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Moment 1:
Struktur och utveckling
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Avsnitt 1a: Systematisk anatomi
NOMENKLATUR
Grundläggande anatomiska begrepp och lägesangivelser (S1-2).

Sagitalplan

Transversalplan

Anterior: Framför
Ventral: Främre
Ipsilateral: Samma sita
Superficial: Ytlig
Internus: Inre

Några inre organ på latin
Hjärna: Cerebrum
Hjärta: Cor
Lungor: Pulmo
Sköldkörtel: Thyroidea
Njurar: Ren
Mjälte: Lien

Frontalplan

Posterior: Bakom
Dorsal: Bakre
Kontralateral: Motsatt sida
Profund: Djup
Externus: Yttre

Tarmar: Intestinum
Magsäck: Ventriculus gaster
Lever: Hepar
Gallblåsa: Viseca biliaris
Bukspottskörtel: Pancreas

3

Läkarprogrammet
Den Friska Människan 1
Amanda Kaba Liljeberg

CIRKULATION
Principerna för ett slutet cirkulationssystem (S2).
Man kan skilja på öppen och sluten cirkulation. I ett öppet system cirkulerar blodet i lakuner och
kroppshålor och är i direktkontakt med vävnader. I ett slutet system (som hos människan) cirkulerar
blodet i kärl och vätskan har inte kontakt med vävnader.
Cirkulationssystemets delar med hjärta, lilla (lågtryck) och stora (högtryck) kretsloppet (S2) samt
grundläggande funktionella skillnader mellan kretsloppen (S3).
Lilla kretsloppet: Blodet går från hjärtats högra kammare till lungorna, blir syresatt och lämnar av CO2
och går sedan in i hjärtat till vänster förmak.
Stora kretsloppet: Blodet pumpas ut i aorta från vänster kammare och ut i kroppen, via artärer,
kapillärer, vener och tillbaka till hjärtat i höger förmak via Vena cava inferior och superior.
Hjärtats anatomi, retlednings-system och funktion (S2).

1. SA-knutan inleder impulsen
2. AV-knutan bromsar ner impulsen
3. Impulsen leds via två skänklar genom hjärtats
skiljevägg
4. … och sprids därefter vidare via Purkinjefibrer och
muskelcellerna

Begreppen systole och diastole, samt hur man mäter blodtryck/cirkulation (perfusion) (S1).
Systole: Den fas i hjärtcykeln då vänster och höger hjärtkammare kontraherar, varvid kammartrycket
överstiger trycket i respektive artär, aorta- resp. lungartären. Det gör att fickklaffarna, aortaklaffen
resp. pulmonalisklaffen, öppnas och blod kan flöda ut. Systoliskt tryck är ca 130 mmHg.
Diastole: Då hjärtats kammare fylls med blod. När vänster och höger förmak är avslappnade fylls de
med blod och när trycket i dem överstiger trycket i kammararna öppnas atrioventrikulärklaffarna,
(AV-klaffarna), mitralis- resp. tricuspidalisklaffen. Diastoliskt tryck är ca 70 mmHg.
Blodtrycket mäts genom att man med en manschett stänger blodtillförseln till armen samtidigt som
man lyssnar med stetoskop i armvecket. Sedan släpper man långsamt på trycket och blodet börjar
åter strömma till armen. Det tryck då blodet stryps är det övre trycket (ca 130 mmHg) och då man
igen kan höra blodet i armvecket visar manschetten det nedre trycket (ca 70 mmHg).
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Större artärer samt deras försörjningsområden (S2).
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Större vener samt deras försörjningsområden (S2).
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Principerna för venöst återflöde (S1).
Blodet transporteras tillbaka till hjärtat i venerna. Klaffsystemet och muskelpumpen hjälper till.
Kapillärfiltration (S1).
Gasutbyte mellan kapillärer och vävnader, eller kapillärer och luften i lungalveolerna.

Lymfsystemets uppbyggnad och funktion (S2).
Dränerar överskottsvätska från interstitialrummet. Transporterar lipider och fettlösliga vitaminer från
tarmarna till blodet. Ingår i immunförsvaret. Lymfan töms ut i vener vid två ställen; Ductus
Thoracicus och Ductus Lymfaticus dexter.
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RESPIRATION
De anatomiska delar som utgör de övre och nedre luftvägarna (S2).

Övre luftvägar: Näshålan, bihålor, svalg (pharynx)
Nedre luftvägar: Struphuvud (larynx), luftstrupen (trachea), luftrör (bronker) och lungor.
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Funktionen för de övre luftvägarna, inklusive begreppet ”dead space” (S2).
Näshålan: Regio olfactoria (luktområde i taket av näshålan), Cochae nasalis (3st näsmusslor som
värmer upp den inandade luften), slemhinnor, blodkärl, öppning för örontrumpeten (Tuba Andativa,
används vid tryckutjämning).
Bihålor: Sinus frontalis (hö/vä pannbenshåla), Sinus etmoidales (många silbenshålor), Sinus maxillaris
(hö/vä överkäkshåla) och Sinus sphencidalis (kilbenshålan). Funktionen är att göra huvudet lättare,
vara resonanslåda för rösten samt att producera NO som sänker blodtrycket.
Pharynx: Från slutet av näshålan till ringbrosket (cartilago cricoida). Gomspene (uvula), tonsiller
(lymfatisk vävnad som ingår i immunsystemet).
Dead space är den del av andningssystemet där luft som kommer in aldrig når alveolerna. Rymmer ca
150ml hos en vuxen man.
Lokalisation och principiell funktion för larynx, trachea, respiratoriska och ickerespiratoriska
bronker och alveoler (S2).
Larynx: Struphuvudet (mellan pharynx och trachea). Epiglottis, cartilago thyroidea.
Trachea: Luftstrupen, här åker luften man andas in ner till lungorna.
Respiratoriska bronker: De terminala bronkerna där gasutbytet sker.
Ickerespiratoriska bronker: Inget gasutbyte sker här.
Alveoler: Ytförstorande strukturer där gasutbytet sker.
Lungans lobindelning, pleura och basal andningsmekanik, inklusive diafragmas roll (S2).
Höger lunga har tre lober, vänster lunga har två lober. Pleurae är lungbladen; pleura visceralis är det
inre bladet och pleura parietalis det yttre. De håller lungan utspänd mha en vätskespalt mellan dem.
Pleura parietalis fäster i väggen av lunghålan och i diafragma. Hilum pulmonis är den plats där
bronker och nerver går ner i lungan (även plats för lymfkörtlar) och här möts pleurabladen och går
ihop.
Andningsmuskulatur
• Inspiration: Diafragma, Mm Scaleni (halsmuskler), Mm Intercostales externi (mellan
revbenen)
• Expiration: En mestadels passiv process där diafragma slappnar av men Mm Intercostales
interni används också. Vid forcerad utandning används abdominala muskler.
Principerna för alveolärt gasutbyte (S1).

Alveolerna består av två celltyper; den
ena typen bildar ett tunt epitel som
gasutbytet sker över och den andra typen
producerar surfaktant som minskar
ytspänning. CO2 avges genom diffusion till
alveolerna från kapillärerna. O2
diffunderar spontant från alveol till
kapillär.
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UTSÖNDRINGSORGAN
Principiell lokalisation och funktion för njurar, njurbark, njurmärg, nefron, njurkroppar, glomeruli,
njurpapiller, njurkalkar, njurbäcken, urinledare, urinblåsa och urinrör (S2).
Njurkapseln består av
tre lager; Capsula
fibrosa (ett inre fibröst
lager som ser till att
njuren behåller sin
form), Capsula adiposa
(fettlager för
stötdämpning) och
Fascia renalis (yttre
lager bindväv som
håller platsen mot
bukväggen).

Begreppen glomerulusfiltration, primärurin samt resorption (S1).
Filtrationen sker i nefronet, njurens funktionella
enhet (se bild). Blodet filtreras i Bowmans kapsel
och det som tas upp kallas primärurin.
Primärurinet förs sedan genom nefronet och efter
en sekundär filtration och resorption av bl a vätska
och elektrolyter till blodet har man sekundärurin.
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NERVSYSTEMET

Centrala, perifera och enteriska nervsystemet (en del av PNS) (S2).
Centrala NS: Hjärna, ryggmärg. Perifera NS: Nerver, plexa, perifera ganglion. Enteriska NS: I tarmen.
Indelning av perifera NS: Somatiska/autonoma samt sympatiska/parasympatiska (S2).
Somatiska: Viljestyrt.
Autonoma: Icke-viljestyrt. a) sympatiska ”fight or flight” b) parasympatiska ”rest and digest”.
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Hjärnans delar (hemisfärer, lober), mellanhjärnan, hjärnstam och lillhjärna samt ryggmärgen och
dess segmentindelning (S2).

Se föregående sida för indelning av mellanhjärna, hjärnstam och lillhjärna etc.
Ryggmärgssegment: 31 segment = 62 spinalnerver; 8st cervikala, 12st thorakala, 5st lumbala, 5st
sacrala, 1-3st coccygeala. Ryggmärgen sträcker sig ner till L1-L2.

12

Läkarprogrammet
Den Friska Människan 1
Amanda Kaba Liljeberg

Principen för en spinalnerv, dermatom och myotom (S2).
Varje segment är kopplat till dorsalrotsganglion med sensoriska axon och ventralrotsganlion med
motoriska axon. Ett av varje ganglion går distalt ihop i en och samma nervfiber. En affarent nerv
skickar sensorisk information in till CNS. En efferent nerv skickar motorisk information ut från CNS.

Dermatom: Område av huden som försörjs sensorisk av ett ryggmärgssegment och dess
spinalnervspar.
Myotom: En del av kroppens muskulatur som försörjs motoriskt av ett spinalnervspar.
Nervcellen och dess delar, olika gliaceller centralt/perifert och deras elementära funktion (S2).

Centrala gliaceller: Astrocyter skyddar mekaniskt och ger stabilitet, jonkontroll, reparation.
Oligodendrocyter bildar myelin.
Perifera gliaceller: Schwannceller omger och avgränsar axoner, skapar myelin.
Skillnader mellan grå och vit substans (S2).
Grå substans: cellhuvuden. Vit substans: Axon.
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Känna till:
Kemiska signalsubstanser, receptorer och jonoforer (S1).
Jonoforer är jonkanaler som sitter i membranen i neuron.
Signalsubstans i somatiska NS: Acetylkolin (ACh)
Signalsubstanser i autonoma NS: ACh eller noradrenalin (NE)
Parasympatikus: ACh både pre- och postganglionärt (muskarinerga kolinerga
receptorer)
Sympatikus: ACh preganglionärt, ACh eller NE postganglionärt (nikotinerga kolinerga
receptorer preganglionärt och, främst, adrenerga receptorer postganglionärt)
Hjärnans vätskerum och hjärnhinnor (S1).
Ventriklarna i hjärnan (4st) producerar cerebrospinalvätska till hjärnan och ryggmärgen.
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Kranialnerver, autonoma och somatiska ganglier (S1).

Det finns 12 par kranialnerver. Ex) I: Olfactorius (lukt), II: Opticus (syn), V: Trigeminus (sensorisk i
ansiktet) och VII: Fascialis (motorisk i ansiktet).

Somatiska ganglier: I somatiska nervsystemet ingår kranial- och spinalnerverna.
Autonoma ganglier: a) Sympatiska ganglion ligger för det mesta nära ryggmärgen i den sympatiska
gränssträngen. b) Parasympatiska ganglion ligger nära eller i vävnaden som de ska innervera. (Se
bild.)
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Principen för funktionen för en enkel neuronal krets (reflex) (S1).

Principen för kemisk transmission (S1).

Aktionspotential; hur den uppstår och påverkas vid en nervimpuls (S1).
Depolarisering: Na+ in i cellen
Repolarisering: K+ ut ur cellen

16

Läkarprogrammet
Den Friska Människan 1
Amanda Kaba Liljeberg

ENDOKRINA ORGAN
Principiell lokalisation och funktion för hypofys (körtel- och neurohypofys), sköldkörtel,
bisköldkörtlar, binjurar, pankreas med Langerhanska cellöar, äggstockar, testiklar (S2).

De endokrina organens huvudsakliga funktion (S1).
Hypofysens baklob
• Oxytosin: Mjölkejektion i bröstkörtlar,
kontraktion av uterus
• Antidiuretiskt hormon (ADH): Koncentrerar
urin i njurar, vasokonstriktion
Hypofysens framlob
• Growth Hormone (GH): Bl a längdtillväxt
• Tyroideastimulerande hormon (TSH):
Produktion av thyroideahormon
• Adrenokortikotropiskt hormon (ACTH):
Produktion av bl a kortisol i binjuren
• Prolaktin (PRL): Produktion i mjölkkörtlar
• Follikelstimulerande hormon (FSH):
Spermatogenes, produktion av ovarialfolliklar
• Luteiniserande hormon (LH): Stimulerar
Leydigceller i testis, corpus luteum i ovarium
Thyoidea
• T3, T4: Ökad hjärtfrekvens, stimulerar
metabola processer
• Calcitonin: Sänker Ca2+ i blodet

Parathyroidea
• Parathormon: Ökar Ca2+ i blodet
Binjurebark
• Kortisol: Stresshormon
• Androgener: Manlig utveckling i
puberteten
• Aldosteron: Ökar blodvolym och
blodtryck
Binjuremärg
• Adenalin, Noradrenalin:
Stresshormoner, ”fight-or-flight”
Pankreas (Langerhanska öarna)
• Insulin: Sänker blodglukos
• Glukagon: Ökar blodglukos
Ovarier
• Östrogen: Kvinnlig utveckling i
puberteten, tillväxt av endometriet
under menstruationscykel
Testis
• Testosteron: manlig utveckling,
proteinanabol

Skillnaderna mellan synaptisk och endokrin signalering (S2).
Synaptisk: Snabb, få målceller, kort verkanstid.
Endokrin: Genom blod, långsam, lång verkanstid.
17
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GENITALORGAN
De kvinnliga och manliga genitalorganens ingående delar, samt deras funktion (S1). Delar av
genitalorganen där bildandet av könsceller, befruktning resp. fosterutveckling sker (S1).

Ovarium: Ägg mognar och lösgörs 1g/mån, varannan gång hö/vä
Fimbriae: Fångar upp ägget och hindrar det från att åka ut i bukhålan
Tuba uteria: Leder ägget (m cilier). Vid befruktning möts ägg och spermie här
Uterus: Här ska det befruktade ägget implanteras och växa

Testis: Testosteronproduktion, producerar könsceller, spermier (2-3 milj./dygn), värmereglerande funktion
Epididymis: Spermierna får sin simförmåga
Ductus deferens: Sädesledare
Ampulla: Slutet på sädesledaren, sista lagringsplats för sperimer innan ejakulation
Vesica Seminalis: Sädesblåsa, ej lagringsplats, producerar sädesvätska (antibakteriell, innehåller fruktos
(energi), basisk för att balansera sur miljö hos kvinnan)
Prostata: Producerar sädesvätska, växer med stigande ålder och leder till urinproblem
Urethra: Leder både urin och sädesvätska+spermier.
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Avsnitt 1b: Systematisk biokemi
Klassisk animalisk cell:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nucleolus
Nucleus
Ribosome
Vesicle
Rough endoplasmic reticulum
Golgi apparatus
Cytoskeleton
Smooth endoplasmic
reticulum
Mitochondrion
Vacuole
Cytosol
Lysosome
Centriole
Cell membrane

KOLHYDRATER
HF: kap 7:I-II, 11:I-II, 11:IVA, 14:I-II, 14:V (ytligt) och14:VI-VII, 17:V-VI och 27:VI.
Alberts: sid 55-58, fig. 2.26, 112-113, 116, 1178-1182. I.-S.P.: kap 5 (sid 111-130)

Kolhydrater: Definition och funktioner.
Generell formel = C:H2On. Mono-, di- och polysackarider. Innehåller minst
två alkoholer och minst en keton/aldehyd = minst 3C. Funktioner ex)
Deoxyribos i DNA, glykoproteiner som komponenter i cellmembran,
glykogen som sockerförråd för att hålla jämnt blodsocker. Viktig del av
näringen vi får i oss genom födan.
Strukturen hos monosackariderna glukos, galaktos, ribos, deoxyribos, och fruktos mha Haworth
(H)-projektioner och för glukos och galaktos också mha Fischerprojektioner.
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Strukturen hos kolhydraterna maltos och isomaltos (H), sukros (H) och laktos (H).

Vilket asymmetriskt kol som avgör om ett socker är L eller D, respektive α eller β.
Ett asymmetriskt kol binder till fyra olika atomer eller grupper. D/L är enantiomerer
= spegelbilder. I D-formen (vanligast i kroppen) är OH-gruppen på det asymmetriska
kolet längts bort från karbonyl-kolet på höger sida.
Anomeriska kolet, det tidigare karbonyl-kolet, avgör α eller β i ringstruktur
(anomerer).

Karbonyl

Begreppen enantiomer, epimer, anomer (=isomerer) och mutarotation.
Enantiomer = spegelbild.
Epimer = isomerer som skiljer på bara en (kol)atom, ex glukos och galaktos.
Anomerer = skillnad när ringstruktur bildas, om -OH på det anomeriska kolet är på motsatt sida från
-CH2OH i en Haworth-projektion så är det α.
Mutarotation = när cykliska α och β spontant interkonverterar mellan formerna.
Vad som menas med en glykosidbindning och hur en sådan kan klyvas (hydrolys och fosforolys).
Monosackarider sätts ihop med glykosidbindningar av glykosyltransferaser då en vattenmolekyl
spjälkas av när en kolhydrat binder till en alkohol (annan kolhydrat). Bryts ned av glykosidaser där en
vattenmolekyl tillsätts (hydrolys). Vid fosforolys tillsätts en fosfatgrupp.
Skillnaden mellan α- och β-glykosidbindningar och den biologiska relevansen av denna skillnad.
Bindningen namnges beroende av om den sker med ett kol i β-struktur eller α-struktur. Olika enzym
kan bara bryta ner antingen α- eller β-bindningar. Vi människor har inte enzym som kan bryta ned βglykosidbindningar.
Strukturen hos polysackariderna (homoglykaner) stärkelse (amylos, amylopektin), cellulosa,
glykogen.
Stärkelse består till ca 25% av ogrenade glukoskedjor med α(1-4)bindningar (=amylos) och grenade kedjor ca var 24-30e kol
innehållande α(1-6)-bindningar (=amylopektin). Stärkelse bildar
helixar.
Cellulosa är uppbyggt av β-D-glukosenheter med β(1-4)-glykosidbindningar i långa raka kedjor.
Glykogen är uppbyggd på liknande sätt med en förgrening med α(1-6)-bindning ca var 3-5e kol.
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Betydelsen av att ett socker i linjär form kan utsättas för en nukleofil attack.
Syret i en karbonylgrupp är elektronegativt vilket gör att karbonylkolet blir positivt laddat, en
elektrofil. Detta öppnar för att kolet lätt kan bli attackerat av nukleofiler, negativt laddade molekyler.
I en nukleofil additionsattack bryts en bindning och två nya skapas när en nukleofil binder till
karbonylkolet. En nukleofil kan vara t ex vatten eller en hydroxidjon.
Känna till:
Principiell uppbyggnad (ej formler), förekomst och funktion för heteroglykanerna heparin och
hyaluronsyra.
Heparin: En antikoagulant i mastceller som förhindrar att det bildas proppar i blodsystemet. Den är
en glukosaminoglykan och sammansatt av en repeterande sekvens av disackarider.
Hyaluronsyra: En glukosaminoglykan som är uppbyggd av disackarider och fungerar som smörjmedel
och stötabsorberare i extracellulära matrix, brosk och leder.
Proteoglykanernas och glykoproteinernas principiella uppbyggnad (ej formler) och funktion.
Proteoglykaner: Består av till större delen kolhydrat och en mindre mängd proteiner. Finns i
extracellulära matrix och binder mycket vatten vilket skapar turgor som stabiliserar vävnaden.
Glykoproteiner: Består av stor del protein, mindre del kolhydrat – varierande mängd kolhydrater som
ofta är grenade istället för linjära. Dess funktion kan vara i membranen där de står för
cellytsigenkänning eller som membranantigener som skapar olika blodgruppsantigener

LIPIDER
HF: kap 15:I, 16:I-II, 17:I-II, fig. 17.7o17.9 (ytligt17:IIID-E), 17:V-VI, 18:I-II, 27:VB1-5 o fig. 28.22.
Alberts: sid 58-59, 114-115 och 617-636. I.-S.P.: kap 5 (sid 143-151)

Lipider: Definition och funktioner av olika typer/klasser (t.ex. fettsyror, triacylglyceroler [TAG],
fosfolipider och steroider).
Förekommer naturligt, ej vattelösliga, har både hydrofil och hydrofob del = amfifila.
Fettsyror: Kan omvandlas till energi genom β-oxidation.
TAGs: Lagring av energi i kroppen.
Fosfolipider: Bygger upp membran, skickar signaler i celler.
Steroider: Stabiliserar membran, byggstenar för bl a hormoner (ex testosteron) och gallsalt.
Kolesterol är en steroid.
Glykolipider: Cell-cellkommunikation, receptor.
Specifik struktur (formelmässigt) resp. principiella uppbyggnad: fettsyror (palmitinsyra,
stearinsyra, oljesyra, linolsyra, linolensyra, arakidonsyra, EPA och DHA) resp. mono-, di-,
triacylglyceroler; fosfolipider (fosfatidyletanolamin, fosfatidylkolin och fosfatidylserin) samt
kolesterol och kolesterylestrar.

Fettsyror består av långa kedjor av CH2 med en ände med -COOH och andra änden med -CH3. Om det
finns dubbelbindningar är fettsyran omättad.
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Fettsyra
Palmitinsyra
Stearinsyra
Oljesyra
Linolsyra
Linolensyra
Arakidonsyra
Eikosapentaensyra (EPA), 20:5
Dokosahexaensyra (DHA), 22:6

Antal kol och dubbelbindningar
16:0
18:0
18:1(9)
18:2(9,12)
18:3(9,12,15)
20:4(5,8,11,14)
20:5
22:6

Mono-, di- och triacylglyceroler är en, två eller tre fettsyror bundna till en glycerolmolekyl med en
esterbindning.

Fosfolipider är den främsta lipiden som bygger upp cellmembran och fungerar här också som
reservoar för intracellulära messengers och som ankare för en del protein. De är polära molekyler
som består av en alkohol som med en fosfodiesterbindning sitter fast i antingen en diacylglycerol
eller en sfingosin. Fosfolipider är amfifatiska med ett hydrofilt/polärt huvud (fosfatgrupp + alkohol)
och en hydrofob/opolär svans (fettsyra). I membran sitter den hydrofoba delen tillsammans med de
andra opolära komponenterna i membranet, som glykolipider, proteiner och kolesterol, och det
hydrofila huvudet är utåt och interagerar med den intra- eller extracellulära vattenlösliga
omgivningen. Icke-membranbundna fosfolipider fungerar som t ex komponenter i surfaktant i
lungorna och i galla.
Glycerofosfolipider (fosfoglycerider): Fosfolipider med glycerol som ryggrad. Den största gruppen.
Alla innehåller, eller har utvecklats från, fosfatidsyra (diacylglycerol med en fosfatgrupp på tredje
kolet). Fosfatidsyra är den enklaste fosfoglyceriden och är prekursor till de andra fosfolipiderna i
denna grupp, där en alkohol (t ex etanolamin eller kolin) adderas till fosfatgruppen.
Sfingofosfolipider: Fosfolipider med sfingosin som ryggrad. Sfingosin är en aminoalkohol som med en
fettsyra adderad till aminogruppen blir en ceramid, som också är prekursor till glykolipider. Den enda
sfingofosfolipiden av betydelse i kroppen är sfingomyelin. Sfingomyelin skapas genom att
alkoholgruppen på första kolet i sfingosin esterifieras till fosforylkolin och är en viktig komponent i
myelin i nervfibrer.

Fosfatidyletanolamin
(en fosfatidsyra bunden
till en etanolaminmolekyl)

Fosfatidylkolin
(kolinmolekyl)
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Kolesterol (C27H46O) är uppbyggt av fyra ringar (A-D) med
en kolkedja bunden till kol nr 17 i D-ringen.
Kolesterylestrar är estrar av kolesterol där en
esterbindning skapats mellan fettsyrans karboxylatgrupp
och kolesterolets hydroxylgrup.

Membraners principiella struktur (inkl. bindningar och hur membranets egenskaper påverkas av
olika typer av omättade fettsyror och kolesterol).
Membranet är uppbyggt av ett
dubbellager av fosfolipider, med de
polära huvudena utåt och de opolära
svansarna inåt. Dessa hålls ihop dels
av hydrofob interaktion, dels av van
der Waals-bindningar. Omättade
fettsyror har små böjningar som gör
att genomsläppligheten över
membranet ökar. Detta motverkas
dock av kolesterol som ökar
tätheten.
Membranproteiners olika funktioner och principiella uppbyggnad.
Kan fungera som proteinpumpar (aktiv transport), kanaler (passiv transport), kommunikation mellan
celler, enzymer, receptorer, kontaktyta. Efter hur membranproteinerna interagerar med membranet
kan de delas in i tre typer: integrerade membranprotein, som är inbäddade i bilagret och hålls fast av
hydrofoba interaktioner, perifera membranprotein, som sitter fast på ytan av membranets ut- eller
insida och fäster med jonkrafter till fosfolipidhuvuden eller andra proteiner, och lipidankrade
membranproteiner, som sitter på utsidan av membranet och är kovalent bundna till lipider i
membranet.

Känna till:
Vad som menas med att ett ämne är amfifilt och vad en detergent är.
Amfifilt: Både en hydrofil del och en hydrofob del.
Detergent: Amfifilt ämne som underlättar bildningen av en emulsion (blandning med små droppar av
det ena ämnet) av ämnen som normalt inte löser sig.
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Vad som menas med Ω-fettsyror, essentiella fettsyror (linol- och linolensyra) samt vad som avses
med förkortningarna EPA och DHA och till vilken klass av Ω-fettsyror dessa tillhör.
Ω-fettsyror: Fleromättade fettsyror, flera dubbelbindningar. Man räknar här inte från α-kolet när
man namnger, utan från ω-kolet. Ex) Omega-3 har sin första dubbelbindning tre kol från ω-kolet.
Essentiella fettsyror: Måste intas med födan, kan ej syntetiseras i kroppen.
Eikosapentaensyra (EPA, C20:5) och Dokosahexaensyra (DHA, C22:6): Omega-3-fettsyror som bildas
från linolensyra.
Fosfolipiderna fosfatidylinositols och cardiolipins principiella uppbyggnad, förekomst och funktion.

Cardiolipin: Två fosfatidsyror som bildar en
ester med en tredje glycerolmolekyl. Finns i
det inre mitokondriemembranet, optimerar
funktionen av viktiga enzym.

Fosfatidylinositol: Diacylglycerol med en
inositolgrupp som alkohol. Finns i
cellmembran, fungerar som ankare till
andra protein.

Fosfatidsyra, lysofosfatidsyra, sfingosin, ceramid, sfingomyelin och glykolipiders principiella
uppbyggnad och funktion.
Fosfatidsyra: Diacylglycerol (DAG) med en fosfatgrupp på tredje kolet, alltså en DAG-fosfat. Grunden i
alla fosfoglycerider (fosfolipider med glycerol som ryggrad).
Lysofosfatidsyra: Är ett mellansteg i syntesen av triacylglyceroler (TAGs). En aktiverad fettsyra (”fatty
acyl-CoA”) adderas till glycerolfosfat och man får lysofosfatidsyra. Om ytterligare en fettsyra adderas
får man fosfatidsyra.
Sfingosin: Det finns två typer av fosfolipider; de som har glycerol
som ryggrad och de som har sfingosin. Sfingosin är en
aminoalkohol. (Markerad i grönt på bilden.)
Ceramid: Sfingosin med en lång fettsyra adderad till
aminogruppen. Är prekursor till glykolipider. (Markerad med röd
streckad linje på bilden.)
Sfingomyelin: Alkoholgruppen på sfingosin esterifieras till
fosforylkolin. (Bilden visar sfingomyelins struktur.)
Glykolipider: Innehåller både kolhydrat- och lipidkomponenter. Glykolipider är liksom fosfolipider
essentiella delar av cellmembranen i kroppen, men finns främst i nervvävnad. De sitter på utsidan av
plasmamembran och interagerar med extracellulära matrix och reglerar cellkontakt, tillväxt och
utveckling.
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PROTEINER
HF: kap 1-4 (ytligt kap 3:IV, 4:III), 20:I-II (ytligt), 28:IV, 28:XIIIA1-2, 29:I och 31:VI.
A: s 45-55, 59-60,63-64,106-111,125-148,151-158,186-187 + s 388-396 (ytl.) o 1184-1191.I.-S.P.: kap5 (s 134-135 [peptider])

Aminosyror: Generell struktur och funktion.

Innehåller både en aminogrupp:

och en karboxylgrupp:

.

Kan delas in i grupper efter egenskaper hos sidokedjan; sura, basiska, polära, opolära. Är amfolyter,
vilket betyder att de både kan ta upp och avge protoner. Två aminosyror binds ihop med en
peptidbindning där en vattenmolekyl frisätts.

H2N (aminogrupp) – C (α-kol) – COOH (karboxylgrupp) och på α-kolet en H
(upp) och en sidokedja (ner).

Vid pH=7 är aminogruppen och karboxylgruppen joniserade (zwitterjon).

De 20 (ibland 21) olika aminosyrorna som byggs in i våra proteiner och indelning i olika klasser
utifrån sidokedjans egenskaper.
Neutrala aminosyror
Opolära (hydrofoba) – C och H
Glycine
Alanine
Valine
Leucine
Isoleucine
Phenylalanine
Tryptophan
Methionine
Proline

Polära (hydrofila) – C, O, H
Serine
Threonine
Tyrosine
Asparagine
Glutamine
Cysteine
(Selenocystein, nr 21)

Laddade aminosyror
Sura
Aspartic acid
Glutamatic acid

Basiska
Histidine
Lysine
Arginine
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Strukturen hos de olika aminosyrornas sidokedjor och vad de betyder för de olika aminosyrornas
egenskaper i olika fysiologiska miljöer och i vilka typer av bindningar de kan vara involverade i.
Opolära, oladdade sidokedjor: Tar inte upp eller avger protoner, medverkar inte i vätebindningar
eller jonbindningar. Sidokedjan kan tänkas som ”oljig” och främjar hydrofoba interaktioner.
I en vattenlöslig miljö fyller de opolära sidokedjorna upp insidan av ett veckat protein pga den
hydrofoba effekten och hjälper till att skapa proteinets tredimensionella form. I protein som befinner
sig i hydrofoba miljöer blir effekten tvärtom och de opolära sidokedjorna är på ytan.
Polära, oladdade sidokedjor: Har ingen laddning i neutralt pH, men cystein och tyrosin kan avge en
proton i basiskt pH. Serin, treonin och tyrosin har alla en hydroxylgrupp som kan delta i
vätebindningar. Asparagin och glutamin har en karbonylgrupp och en amidgrupp som båda också kan
skapa vätebindningar.
Cystein har en sufhydrylgrupp (–SH) som är en viktig komponent i många enzymers aktiva yta. I
protein kan två av cysteins –SH-grupper oxideras för att skapa en dimer, cystin, med en kovalent
bunden disulfidbindning (–S–S–).
Till hydroxylgruppen i serin och treonin (ibland också tyrosin) kan andra strukturer, så som t ex en
fosfatgrupp, fästa. Hit, och även till asparagins amidgrupp, kan också oligosackaridkedjor binda i
glykoproteiner.
Sura sidokedjor: Dessa är protondonatorer. I fysiologiskt pH är sidokedjorna fullt joniserade och har
en negativt laddad karboxylatgrupp (–COO-). Asparaginsyra och glutaminsyra kallas därför aspartat
och glutamat för att betona deras negativa laddning i fysiologiskt pH.
Basiska sidokedjor: Dessa är protonacceptorer. I fysiologiskt pH är lysins och arginins sidokedjor helt
joniserade och positivt laddade. Histidin är svagt basisk och är oftast oladdad vid fysiologiskt pH, och i
ett protein kan histidins sidokedja vara antingen neutral eller positivt laddad beroende på
omgivningen.
Peptidbindningens egenskaper och struktur.

Primärstrukturen i bildandet av peptider är peptidbindningar mellan aminosyror. Peptidbindningen
har ”dubbelbindningskaraktär”, en förflyttning av ett elektronpar sker så att dubbelbindningen
resonansstabiliseras. 40% av tiden är dubbelbindningen mellan C och N, och 60% av tiden är
dubbelbindningen (som på bilden) mellan C och O.
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Proteiners strukturer på olika nivåer (primär, sekundär, tertiär, kvartenär) och vilka typer av
kemiska bindningar som verkar stabiliserande på de olika nivåerna.
Primär: Peptidbindning mellan aminosyror (aa).
Sekundär: Vätebindningar mellan väten och syren längs med kedjan skapar olika strukturer som t ex
helix eller skikt. De olika typerna är α-helix (spiral vriden som högerhanden med 3,6 aa per varv),
kollagenhelix (spiral åt motsatthåll från α-helixen, 3 aa per varv), β-sheet (mellan varande liggande
kedjor, parallell/antiparallell) och β-bend/reverse turn.
Supersekundär: Enkla kombinationer av sekundärstrukturer, ex β-α-β.
Teträr: 3D-strukturen hos en polypeptid. Hålls ihop av
a) hydrofob interaktion – gäller för opolära, hydrofoba aa i strukturens centrum, polära aa utåt i
kontakt med vattnet. De opolära håller ihop för att unvika kontakt med polära molekyler.
b) vätebindningar – mellan ett väte bundet till en elektronegativ atom (F, O, N) och en annan
elektronegativ atom.
c) jonbindningar – de sura/basiska aa, bindning mellan en positivt laddad jon och en negativ.
d) disulfidbindningar – en sulfidbrygga där enzym oxiderar bort H från tiolgrupperna och binder
ihop S-S, kovalent bindning (= delar elektronpar).
e) van der Waal-krafter – mkt svag kraft som kan uppstå spontant eller mellan närliggande
polära grupper.
Kvartenär: Struktur av två el flera polypeptider. Stabiliseras av samma bindningar som
tetriärstrukturen.
Olika typer av kemisk bindning som är av betydelse för den tredimensionella strukturen av våra
proteiner (kovalent bindning: disulfidbryggor och icke kovalent bindning: jonbindning,
vätebindning, van der Waals-bindning och hydrofoba interaktioner).
Se a)-e) ovan!
Sekundärstrukturtyperna α-helix, kollagenhelix, β-skikt ("β-pleated sheet") och "reverse turn"
samt kunna ange vilka bindningstyper som är involverade i dessa strukturer.

Bindningstyperna är peptidbindningar från
primärstrukturen och vätebindningar som binder samman
sekundärstrukturerna.

Begreppen loop, motiv (supersekundärstruktur), domän (modul) och subenheter.
Loop: Delar av polypeptiden som inte är homogen med resten, ofta här som proteinets funktion
sitter.
Motiv: Blandning av sekundärstrukturer inom samma polypeptid.
Domän: Strukturell och funktionell enhet av tetriärstruktur som veckas oberoende.
Subenheter: De olika polypeptiderna i en kvartenärstruktur som bygger upp ett protein.
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Strukturen för de globulära typproteinerna hemoglobin (fetalt och adult) och myoglobin samt
deras allmänna funktion. Den prostetiska gruppen hems principiella uppbyggnad och funktion
(även strukturpåverkan vid bindning av O2).
Hem: Uppbyggt av protoporfyrin IX och järn Fe2+. Fe2+ hålls i mitten av molekylen och binder till
porfyrinringens fyra kväve. Fe2+ kan också skapa ytterligare två bindningar, varav den ena är ämnad
åt en histidinrest och den andra åt syre i hemoglobin och myoglobin.
Myoglobin: Finns i hjärt- och skelettmuskulatur och kan både lagra och transportera syre (1 O2). Ca
80% av molekylen består av åtta α-helixar. I mitten av myoglobinet finns opolära aminosyror som
stabiliseras av hydrofoba interaktioner. På utsidan finns laddade aminosyror som skapar
vätebindningar mellan varandra eller till vatten. Hemgruppen är omringad av opolära aminosyror
samt två histidinrester, varav en binder till järnet i hemgruppen och den andra hjälper till att
stabilisera bundet syre.

Hem= Protoporfyrin IX + Fe

2+

Hemoglobinmolekyl= två αβ-dimerer

Hemoglobin A: Finns bara i röda blodceller och har i uppgift att transportera syre (4 O2) från lungorna
till kapillärer i vävnad. Kan också bära H+ och CO2 åt motsatta hållet. Består av två α- och två βpolypeptidkedjor. Alla fyra enheter har en hemgrupp bundet på liknande sätt som till myoglobin.
Man kan se molekylen som uppbyggd av två identiska dimerer; (αβ)1 och (αβ)2. Varje dimer (en αkedja och en β-kedja) hålls ihop hårt av främst hydrofob interaktion, men också av jon- och
vätebindningar.
De två dimererna hålls ihop mellan varandra av bara polära krafter (jon- och vätebindningar). Dessa
är svaga och de två dimererna kan röra sig i förhållande till varandra, vilket de gör beroende på om
de har syre bundet eller inte. När inget syre är bundet till hemgrupperna i ”deoxyhemoglobin” är
molekylen i T-form (där T står för ”taut” eller ”tight”) och de två dimererna sitter tätt. Det är svårast
för första syremolekylen att sätta sig på hemgruppen, eftersom strukturen är som tätast nu. När syre
är bundet till ”oxyhemoglobin” har de bindningar som fanns mellan dimererna släppts, och
molekylen är i R-form (R=”relaxed”).
Hemoglobin F: Har också fyra kedjor; två α och två γ. Har högre affinitet för syre än HbA, vilket
underlättar transporten av syret från mamman till fostret.

28

Läkarprogrammet
Den Friska Människan 1
Amanda Kaba Liljeberg

Hur hemoglobin kan fungera som buffert samt begreppen kooperativitet (O2) och allosteri (H+, CO2,
2,3-bis-fosfoglycerat (2,3-BPG)).
Hemoglobin som buffert: Eftersom hemoglobin kan ta upp H+ i sura vävnader och transportera till
mer basiska miljöer kan den hjälpa till att reglera pH i kroppen.
Kooperativitet: Det är svårast för den första syremolekylen att binda in till hemoglobin, lite lättare för
den andra, tredje och lättast för den fjärde. Affiniteten ökar progressivt för varje syre som binder,
eftersom strukturen går mer mot R-formen. Affiniteten för syre minskar i syrefattiga omgivningar,
vilket gör att syret kan avges i vävnader som behöver det.
Allosteri: Påverkan på hemoglobinmolekylen av pCO2, pH och koncentrationen av 2,3-BPG. Högt pCO2
och lågt pH minskar affiniteten för syre och syre släpps av i dessa miljöer (Bohr-effekten). 2,3-BPG
binder mellan de två β-enheterna i deoxyhemoglobinet och minskar på så sätt också affiniteten för
syre.
Fibrösa proteiners allmänna struktur och egenskaper och speciellt typproteinet kollagens (typ1)
specifika uppbyggnad (inklusive sammanhållande krafter), dess posttranslationella modifieringar
och vilken betydelse dessa har för strukturen, samt betydelse av vitamin C för vissa av dessa.
Fibrösa proteiner kännetecknas av långa raka kedjor i tetriärstrukturen och är olösliga i vatten. Två
exempel på fibrösa proteiner är kollagen och elastin, där kollagen är det vanligaste i
människokroppen. De får olika egenskaper av kombinationen av aminosyror i sekundärstruktur, till
skillnad från de globulära proteinerna vars karaktär bestäms av komplicerade kombinationer av
sekundära, tetriära och kvartenära strukturer.
Kollagen: Vanligaste proteinet i människokroppen. Uppbyggd av tre varierande polypeptidkedjor (αkedjor) som hålls ihop av vätebindningar i en trippelhelix där aminogrupperna är utåt. Kan ha många
olika former och funktioner i olika vävnader, exempelvis parallella fiber som ger styrka i senor. Det
finns tre olika huvudgrupper;
1) fibrillbildande kollagener – Typ I, II och III. Har repliknande struktur.
2) nätverksbildande kollagener – Typ IV och VII. Ett tredimensionellt nätverk, som det basala
laminat.
3) fibrillassocierade kollagener – Typ XI och XII. Binder till ytan av fibriller och sätter ihop de
med varandra och med andra komponenter i extracellulära matrix.
Typ 1 kollagen innehåller två α1- och en α2-kedja. Rikt på prolin och glycin (-Gly-X-Y- upprepas, där X
ofta är prolin) som är viktiga i bildandet av trippelhelixen.
Pro-α-kedjor som syntetiserats i fibroblaster modifieras i granulära endoplasmatiska retiklet innan de
släpps ut i extracellulärrummet som prokollagen. Hydroxylering kan ske av prolin och lysin till
hydroxyprolin (mkt viktig för att skapa stabila vätebindningar mellan kedjor i helixstruktur) och
hydroxylysin. Hydroxyleringsreaktionernas enzymer kräver vitamin C som reducerande ämne för att
kunna fungera. Vid C-vitaminbrist (skörbjugg) kan inte vätebindningar skapas mellan kedjorna och
helixarna kan inte stabiliseras.
Glykosylering (sker innan helixstruktur bildas) innebär att glukos eller galaktos sätts till
hydroxylgruppen hos hydroxylysin.
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Begreppet denaturering och mekanismerna bakom olika denatureringssätt.
Kollagen bryts i flera steg ned till aminosyror med proteolys av kollagenaser. Protein denaturerar när
det pga förändringar i sin miljö inte längre kan fungera som det ska, eller inte behövs längre. Exempel
kan vara skillnader i pH eller temperatur. Ett annorlunda pH kan ändra laddningen hos de laddade
polära aminosyrorna och de kan då binda till ”fel” sidokedjor.
Känna till:
Hur proteiner kan fungera som förstadier till biologiskt aktiva peptider.
Ex) Insulin: Första steget i insulinsyntesen är polypeptidkedjan preproinsulin som produceras i
pankreas β-celler. Den klyvs sedan i två omgångar, först till proinsulin när signalsekvensen tas bort (i
endoplasmatiska retiklet) och molekylen veckas och förses med disulfidbindningar. När sedan Cpeptiden också klyfts av (i Golgiapparaten) finns färdigt insulin (med en A- och en B-kedja).

Olika typer av posttranslatoriska protein- och peptidmodifieringar (t.ex. klyvning, hydroxylering, γkarboxylering, N- och O-glykosylering, disulfidbryggor, fett-modifieringar, fosforylering) och deras
betydelse för funktion.
Klyvning: En del av peptiden klyvs av, ex) när signalsekvensen klyvs från pre-pro-α-kedjor i ER eller
när N- och O-terminalerna klyvs från prokollagen när molekylen lämnat cellen.
Hydroxylering: En hydroxylgrupp sätts på en aminosyra för att göra denna polär.
γ-karboxylering: Karboxylering (addering av CO2) av γ-kolet på glutamat. Sker i levern.
N-glykosylering: En sockermolekyl sätts på en asparaginrests aminogruppskväve. Sker i ER.
O-glykosylering: En sockermolekyl sätts på serin/treonin/hydroxylysins hydroxylgrupper. Sker i Golgi.
Disulfidbryggor: Två H avges och S binds kovalent hos två cysteinrester.
Fett-modifieringar: Möjliggör för annars vattenlösliga proteiner att interager med och röra sig i
fettlösliga miljöer, t ex cellmembran.
Fosforylering: Adderandet av en fosfatgrupp.
Proteinindelningsbegreppen fibrösa, globulära, konjugerade proteiner (t ex. glykoproteiner,
hemproteiner, metalloproteiner) samt skillnaden mellan glykoproteiner och glykerade proteiner.
Fibrösa proteiner består av långa proteinfilament formade som långa fiber och bildar t ex bindväv.
Globulära proteiner, t ex hemoglobin, är klotformade och vattenlösliga.
Konjugerade proteiner är protein som bundit löst till ett annat ämne (t ex lipoprotein)
a) glykoproteiner – har bundit till en kolhydrat
b) hemproteiner – har en hemgrupp, specialfall av metalloproteiner
c) metalloproteiner – har bundit till en metall (t ex hemoglobin)
Glykoproteiner är glykosylerade proteiner och innehåller alltså minst en kolhydrat. Glykerade
proteiner blir spontant konjugerade med kolhydrater, medan det behövs enzym för glykosylering.
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Systemen med tre- respektive enbokstavsbeteckningar för aminosyror (baseras vanligen på de
inledande bokstäverna i namnet).
Aminosyror
Neutrala
Opolära (hydrofoba)
Glycine
Alanine
Valine
Leucine
Isoleucine
Phenylalanine
Tryptophan
Methionine
Proline

3-namn

1-namn

Gly
Ala
Val
Leu
Ile
Phe
Trp
Met
Pro

G
A
V
L
I
F
W
M
P

Polära (hydrofila)
Serine
Threonine
Tyrosine
Asparagine
Glutamine
Cysteine

Ser
Thr
Tyr
Asn
Gln
Cys

S
T
Y
N
Q
C

Laddade
Sura
Asparic acid
Glutamatic acid

Asp
Glu

D
E

Basiska
Histidine
Lysine
Arginine

His
Lys
Arg

H
K
R

Enbokstavsnamn: Om bara en aminosyra börjar på en bokstav får aminosyran den bokstaven, ex)
Isoleucin = I. Om fler börjar på samma bokstav så har den vanligast förekommande företräde, ex)
Glycin = G.
En del enbokstavsnamn låter som rätt bokstav, ex) Phenylalanine (eng.) = F eller aRginin = R.
Som sista steg används en bokstav som ligger nära rätt bokstav i alfabetet, ex) Lysin = K.
Vad som menas med begreppet essentiella aminosyror och vilka aminosyror som är grenade.
Essentiella aminosyror är de som vi inte kan syntetisera själva, eller inte kan producera i tillräckliga
mängder, utan måste få i oss genom födan. Dessa åtta är fenylalanin, valin, treonin, tryptofan,
isoleucin, metionin, leucin och lysin. Utöver det kan man lägga till cystein (eller sulfat-innehållande
aa), tyrosin (eller aromatiska aa) samt arginin och histidin (hos spädbarn och växande barn), eftersom
att dessa syntetiseras från de andra åtta essentiella aminosyrorna. Alltså, om vi inte får i oss de
essentiella, kan vi heller inte skapa dessa.
Leucin, isoleucin och valin är grenade aminosyror.
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ENZYMER OCH VITAMINER
HF: kap. 5, 6:I-IV, 11:V2 (ytligt), 19:IIB (ytligt), 28:I-X och 28:XIII.
Alberts: sid 65-87, 118-119, 137-138, 155 (fig. 3-38), 158-177 samt ytligt 388-396 och 1118-1121.

Hur en reaktion påverkas av sitt enzym (jämvikt, aktiveringsenergi, reaktionshastighet), den aktiva
ytans funktion, läge/lokalisation och begreppet specificitet.
Enzym är biokatalysatorer som påskyndar en reaktion genom att erbjuda en snabbare reaktionsväg.
De gör det genom att sänka aktiveringsenergin som krävs för att en reaktion ska ske, vilket medför
att produkterna skapas snabbt och att jämviktsläget (där reaktionen ”står stilla” och det är jämvikt
mellan substrat och produkter) alltså också nås snabbare. Enzym kan öka reaktionshastigheten med
upp till 108 gånger jämfört med en okatalyserad reaktion. Den aktiva ytan är den plats på enzymet
som reaktionen sker; substrat och även eventuella cofaktorer binder här. Med specificitet menas att
bara ett eller ett fåtal substrat kan binda till sitt enzym.

Hur ett enzym verkar (i termodynamiska termer) och i detta sammanhang innebörden av Gibbs fria
energi och vad ΔG kan säga om en reaktions benägenhet att ske spontant.
Kemiska reaktioner kan ske spontant i den riktning som Gibbs fria energi (G) minskar (negativt ∆G).
Skillnaden i G räknas med formeln: ∆G = ∆H-T∆S där
∆H = entalpiförändring
T = den absoluta temperaturen
∆S = entropiförändring
Enzym sänker reaktioners aktiveringsenergi och minskar alltså en reaktions G åt produkthållet. Det
betyder att reaktionen kan ske spontant, och det är dessa reaktioner som enzymet katalyserar.
Hur enzymaktiviteten påverkas av pH, temperatur och inhibitorer (irreversibla, reversibla:
kompetitiva, nonkompetitiva).
pH: Ett ämne i ny pH-miljö kan få en laddning genom att plocka upp eller avge H+. Om enzymet byter
laddning/form kan det kanske inte fungera längre (t ex kan inte substrat binda till den aktiva ytan om
denna blivit förändrad).
Temperatur: Ökad temperatur (upp till 40oC) innebär ökad reaktionshastighet eftersom fler substrat
då har tillräcklig energi att reagera. Om temperaturen däremot överstiger 40oC riskerar proteiner och
enzymer att denaturera.
Inhibitorer:
a) irreversibla: Binder kovalent till enzymet och inaktiverar det.
b) reversibla: Binder ickekovalent till enzymet. Kompetativa inhibitorer binder till den aktiva
ytan och hindrar substrat från att binda dit. Detta höjer Km då det krävs mer substrat för att
nå halva maxhastigheten, men påverkar inte Vmax. Nonkompetativa inhibitorer binder
allostert och sänker då Vmax men påverkar inte Km.
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Den metabola betydelsen av storheterna Vmax och Km för ett givet enzym.
Vmax: Maxhastigheten för ett enzym att
katalysera substrat.
Km: Halva maxhastigheten. Beskriver
affiniteten för ett substrat, där lågt Km
betyder hög affinitet. (Om det bara krävs
liten substratkoncentration för att komma
upp i halva maxhastigheten betyder ju det att
affiniteten är mkt hög.)

Den funktionella betydelsen av begreppen kovalent modifiering (reversibel [ex. fosforylering och
defosforylering] och irreversibel) och alloster enzymreglering (ex. fosfofruktokinas).
Kovalent modifiering
a) reversibel: I fosforyleringscykeln blir ett enzyms serin, treonin eller tyrosin fosforylerat av ett
proteinkinas där ATP→ADP och det modifierade enzymet blir antingen mer eller mindre
aktivt. Defosforylering sker med ett proteinfosfatas där en vatten går in och en Pi går ut, och
enzymet är tillbaka till ursprunget med en –OH istället för en –P. Kan även ske med andra
molekyler än –P.
b) irreversibel: Molekyler sätts till/tas från en aminosyrarest i enzymet och aktiviteten
förändras.
Alloster enzymreglering: Ickekovalent bindning av antingen inhibitorer eller aktivatorer till en annan
plats än den aktiva ytan (allos = annan, steros = plats). Vanligt hos enzym som är uppbyggda av flera
subenheter som då blir tvingade in i ”T-” eller ”R-form” (typ som hemoglobin) och aktiviteten eller
affiniteten för substrat förändras. Kan också ske med negativ feedback (sänkt hastighet) eller feed
forward (ökad hastighet) där katalyseringen antingen hämmas eller stimuleras beroende på mängd
produkt/substrat, t ex fosfofruktokinas-1 som inhiberas av citrat (produkt).
Andra sätt att reglera enzymaktivitet (t.ex. genaktivering, nedbrytning).
Genaktivering: Ökad (”induction”) eller minskad (”suppression”) biosyntes av ett enzym pga ändrade
behov av enzymet i kroppen. Långsam reglering, tar timmar/dagar.
Nedbrytning: Enzymer som inte behövs flaggas med ubiquitin och bryts ned av proteasomer.
Begreppen isoenzym och zymogen (proenzym).
Isoenzym: Två olika enzym katalyserar samma reaktion. Eftersom de har olika uppbyggnad
(aminosyrasekvens) har de också olika Km.
Zymogen (proenzym): En inaktiv prekursor till ett färdigt enzym. Behöver modifieras för att aktiveras,
genom exempelvis klyvning eller hydrolys (som blottar den aktiva ytan). I vissa fall kan färdiga
enzymer bryta ned proteiner i cellen de syntetiseras i och för att skydda cellen släpps de därför ut
som proenzym som aktiveras först utanför cellen. Ex) Pepsinogen → Pepsin.
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Sambanden mellan enzym-coenzym (holo-, apo- och coenzym) och vitamincoenzym-cofaktor.
Vissa enzym kräver en eller flera cofaktorer som inte är ett enzym för att fungera. Dessa
komponenter kan delas in i två grupper; organiska och ickeorganiska. De organiska kallas för
prostetisk grupp (hårt bundna) eller coenzym (löst bundna). När enzymet är bundet till sin cofaktor
kallas det holoenzym (kan också vara benämningen på ett enzymkomplex). Om enzymet inte är
bundet till sin cofaktor är det inaktivt och kallas apoenzym. En del coenzym är eller är till viss del
uppbyggda av vitaminer.
Betydelsen cofaktorer (metalljoner, coenzymer, proteiner) har för enzymers funktion och struktur
(ex. Karboxypeptidas A).
Utan sin cofaktor kan enzymet inte fungera. Karboxypeptidas A behöver cofaktorn zink bundet till
den aktiva ytan, där det stabiliserar enzym-substratkomplexet genom att binda till substratets
karboxylgrupp.
Principer för katalytisk funktion (typenzymer serinproteaser), denna enzymgrupps uppbyggnad, de
fyra funktionella enheterna i aktiva centrumet och katalytiska mekanism (nukleofil attack).
Serinproteaser är enzym (endopeptidaser) som katalyserar hydrolysreaktioner; addering av vatten
som klyver peptidbindningar. I den aktiva ytan finns aminosyrorna aspartat, histidin och serin, vilka
på olika sätt attackerar den polypeptid som binder till enzymet och klyver bindningar. Serin har en
OH-grupp som fungerar som en nukleofil och attackerar karbonylkolet i peptidbindningen som ska
brytas hos substratet. Histidin och aspartat hjälper båda till att fördela väteatomerna, och vatten
kommer in och binder till substratet. Efter sista reaktionen har substratet delats upp i två delar.
Känna till:
Funktionen av och vilka vitaminer som ingår i följande:
Coenzym
Liponsyra

Biotin
Askorbinsyra

Vitamin K
+

NAD(P)
FAD
Tiaminpyrofosfat
Coenzym A
Pyridoxalfosfat

Cobalamin

Tetrahydrofolsyra

Funktion
Gruppöverförande i t ex
pyruvatdehydrogenaskomplexet. Oxideras och
reduceras vilket skapar och bryter disulfidbryggor.
Bundet till en lysinrest. Bärare av CO2 vid
karboxyleringar.
Reducerande ämne vid hydroxylering av prolin och
lysin. (Även antioxidant och involverad i
sårläkningsprocesser.)
Medverkar i posttranslationella modifikationer av
koaguleringsfaktorer i blodet genom γ-karboxylering
av glutamat.
Transporterar elektroner och väte.
Transporterar väte.
Används vid oxidativ dekarboxylering av α-ketosyror,
och ingår i pyruvatdehydrogenaskomplexet.
Transporterar acylgrupper genom att binda dem till
sin tiolgrupp.
Medverkar i transamineringsreaktioner och i några
dekarboxyleringsreaktioner samt deamineringar av
aminosyror.
Krävs för metioninsyntes och för isomerisering av
metylmalonyl-CoA (vid nedbrytning av bl a udda
fettsyror).
Medverkar vid metabolism av aminosyror och
nukleotider där den donerar en kolatom.
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Vitamin
Liponsyra

Biotin
Vitamin C

Vitamin K

Vitamin B3
Vitamin B2
Vitamin B1
Vitamin B5,
pantotensyra
Vitamin B6
Vitamin B12
Vitamin B9
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Den principiella strukturen för NAD(P)+ och FAD (modifierat vitamin, PP, ribos, adenin).

Nikotinamidadenindinukleotid (NAD+): Två nukleotider sammansatta vid deras fosfatgrupper. Den
ena har adenin som bas och den andra har nikotinamid. Alltså:
”Adeningrupp (kol 1) – Ribos (kol 5) – Fosfatgrupp – Fosfatgrupp – (kol 5) Ribos – (kol 1) Nikotinamid”
NADP+ binder till en en PO32- istället för en H på kol 2 i ”första” ribosen. NAD+ kan syntetiseras de
novo eller från vitamin (vitamin B3/niacin/nikotinsyra/vitamin PP [samma vitamin men olika namn!])
från kosten.
Flavinadenindinukleotid (FAD): Uppbyggt till hälften likadant som NAD+, men efter
fosfatgruppsbindningen binds direkt till riboflavin (vitamin B2).
De olika enzymklasserna (I-VI) och vilka typreaktioner de katalyserar.
Klass
Klass I

Enzymtyp
Oxidoreduktaser

Klass II

Transferaser

Klass III

Hydrolaser

Klass IV

Lyaser

Klass V

Isomeraser

Klass VI

Ligaser

Funktion
Katalyserar redoxreaktioner (överför elektroner genom
oxidationer och reduktioner)
Transporterar funktionella grupper (innehållande C, P
och N) mellan donator och acceptor
Katalyserar hydrolysreaktioner (klyver bindningar
genom addering av vatten)
"Sönderbrytare" som bryter ned C–C-, C–S- och vissa
C–N-bindningar och kan skapa dubbelbindningar
Katalyserar isomerisationsreaktioner (flyttar en grupp
eller dubbelbindning inom samma molekyl för att skapa
isomerer)
Skapar bindningar mellan C och O, S och N (kräver
energi och är därför kopplade till ATP-hydrolysering)
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Michaelis-Mentens ekvation (grafiskt utseende, förutsättningar och betydelse av ingående
storheter, samt begreppet mättnadskinetik).
En modell där ett enzym (E) binder till ett substrat (S) och bildar komplexet ES, som efter reaktionen
resulterar i en produkt (P) och återskapar enzymet (k1, k-1 och k2 är hastighetskonstanter):

Michaelis-Mentens ekvation beskriver hur reaktionshastigheten varierar med
substratkoncentrationen:

Substratkoncentrationen [S] är mycket högre än enzymkoncentrationen [E]. Det gör att andelen
substrat som är bundet till enzym alltid är liten.
Konstanten Km visar enzymets affinitet för substratet.
Km är numeriskt lika med substratkoncentrationen när
reaktionshastigheten är halva maxhastigheten (½Vmax).
Ett lågt Km visar att enzymet har hög affinitet för
substratet, eftersom en låg substratkoncentration
räcker för att halvt mätta enzymet. Ett högt Km visar
låg affinitet för substratet, eftersom en hög
substratkoncentration krävs för att enzymet ska nå
½Vmax.
Reaktionshastigheten är direkt proportionell med
enzymkoncentrationen, vid vilken
substratkoncentration som helst. Om t ex
enzymkoncentrationen halveras, halveras även v0 och
Vmax.
När man ritar ut v0 och [S] är det inte alltid möjligt att
direkt se när Vmax är uppnått. Då kan man använda
Lineweaver-Burks diagram där man ritar 1/v0 mot
1/[S]. Man får då en rak linje som där den skär x-axeln
är samma som -1/Km och y-axeln 1/Vmax:
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Hur man utför en kinetisk enzymanalys.
En kinetisk enzymanalys görs för att mäta och undersöka reaktionshastigheten av ett enzym för ett
substrat under olika förhållanden och koncentration av enzym och substrat. Man vill veta hur snabbt
enzymet blir mättat och hur snabbt maxhastigheten uppnås. Analyserna kan göras bl a
spektrofotometriskt där man mäter absorbansen och på så sätt kan utläsa olika koncentrationer av
substrat, enzym och produkt under reaktionens gång. Michaelis-Mentens ekvation används ofta för
att göra en kinetisk enzymanalys i reaktioner där det bara finns ett substrat.
Genom en kinetisk enzymanalys kan man få reda på hur ett enzym fungerar och försöka förutspå hur
det fungerar i levande organismer.
Vad som menas med 1:a och 0:te ordningens kinetik.
Första ordningens kinetik: När substratkoncentrationen är mycket lägre än Km och
reaktionshastigheten är proportionell mot substratkoncentrationen.
Nollte ordningens kinetik: När substratkoncentrationen är mycket högre än Km är
reaktionshastigheten konstant och samma som Vmax. Reaktionens hastighet är oberoende av
substratkoncentrationen.
Vad som menas med ett endo- resp. exopeptidas.
Endopeptidas bryter ned peptidbindningar som ligger inuti molekylen, alltså de som inte är
terminala.
Exopeptidas gör motsatt och bryter ned peptidbindningarna från terminalerna. Endopeptidas kan
inte bryta ner peptider till monomerer.
Mekanismer och betydelse av proteinnedbrytning (sambanden ubiquitinering-proteasom samt
kaspaser-apoptos).
De flesta protein i kroppen nysyntetiseras och bryts ned hela tiden, vilket gör att onormala eller
onödiga protein kan tas ut ur systemet. Denna turnover regleras vanligen via syntesen, och det är då
hastigheten av denna som avgör koncentrationen av proteinet i cellen. För en del proteiner är
syntesen konstant, och koncentrationen regleras av hur snabbt nedbrytningen sker. Turnovern för
protein i en vuxen människas kropp leder till att ca 300-400g protein omsätts per dag.
Proteiner som är skadade eller obehövda kan brytas ned på två sätt i cellen; dels genom det ATPberoende ubiquitin-proteasom-systemet i cytosolen och dels genom enzymsystemet i lysosomerna.
Proteasomerna bryter mest ned proteiner som cellen själv skapat (endogena), medan lysosomerna
primärt bryter ned extracellulära protein.
Proteiner som ska brytas ned i proteasomerna binds först kovalent till ubiquitin, ett litet globulärt
protein. Ubiquineringen av substratet sker i en ATP-krävande process. Flera ubiquitin binds till
substratet tills de bildat en polyubiquitinkedja. Ubiquitiniserade proteiner känns igen av
proteasomen som tar upp dem. Proteasomen veckar ut proteinet, tar bort ubiquitin-flaggan och
delar upp proteinet i mindre delar som vidare bryts ned till aminosyror.
Kaspaser är ”självmordsenzymer” som när de aktiveras leder till celldöd genom apoptos.
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NUKLEOTIDER
HF: kap. 22 (sid 291-292). Alberts: sid 116-117.

Den generella strukturen för olika nukleotider, namn och olika funktioner för dessa.
Nukleotider har många funktioner; de bygger upp nukleinsyror (DNA och RNA), transporterar energi i
celler (ATP), de är involverade i cellsignalering (cGMP, cAMP) och de finns i viktiga cofaktorer i
enzymatiska reaktioner (t ex coenzym A, FAD, FMN, NAD+, NADP+). I formen av nukleosidtrifosfat
(ATP, GTP, CTP, UTP) spelar de en viktig roll för metabolismen.
En nukleotid består av
a) Kvävebas = purin (adenin el guanin) eller pyrymidin (cytosin, tymin el urucil)
b) Sockermolekyl = monosackariderna deoxyribos (i DNA) eller ribos (i RNA)
c) En eller flera fosfatgrupper

Adenin

Guanin

Cytosin

Tymin

Urucil

Det som skiljer deoxyribos och ribos åt är att
deoxyribos har ett H på kol 2, där ribos har
en extra OH-grupp.
Deoxyribos

Ribos

Adenosintrifosfat (ATP) består av en adenosin
(= en nukleosid som består av adenin + ribos)
och tre fosfatgrupper i en kedja.

Skillnaden mellan begreppen nukleotid och nukleosid.
Nukleotider är fosforylerade nukleosider. Nukleosider består alltså bara av en kvävebas och en
sockermolekyl. En nukleotid med en fosfatgrupp kan kallas för ”nukleosidmonofosfat”.
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Avsnitt 2: Cellbiologi och utvecklingsbiologi
Delavsnitt I: Från ägg till embryo
INTRODUKTION TILL UTVECKLINGSBIOLOGI
Grundläggande koncept och terminologi
Deskriptiv embrylogi: Anatomi
Molekylär förståelse: Mekanismer
Cellers funktioner:
• Överlevnad
• Proliferation (celldelning) genom mitos och meios
• Differentiering (specialisering)
o alla celler har samma arvsmassa, ca 25000 gener, bara 5-10000 aktiva ger olika
genuttryck från DNA till mRNA till protein
o cellkommunikation hjälper celler att veta vad de ska utvecklas till i en vävnad
• Apoptos (programmerad celldöd)
Olika faser i människans utveckling U: 51-52
Embryonalperiod: Befruktning → 2 mån (alla viktiga strukturer/organ bildas)
Fetalperiod: 2 mån → Födsel (embryot växer, organ mognar)
Perinatalperiod: Födelse (flera organ börjar fungera)
Postnatalperiod: x år (ytterligare morgnad av t ex hjärnan)

INTRODUKTION TILL REGENERATIV MEDICIN
Definition av regenerativ medicin
• Förståelse för hur kroppen regenererar celler och vävnader
• Metod för att ersätta skadade/förlorade celler med stamceller
• Djurförsök
• Ex) Hud- och benmärgstransplantation
Introduktion till sårläkning som en regenerativ process

GAMOTEGENES OCH FERTILISERING
Bildning av könsceller A5: 1282-1296, U: 15-22, E: modul 3
Gametogenes: Ägg från äggstock, spermie från testiklar (haploida)
Haploid cell = enkel kromosomuppsättning (1n, 23st)
Diploid cell = dubbel kromosomuppsättning (2n, 46st)
Zygot = Ägg + spermie (haploid + haploid → diploid)
Ca 10% av alla oocyter har ett kromosomfel, dessa ska bli spontan abort men kan leva vidare och
barnet kan då få ett syndrom som t ex Downs, Turners eller Klinefelters.
Spermatogenes börjar i puberteten och fortsätter livet ut, 1 primär spermatocyt → 4 spermier.
Oogenes börjar i embryot och vilar till första mensen, 1 primär oocyt → 1 gamet + 3 polkroppar.
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Meios och dess olika faser

1. Interfas: Diploida celler, DNA replikeras
2.
3.
4.
5.

Profas 1: Överkorsning mellan kromosomer (ökar genvariation)
Metafas 1: Kärnmembranet är upplöst, kromosomerna radas upp
Anafas 1: Kromosomparen delas och kromosomerna dras mot olika poler
Telofas 1: Två diploida celler har bildats

Stegen från profas till telofas upprepas för en andra delnig med fyra haploida celler som resultat
Befruktningens molekylära mekanismer A5:1297-1301, U:22-24, E:modul 4
1. Spermien genomgår kapacitation på vägen till oocyten
2. Spermien binder till ZP3-receptor på zona pellucida
3. Akrosomreaktionen utlöses: Proteaser hjälper spermien att tränga igenom
4. Cellmembran fuserar
5. Oocytens meios II avslutas innan kärnorna fuserar
6. Spermiens kärna kommer in i äggcytoplasman och kärnorna fuserar
En zygot har bildats och mitos kan börja.
Polyspermi
Oocyten stänger ute andra spermier för att förhindra att flera kan komma in. Detta sker genom en
kortikalreaktion där zona pellucida blir hårt och svårgenomträngligt och ZP3-receptorer inaktiveras.
Om två spermier (eller fler) ändå lyckas ta sig in blir det tvillingar (eller fler!).
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FÖRSTA FOSTERVECKAN
Det tidiga embryots celldelningar och vandring från äggledare till livmoder behandlas. Viktiga stadier under denna
utveckling är morula- och blastocyststadierna. Blastocystens implantation i livmoderväggen beskrivs, liksom problem vid
ektopisk graviditet.

Embryots vandring från äggledare till livmoder (morulastadium; blastocyststadium) U: 25-26, E:
modul 4
De första fyra dagarna efter befruktningen vandrar ägget ut genom äggledaren på väg mot
livmodern. Cellerna delar sig inom zona pellucida och ändrar då inte totalmassan. Embryot kallas här
för klyvningsembryot.
Dag 4: MORULA

16-32 celler

Totipotenta

Dag 5: BLASTOCYST

64 celler

Pluripotenta

De pluripotenta cellerna (blastocysterna) differentierar och blir extracellulär vävnad inkl placenta
(trofoblaster) eller embryo (inre cellmassa).
Därefter ”kläcks” zona pellucida och embryot kan växa i storlek.

Blastocystens implantation i livmoderväggen U: 26-28, E: modul 5 och 6
Dag 6: Implantering av det ”nakna” embryot (utan zona pellucida) i livmoderslemhinnan
(endometriet).
Dag 8-10: Implantationen fullbordas i och med bildningen av kroppshålorna.

Hormonell reglering:
• Gonadropiner styr ägglossningen
• Progesteron förtjockar endometriet vid ägglossning
• Om embryot implanteras signalerar HCG att progesteronfrisättningen ska fortsätta
Totipotent cell: Kan utvecklas till vilken cell som helst
Pluripotent cell: Kan utvecklas till alla typer av celler i embryot
Multipotent cell: Kan utvecklas till många celltyper
Unipotent: Kan utvecklas till en enda mogen celltyp
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ANDRA FOSTERVECKAN
Denna föreläsning behandlar den andra veckan i embryots liv. Blastocystens implantation och inväxt i livmoderväggen
beskrivs. Föreläsningen tar också upp embryots mer komplexa organisation, där två vävnadsskikt (groddblad) bildas och
olika hålrum kommer att bildas och omge embryot.

Det tidiga embryots olika celltyper: inre cellmassa, cytotrofoblaster och syncytiotrofoblaster U: 2831, E: modul 7
Nu har celler börjat specialisera sig, moderkakan har bildats och håligheter bildas och växer.
Trofoblasterna, som bildar den extraembryonala vävnaden, prolifererar i två olika lager; en del
tappar sitt membran och blir syncytiotrofoblaster (bildar placentan och fäster embryot i
endometriet) medan en del behåller membranet och kallas cytotrofoblaster (inre cellskikt).
Den inre cellmassan (embryoblasterna) bildar två groddblad och ett bilaminärt embryo med
epiblaster (bildar primärt ektoderm) och hypoblaster (bildar primärt endoderm).

Bildandet av lakuner och den tidiga blodcirkulationen U: 30-31 (bilderna), E: modul 7
Syncytotrofoblasterna fäster embryot i endometriets vägg med hjälp av villi.
Dag 9 är hela embryot implanterat och hypoblasterna bildar Heusers membran.
Dag 10-12 bildas lakuner som fylls med moderns blod runt embryot, i placentan, där embryot
anlägger blodkärl. Mellan embryots blodkärl och moderns blod finns tre cellager som en barriär som
tillåter selektivt upptag av näringsämnen.
Bildandet av två groddblad (epiblaster och hypoblaster) U: 28-31, E: modul 7
Från epiblasterna får vi primära ektodermet, från hypoblasterna primära endodermet.
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Bildandet av kroppshålor (amnion, primär och sekundär gulesäck, chorion) U: 28-31

Dag 8: AMNIONHÅLAN skapas mellan epiblast och syncytotrofoblast.
Dag 9: Primära GULESÄCKEN anläggs från Heusers membran (hypoblaster).
Dag 11-12: Epiblastcellerna bildar två lager som täcker utsidan av Heusers membran och insidan av
cytotrofoblasterna. Detta bildar ett extraembryonalt mesoderm som bildar CHORIONHÅLAN.
Sekundära GULESÄCKEN bildas då gulesäcken får ny struktur bort från embryot.
Amnionhålan: Ett inre membran som bildar en blåsa fylld med fostervatten.
Gulesäcken: Vätskefylld säck som är center för blodbildning.
Chorionhålan: En yttre hinna som bildar placentan och specialiserade villi härifrån skapar en stor
kontaktyta till moderns blod.

Celldifferentiering hittills
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TREDJE FOSTERVECKAN
Denna föreläsning behandlar den tredje veckan i embryots liv. Embryot utvecklas nu från att ha två groddskikt till att få tre
olika groddskikt genom en process som kallas gastrulering. De tre groddskikten kallas ektoderm, mesoderm och endoderm
och ger upphov till de olika organen och vävnaderna i den vuxna individen.

Gastrulering; celler vandrar ned genom primitivstrimman U: 32-38, E: modul 7 och
bildandet av de tre groddbladen (endoderm, mesoderm, ektoderm) U: 32-38, E: modul 7
Gastruleringen innebär att embryot går från att vara tvåskiktat, med ett primärt ekto- och endoderm,
till treskiktat.
En primitivstrimma bildas ur primitivknottran med ett kloak- och ett bracchofaryngealmembran.
Epiblaster lösgör sig (en process som kallas EMT) och vandrar ner genom strimman och tränger
undan det primitiva endodermet för att bilda ett primitivt mesoderm. Nu finns tre definitiva lager
(groddblad); endoderm, mesoderm och ektoderm (de epiblaster som stannar kvar ovanför
strimman), som utvecklar olika vävnader och organ;
Ektoderm:
Hud
Nervsystem
Tandemalj
Sensoriskt epitel
i ögon, öron, näsa

Mesoderm:
Muskler
Ben
Blodkärl
Bindväv
Hjärta
Njurar

Endoderm:
Mag-tarm-kanal
Lungor
Luftvägar
Thyroidea
Lever

Primitivknottran och bildandet av notokord, embryots mittaxel U: 32-38, E: modul 7
Primitivknottran bestämmer kroppens vänster/höger-axel och bildandet av assymetiska organ
genom att med cilier föra tillväxtfaktorer till vänster sida av embryot. Neural induktion sker i vecka 3,
där signaler från underliggande mesodermala celler inducerar neurala celler i ektodermet. Det går till
så att notokordet (ryggsträngen) bildas från mesodermet under gastruleringen och inducerar
neuralrörsbildning, genom att först signalera till ektodermet att bilda en neuralplatta, som sedan
viker sig för att skapa ett neuralrör i vecka 4. Induktionen styrs av Fibroblast growth factors (FGF) och
inhibitorer av Bone Morphogenetic Proteins (BMP) som t ex noggin, Chordin, follistatin.
Olika typer av mesoderm: paraxialt, intermediärt, lateralt U: 35, E: modul 7
Axialt mesoderm: Ger upphov till notokord och prekordialplatta.
Paraxialt mesoderm: Ger upphov till somiter.
Intermediärt mesoderm: Ger upphov till njurar och inre genitalier.
Lateralt mesoderm: Ger upphov till hjärta, kärl och underhud.
Bildandet av somiter ur paraxialt mesoderm. Somiternas utveckling till sklerotom, myotom,
dermatom U:35
Somiter bildas när det paraxiala mesodermet segmenteras under embryots veckning och ger upphov
till sklerotom (blir sedan ryggrad, revben och bröstben), myotom (muskler) och dermatom (hud).
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MEIOS OCH VARIATION, KÖNSBESTÄMNING
Skillnader mellan mitos och meios A5: 1269-1281
I meios förekommer rekombinationer (överkorsningar) av kromosmerna, det är två celldelningar och
delningen börjar med diploida celler och resultat är haploida celler.
Meiosens faser:
1. Interfas: Normalt tillstånd mellan delningarna. Cellerna är diploida och man kan inte urskilja
enskilda kromosomer. DNA replikeras och kromosomerna blir dubbelt så många, alltså 92st
(46 x2).
2. Profas 1: Kromosomerna förenas i homologa par. Fortfarande 92 kromosomer.
3. Metafas 1: Kärnmembranet är upplöst och kromosomerna radas upp i ekvatorialplanet.
4. Anafas 1: En kromosom från varje par dras mot olika poler. Till skillnad från mitos delas inte
systerkromatiderna upp här. Två kromosomer från fadern dras till den ena polen (den ena
cellen) och två från modern dras till den andra polen (andra cellen).
5. Telofas 1: Kort fas där två nya celler bildas.
Härifrån sker samma steg som i mitosen: Profas, metafas, anafas och telofas upprepas där det från
meiosens telofas 2 totalt kommer ut fyra haploida celler (enkel uppsättning kromosomer, 1n = 23st).
Överkorsningar
Homologa kromosomer hålls ihop av proteiner. Dessa proteiner släpper lite och överkorsningar sker
mellan homologerna. Detta tillåter en variation och de nya cellerna blir inte likadana som de
ursprungliga. Detta sker i meiosens profas 1.
Könsbestämning
Könsbestämning sker i vecka 6 där SRY-genen och en Y-kromosomen gör att fostret utvecklas till en
pojke:

Kromosomrubbningar till följd av problem i meios U: 58-59 E: modul 11.2 och 11.4
Aneuoploidi: Fel antal kromosomer.
Exempel på utvecklingsstörningar
• Downs syndrom: Trisomi kromosom 21
• Klinefelters syndrom: XXY (manlig fenotyp)
• Turners syndrom: X0 (kvinnlig fenotyp)
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NEURULATION OCH VECKNING
Denna föreläsning behandlar de processer som gör att ett nervsystem bildas hos embryot (neurulation). Nervsystemet bildas
på embryots ryggsida från ektodermet som ett resultat av induktion från det underliggande mesodermet. Från den
ursprungliga neuralplattan sluts sedan neuralröret, som kommer att bilda hjärna och ryggmärg. Från en grupp celler på
neuralrörets ryggsida vandrar neurallistceller (”neural crest cells”) ut för att bilda en rad celltyper, bla nerver i det perifera
nervsystemet, melanocyter samt många strukturer i ansiktet. Gälbågarna är viktiga strukturer som ligger till grund för
ansiktets bildande.

Neuralplattan bildas ovanpå notokorden och prekordalplattan U: 39-41, E: modul 7. Neuralröret
sluts och bildar hjärna och ryggmärg (det centrala nervsystemet) U: 39-41, E: modul 7.
Neurallistceller vandrar ut och differentierar till olika celltyper, bla nervceller, melanocyter, brosk
och ben i huvudet U: 39-41, E: modul 7

Neuralplattan som skapas från notokordet viker sig i en process kallad neurulation. Plattan tjocknar
och kanterna viks uppåt i formen av ett U, som sedan sluts från mitten och utåt både kraniellt (klar
dag 24) och kaudalt (klar dag 26), och bildar ett neuralrör.
Neurallisten är det område i ektodermet som ligger mellan neuralplattan och det blivande epidermis.
Celler vandrar långa sträckor från neurallisten och ger upphov till bl a det perifera nervsystemet,
pigmentceller och binjuremärgen. Neurallistceller ger även delvis upphov till dermis, brosk och
benstrukturer i huvudet och ansiktet.
Embryot kröks och primitivstrimmans kloak- och bracchofaryngealmembran bildar anus och mun.
Defekter i neuralrörsslutningen kan resultera i olika typer av missbildningen Spina bifida.
Bildandet av gälbågar, utveckling av olika strukturer i ansiktet (översiktligt) U: 79
Neurallistceller vandrar till gälbågsanlagen i ansiktsregionen. Här differentierar de till olika celler och
bildar fem gälbågar; I, II, III, IV och VI, som sedan bildar många av huvudets och halsen strukturer.
Första gälbågen delar sig och ger upphov till över- och underkäke
(maxillar- och mandibularprocess). Här kan det gå fel och barnet föds med läpp-/gomspalt.
Missbildningar i samband med neurulation U: 69, E: modul 7.3
Defekter i neuralrörslutning kan resultera i bl a:
• Spina bifida occulta - en kota sluts inte ordentligt (neuralröret normalt)
• Meningocele - utbuktning av hinnor
• Meningomyelocele - utbuktning även av nervvävnad.
Öppen neuralrörsdefekt kallas anencephali på kraniell nivå (dör efter födelsen) och spina bifida eller
ryggmärgsbråck på ryggmärgsnivå (vanligaste orsak till att barn är rullstolsburna).
Extra intag av folsyra till modern reducerar risken med 50-70%.
46

Läkarprogrammet
Den Friska Människan 1
Amanda Kaba Liljeberg

Embryots veckning, amnionhålans relativa ökning i storlek, gulesäck U: 37-38, E: modul 8

Embryot veckas rostralt-caudalt samt lateralt; det tillväxer dorsalt så att det veckas både på längden
och längs sidorna. Endodermal vävnad innesluts och mag-tarm-kanalen bildas. Extremitetsutskotten
bildas (först till armarna).

I vecka 4-8 har alla organ anlagts/anläggs nu och man kan se utskott för benen, huvudet kan
igenkännas och embryot växer i storlek. De tre hålrummer ändrar storlek under dessa veckor;
Chorion och gulesäcken minskar medan amnion växer.
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ANLÄGGNING AV ORGAN
Grundlänggande principer för hur olika organ och vävnader bildas under embryo- och fosterperioden och ur vilka groddskikt
de kommer. Principer för induktion och andra interaktioner mellan vävnader som är nödvändiga för att vävnader ska bildas
på ett korrekt sätt diskuteras. Missbildningar i samband med organanläggning tas upp under föreläsningarna. På tentamen
kommer inte detaljer att examineras.

Bildning av hjärta och blodsystem

Till blodsystemet bildas endotel genom vaskulogenes (nybildning av kärl) och angiogenes
(avknoppning och utväxt från tidigare kärl). Blodceller bildas initialt i gulesäcken, sedan flyttas
produktionen till levern och sedan till benmärgen.
Hjärtat bildas runt dag 20 och är en sammanslagning av de större kärlen som bildats. Bildas från det
laterala mesodermet och neurallistceller. Går igenom en rad veckningar för att indelas i hålrum.
Kroppens första organ.
Bildning av tarm
Embryots veckning leder till bildandet av ett endodermalt rör (primär tarm). Slutar först blint, sedan
bildas mun och anus (från bacchopharyngeal- och kloakmembran). Tarmen är förbunden med
navelsträngen (gulegången). Mesenteriet utvecklas ur lateralplattemesoderm och klär in tarmen och
fäster den mot kroppsväggen.
Divertiklar (utskott) från tarmen ger upphov till lever, gallblåsa och bukspottskörteln.
Bukspottskörteln bildas från början av två separata anlag som sedan fuserar.
Bildning av lunga
Divertikel från framtarmen (ca dag 22). Delar sig för att ge upphov till huvudbronker. Delar sig
ytterligare 16 gånger (ger en mycket stor total-yta). Slutar i alveoler klädda med ett tunt epitel.
Vänster-höger asymmetri.
Bildning av njure och inre genitalia
Njurarna och inre genitalia bildas från det intermediära mesodermet.
Njurar:
1. Nefrotom bildas (som sedan tillbakabildas).
2. Mesonefros bildas och fungerar mellan v6-v10 (tillbakabildas).
3. De egentliga njurarna bildas genom att uretärknottran inducerar det omgivande mesenkymet
att bilda njurar.
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SÅR OCH SÅRLÄKNING - REGENERATIV MEDICIN
Olika typer av sår
• Vulnus; Primärläkande sår, t ex från en operation. Hud läggs mot hud och såret sys ihop:

•

Ulcus; Sekundärläkande sår, t ex trycksår, bensår. Måste fyllas ut för att kunna läka:

Vad behövs för läkning?
• Tillväxt
• Cellmigrering
• Differentiering
• Olika typer av interaktioner mellan cellerna
Sårläkningsprocessen: Skada → Hemostas → Frisättning av vasoaktiva ämnen → Leukocyter
Inflammationsfas
Börjar direkt och varar ca 6 dagar. Trombocyter frisätter bl a tillväxtfaktorer vilket attraherar
leukocyter/makrofager. Såret rensas på död vävnad och främmande material. Makrofagerna
stimulerar också andra celler till fortsatt sårläkning genom frisättning av bl a tillväxtfaktorer.
Inflammationstecken: Smärta, ödem, värme och rodnad.
Proliferativ fas
Sårhålan fylls med vävnad. Börjar inom ett par dygn och varar ca 7-10 dagar. Angiogenes för bättre
syresättning till de vävnadsbildande cellerna. Fibroblaster producerar stora mängder kollagen som
ger vävnaden styrka/elasticitet. Såret börjar dra ihop sig och keratinocyterna vandrar in över sårytan.
Remodelleringsfas
Startar ca 1-3 veckor efter skadan och varar i mån-år. Kollagenet omorganiseras och lägger sig som
buntar i såret. Ärrbildning.
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INTRODUKTION TILL KROPPENS VÄVNADER
Under föreläsningen tas olika vävnadstyper upp översiktligt. En vävnad är en samling celler som i en organism har liknande
uppgifter. Ett organ består av vävnader och utgör en yttre eller inre kroppsdel med specifik funktion och form. Föreläsningen
är en introduktion till de fyra grundläggande typer av vävnad, som bygger upp alla kroppens organ:

1. Epitelvävnad
• Ytepitel
• Körtelepitel
2. Bindväv (stödjevävnad)
• Egentlig bindväv (“connective tissue proper”)
• Fettvävnad
• Brosk
• Ben
3. Muskelvävnad
• Skelettmuskulatur
• Hjärtmuskulatur
• Glatt muskulatur
4. Nervvävnad
• Nervceller (neuron)
• Gliaceller (stödjeceller)
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UTVECKLINGSBIOLOGINS MOLEKYLÄRBIOLOGI
Dessa föreläsningar sammankopplar cell- och molekylärbiologisk kunskap med utvecklingsbiologi. Den ger grunden till en
förståelse av de processer som ligger bakom utvecklingsbiologiska fenomen. Huvudprinciperna för signalering bör kunnas,
men detaljkunskaper kommer ej att efterfrågas. Här kommer vi att åskådliggöra hur transkriptionsfaktorer och
tillväxtfaktorer styr utvecklingen. Även kliniska frågor tas upp.

Tillväxtfaktorer
Protein som stimulerar celltillväxt, t ex Fibroblast Growth Factor (FGF)
FGF-defekter kan ge t ex Aperts (för tidig slutning av kraniet, syndaktyli), Pfeiffers (missbildningar i
ansiktet) och akondroplasi (dvärgväxt).
Receptorer
Tar emot signal till en cell.
Intracellulär cellsignalering
• Proteinkinas: Fosforylering, snabb process, reversibel
• Intracellulära budbärare och signalprotein möjliggör:
o Integration – mekanismer för hur signalvägar kan kommunicera
o Amplifiering – ökar hastigheten, förstärker signal
Ofta är slutpunkten kontroll av transkriptionsfaktorer.
Transkriptionsfaktorer
Signalerar att en förändring i transkriptionen ska ske.
Förändring i
1) metabolt enzym → förändrad metabolism
2) genreglerande protein → förändrat genuttryck
3) cytoskelettprotein → förändrad cellform eller –rörelse
Kroppsaxlar
Kraniell-kaudal = huvud-”svans”
Dorsal-ventral = rygg-mage, bak-fram

Dexter-sinister = höger-vänster
Proximal-distal = mitten-kanten

Segmentering: Somiter, rombomerer, Hox-gener viktiga för att segmenten blir olika och får rätt
identitet.
Hox-gener: Kodar för transkriptionsfaktorer, viktig för den kraniell-kaudala segmenteringen och
extremitetsutvecklingen.
Extremitetsutveckling: Proximal-distal utveckling av först armar, sedan ben. Bildas från
ektodermalåsen som finns i Zone of Polarizing Activity (ZPA). FGF styr. Apoptos viktig för att få bort
den simhud som från början finns mellan fingrar och tår.
Kraniell-kaudal utveckling: Primitivstrimman anläggs i den kaudala delen och bestämmer mittlinje i
embryot.
Morfogen: Ämne som utsöndras från en punktformig källa, ger olika effekt beroende på
koncentration.
Sonic Hedgehog: Viktig morfagen för den ventral-dorsala polariseringen av neuralröret.
Vitamin-A-syra: Kan fungera som en morfagen och inducera bildandet av extremiteter.
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REGENERATIV MEDICIN NU OCH I FRAMTIDEN
Regenerativ medicin definieras brett som innovativa terapiformer som bygger på förståelse av kroppens
utvecklingsbiologiska mekanismer. Renegerativ medicin omfattar olika sätt att reparera, ersätta, eller regenerera skadade
celler, vävnader eller organ. Exempel på denna utveckling är t ex metoder för att reparera eller ersätta skadad
hjärtmuskulatur, hud, delar av nervsystemet eller pankreas hos diabetespatienter. På dessa föreläsningar diskuteras olika
aspekter av regenerativ medicin. Metoderna för att studera utvecklingsbiologi förfinas mycket snabbt, vilket gör det möjligt
att nu studera frågor som genterapi, gendiagnostik och hur människans arvsmassa ser ut i detalj. Många av dessa frågor är
etiskt komplicerade.

Genterapi
Behandling av sjukdom. Införa nya gener i cellerna i en organism. Ex) benmärg- eller
hudtransplantationer.
Gendiagnostik
Test för att diagnostisera/utesluta genetiska eller kromosomala tillstånd/sjukdomar.
Principer för hur vävnader kan regenereras

A. Dedifferentiering: Vanligt i lägre vertebrater, ej en vanlig mekanism hos däggdjur. I nya
försök han man däremot kunnat se att detta kan ske hos mänskliga hudceller!
B. Kompensatorisk proliferation
C. Aktivering av vuxna stamceller: Vanligt i många vävnader; blod, epitel, muskel, nervceller.
Vanligt i vävnader som ständigt förnyar sig.
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Delavsnitt II: Genetik
CELLEN, KÄRNAN, KROMOSOMER OCH DNA
Denna föreläsning ger en översikt av cellens uppbyggnad med fokus på kärnan. Kärnan innehåller många olika typer av
molekyler. Förutom DNA och histoner, finns det polymeraser, DNA-reparationssenzymer och proteiner som reglerar
genaktivitet eller modifierar RNA. Själva kärnhöljet består av två membranskikt. Specifika processer importerar och
exporterar molekyler till och från kärnan.

Cellen och dess organeller
Kärna, cytoplasma, skelett, golgiapparaten, endoplasmatiska retiklet, mitokondrier, lysosomer,
proteosomer
Kärnans uppbyggnad och funktion
Kärnhölje, kärnporer, kromatin/DNA, nukleol, nukleoplasma
Kärnporkomplexets uppbyggnad och roll i nukleocytoplasmatiska transportprocesser
Kärnhöljet är ett dubbelt membran uppbyggt av två fosfolipidskikt med lumen emellan, ett s k
”nuclear envelope”. Insidan av höljet är klätt med ett nukleärt lamina, bestående av
intermediärfilament, som ger stöd och organiserar kromosomerna i kärnans inre. Det yttre
membranet sitter ihop med ER och ger en direktförbindelse dit. I höljet sitter kärnporkomplex (NPC)
som är kanaler av protein som transporterar små och stora molekyler ut eller in i kärnan. Små
molekyler (<50 000u) tar sig inpassivt, medan större molekyler transporteras aktivt med energi från
nukleotiden ATP.
Import: Importiner känner igen en NLS-flagga (”nuclear localization sequence”)
som proteiner som ska in i kärnan märks med, binder till dem och de tar sig
tillsammans in i kärnan. I kärnan släpper importinet proteinet och binder
istället till RAN-GTP som det tillsammans åker ut ur kärnan med. RAN-GTP
hydrolyseras (enzym: RAN-GTPase activating protein, RAN-GAP) till RAN-GDP i
cytoplasman, vilket frigör energi som kan användas vid nästa import. RAN-GDP
åker in i kärnan igen och binder till GTP (enzym: RAN-guanine exchange factor,
RAN-GEF).
Export: Exportiner känner igen NES-flaggade (”nuclear export signal”) proteiner
och binder till dem. RAN-GTP binder också till dessa och de tar sig ut till
cytoplasman. Både proteinet och RAN-GTP släpper från exportinet med hjälp av
GTP-hydrolys.
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DNA-struktur och funktion

Deoxyribonukleinsyra (DNA) består av nukleotider
uppbyggda av
• deoxyribos (socker)
• en kvävebas (adenin (A), guanin (G),
cytosin (C) eller tymin (T))
• en fosfatgrupp
Nukleotiderna binder till varandra i kedjor som sedan
binder två och två och bildar en α-helix. DNAt lindas
sedan runt histoner för att packas tätt.

Åtta histoner, två av vardera; H2A, H2B, H3 och H4, bildar en nukleosom. Dessutom sitter ett s k
linkerhiston (H1) under nukleosomen och håller ihop allt. Dessa har histonsvansar som sticker ut ur
nukleosomen och håller fast DNAt. Histonsvansarna (N-terminalerna) är positivt laddade pga sina
basiska aminosyror och böjs runt DNAt, som är negativt laddat pga fosfatgruppen. Varje nukleosom
får DNAt lindat två varv runt sig. Acetylering av svansarna hindrar dem från att böja in och fungerar
aktiverande, medan metylering av cytosin fungerar inaktiverande.
Nukleosomer bildar en 30nm-fiber i sick-sack-mönster som kallas kromatin. Kromatinet packas olika
beroende på hur det uttrycks och transkriberas; eukromatin används ofta och hålls luckert, medan
heterokromatin istället packas hårt. Kromatinet bildar kromosomer.

Kromosomorganisation i cellkärnan
I kärnan finns 46 kromosomer (diploida celler) eller 23 kromosomer (haploida könsceller) som ligger i
ett nystan. Kromsompar nr 23 är könscellerna.
Exonerna är de kodande delarna av en gen i en kromosom.
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CELLCYKELN
Denna föreläsning handlar om cellens reproduktiva cykel där den duplicerar sitt innehåll och delar sig. Detta behövs för att
organismen skall kunna växa och utvecklas eller för att reparera skador, eller för förnyelse av vävnader.

Cellcykeln och dess olika faser: interfasen, mitosfasen, cytokinesen och restriktionspunkten i
cellcykeln. Cellcykelns reglering via cyklinberoende kinas (CDK) och cykliner.
Interfasen kan delas upp i tre delfaser: G1,
S och G2. Under S-fasen replikeras DNAt.
G-faserna är vilo-/ tillväxtfaser.
Mitosfasen är delningen av cellkärnan.
Cytokinesen är delningen av cellkroppen.
Restriktionspunkten är en viktig punkt där
närvaron av mitogen låter cellcykeln gå
vidare in i S-fasen.

Cellcykeln drivs framåt av CDK-aktivitet. Kinaser är enzymer/proteiner som fosforylerar (sätter till en
fosfatgrupp) andra molekyler. En fosforylering kan innebära antingen aktivering eller inaktivering.
CDK måste binda till cyklin för att fungera. En av CDKs många funktioner är att reglera replikationen
så att bara en dubblering kan ske per cykel.
Cyklinnivåerna varierar under cellcykeln,
och därför varierar också aktiviteten hos
CDK-enzymerna. Det finns olika typer av
cyklin och varje typ ser till att nästa kan
produceras. På så sätt kan CDK-aktiviteten
öka gradvis.

Regleringen av mängden cyklin via proteolys.
Samtidigt som cyklin aktiverar produktionen av nästa typ av cyklin, hämmar den också sin föregångare
genom proteolytisk nedbrytning. Det gör att cellcykeln bara kan gå åt ett håll.
Initiering av Mitos-fas med Mitos-fas-CDK.
Vid inträde i M-fasen ökar mängden M-cyklin som CDK kan binda till.
M-cyklinkomplexet aktiverar ubiquitinligas som bryter ner cohesiner
mellan systerkromatiderna vilket gör att de kan separera.
Cohesin och condensin (M-fasen).
Systerkromatiderna som bildas i S-fasen hålls ihop av cohesin.
Condensin kondenserar kromosomerna vilket gör separationen lättare
under celldelningen.
Reglering av cellcykeln med kontrollpunkterna.
G1-checkpoint: Gynnsam miljö för celldelning?
G2/M-checkpoint: DNAt replikerat? Gynnsam miljö?
Metafas-checkpoint: Kromosomer fast i mikrotubuli?
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DNA-REPLIKATION
Alla organismer måste duplicera sitt DNA före celldelning. Denna process kallas DNA-replikation och är mycket exakt, vilket
gör att väldigt få fel uppstår i DNA-sekvensen.
Replikation = DNA → DNA

Begreppen semikonservativ, diskontinuerlig och dubbelriktad replikation samt begrepp som
ledande och sackande sträng, replikationsgaffel, replikationsstartpunkt, replikationsbubbla, RNAprimer och Okazaki-fragment.
DNA-replikation sker under S-fasen under cellcykeln och tar hos människan ca 8h.
Semikonservativ: Varje ny DNA-spiral består av en gammal och en nyskapad sträng.
DNA-strängarna har två ändar; en 3’-ände och en 5’-ände. Replikation sköts av enzymet DNApolymeras och sker bara i en 5’ → 3’-riktning, vilket komplicerar processen för den ena strängen.
Baserna paras ihop A till T och G till C.
Replikationen börjar på bestämda punkter i DNA-strängen och det
bildas då en replikationsgaffel. Den ”ledande strängen” replikeras
kontinuerligt i rätt ordning (5’ → 3’). Den ”sackande strängen” som
har fel ände mot gaffeln replikeras diskontinuerligt och behöver s k
primers att bygga kopian på. Primers görs från RNA av enzymet
DNA-primas. På varje RNA-primer byggs en bit DNA, s k Okazakifragment. En typ av DNA-polemyras tillsammans med DNA-ligas
byter ut RNA-primers mot DNA och fäster ihop Okazaki-fragmenten.

Eftersom replikationen är dubbelriktat kommer två replikationsgafflar att mötas och då bildas en
replikationsbubbla.
Viktiga proteiner och deras funktion i replikationsprocessen
• DNA-polymeraser: Sätter dit rätt bas genom att fosfatgruppen klyvs av och baspar binder in.
Har en ”proof reading”-funktion (polymerisering, editing (exonukleas) i 3’ → 5’-riktning) så
att rätt bas hamnar rätt.
• DNA-helikas: Separerar DNA-strängarna så att replikationsgafflarna kan skapas.
• Topoisomeras I: Bryter DNA-kedjan för att snurra upp DNA-spiralen – klipper av en sträng så
att den andra är fri att rotera och snurras ut och sätter sedan fast strängen igen.
• Topoisomeras II: Klipper av båda strängarna om det finns risk för knutar etc.
• Primas: Bildar primers mha nukleotider som sätts på den enkelsträngade sackande strängen.
Problematiken med att replikera telomererna (kromosom-ändarna) och telomerasets
funktionssätt.
Den sackande kedjan kan inte replikera sluten på strängarna, telomererna, för att det där fattas
sekvenser att skapa primers från. För att inte kromosomerna ska bli kortare för varje gång de
replikeras, förlänger enzymet telomeras änden på kromosomer med en repetitiv sekvens med hjälp
av en RNA-primer. Telomeras är ett ”reverse transcriptase” som kan göra en DNA-kopia från RNA.
Telomeras är inte aktivt i somatiska celler, men i könsceller där det är viktigt att genetiskt material
inte går förlorat.
56

Läkarprogrammet
Den Friska Människan 1
Amanda Kaba Liljeberg

DNA-REPARATION
Reparation av kromosomernas DNA är en ständigt pågående process och upprätthållandet av genetisk stabilitet är viktigt
för en individs överlevnad. Denna föreläsning handlar om uppkomsten av mutationer samt cellernas sätt att reparera dessa
förändringar i DNA.

Uppkomst av förändringar i DNA-molekylen.
Mutation: En förändring i nukleotidföljden i DNAt. Endast ärftligt om det sker i könsceller.
Mutationer kan vara
a)

b)

Spontana:
• Kemiska modifikationer av DNA, t ex oxidering av fria radikaler
• Misstag i replikationsprocessen
Inducerade:
• UV-skador
• Joniserad strålning
• Kemisk mutagen, t ex rökning, miljögifter

Spontana reaktioner behöver inte märkas av när DNAt transkriberas och till slut blir färdiga proteiner,
utan kan vara ”tysta”. Detta fungerar eftersom att flera kodon kodar för samma aminosyror, endast
en liten del av DNAt är kodande överhuvudtaget och eftersom vi har två kopior av varje gen.
Mutationstyperna och reparationssystemen i samband med DNA-replikation och i samband med
påverkan från omgivningen.
DNA-skada

Kemiska modifieringar av en bas
ex) deaminering, dvs en aminogrupp
byts ut mot en syreatom eller metylering

Crosslinks
ex) två T i samma kedja blir
ihopkopplade, kan bero på UV-strålning

Mismatch
en felparning, kan bero på ex) felaktig
korrekturläsning vid replikation
Enkelsträngat brott
pga ex) strålning

Dubbelsträngat brott
pga ex) strålning

Reparationsmekanism

• Base excision repair:
DNA-glykosylas känner igen modifierade baser och tar bort
Endonukleas bryter sockerkedjan basen satt på
DNA-polymeras fyller i DNA-strängen
DNA-ligas sammanfogar DNA-strängen
• Nucleotide excision repair:

Ett enzymkomplex känner att DNA-strängen är skadad
Nukleas klipper av strängen på båda sidorna om skadan
Den felaktiga biten tas bort av DNA-helikas
DNA-polymeras och -ligas sätter ihop kedjan
• Mismatch excision repair:
Mut S sätter sig vid felet och aktiverar Mut L
Mut L skannar kedjan efter en ”nick” (litet brott)
Mut L tar bort alla baser mellan felet och nicken
DNA-polymeras och -ligas sätter ihop kedjan igen

• Nucleotide excision repair (kan laga nästan alla skador)
• Mismatch excision repair
• Nucleotide excision repair (kan laga nästan alla skador)
• Base excision repair
• Nucleotide excision repair (kan laga nästan alla skador)
Svår skada som är kräver en mycket komplicerad
reparationsprocess, förenklat;
• Ickehomolog rekombination:
Kedjan klistras ihop
• Homolog rekombination:

En kopia görs från en systerkromatid eller
homologkromosom och klistras in i kedjan
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Viktiga proteiner och deras funktion i reparationsprocessen.
• DNA-glykosylas: Känner igen kemiskt modifierade baser och tar bort dem mha hydrolys.
• Helikas: Tar bort felaktiga bitar av DNA-strängen.
• Endonukleas: Bryter DNAs sockerkedja för att felaktiga bitar ska kunna tas bort.
• DNA-polymeraser: Kopierar DNA, fyller i med nytt DNA där felaktiga bitar tagits bort.
Kopplingen mellan DNA-reparation och vissa ärftliga sjukdomar.
Ex) Xeroderma pigmentosum: En ärftlig sjukdom där det finns fel i proteiner som är involverade i
nucleotide escision repair. Resulterar i pigmentförändringar i huden och en ökad risk för cancer.
Ex) Hereditary nonpolyposis colon cancer: En konsekvens av icke fungerande mismatch excision repairmekanismer. Ärftlig sjuksom där tarmcellerna ansamlar mutationer vilket leder till cancer.

APOPTOS
Kroppen omsätter sina celler kontinuerligt i stor omfattning. När cellerna inte längre behövs, dör de på ett kontrollerat sätt.
Denna process heter apoptos eller programmerad celldöd.

Prokaspasaktivering och kaspas-kaskaden (enligt figur 18-5).
Proteaser som kallas kaspaser (”självmordsenzymer”) är hos en frisk cell i sin inaktiva from; prokaspas.
Prokaspaserna aktiveras genom klyvning av en annan typ av kaspas, där aktiveringen av ett litet antal
initiatorkaspaser skapar en kaskad av ett stort efteföljande aktiverade kaspaser, däribland
effektorkaspaser. Effektorkaspaserna bryter ned;
•
•
•
•

Laminer → Kärnmembran bryts ner
Inhibitorer av endonukleaser → DNA bryts ner
Cytoskelett-proteiner → Cellen tappar formen
Adhesion-proteiner → Cellen släpper från vävnad och andra celler

Extracellulär och intracellulär aktivering av apopotos.

T-mördarcell binder till ”death-rec” → Aktivering av prokaspas

Signal från kärnan slår hål på mitokondrier → Frisättning av
cytokrom C → Aktivering av prokaspas

Mitogener: Stimulerar celldelning via G1-CDK och G1/S-CDK. Onormal celldelning → Apoptos.
Tillväxtfaktorer: Stimulerar celltillväxt genom ökad proteinsyntes. Överdriven tillväxt → Apoptos.
Överlevnadsfaktorer: Motverkar apoptos genom att hämma prokaspasaktivering och hålslagningen av
mitokondrier.

Skillnaden mellan akut nekros och apoptos.
När celler dör okontrollerat, t ex pga en skada, sker nekros: en okontrollerad död där cellens innehåll
släpps ut i extracellulärrummet och en inflammation kan uppstå. Vid apoptos, den kontrollerade
celldöden, fagocyteras den döende cellen av makrofager som stänger inne cellinnehållet.
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TRANSKRIPTION
Den här föreläsningen handlar om hur gener används i cellen. Detta sker genom tillverkning av budbärar-RNA (mRNA) i en
process som heter transkription.
Transkription = DNA (dubbelsträngat) → pre-mRNA (enkelsträngat)

Genernas uppbyggnad
En gen är ett kodande locus på DNA-strängen. Kodar för ett speciellt protein eller RNA.
Gener består av promotor, exoner (genuttryck) och introner.
Olika komponenter i transkriptionsprocessen och deras biologiska relevans.
RNA-polymeraser: mRNA sammanfogas av RNA-polymeras II med DNA som templat. Transkriptionen
sker i en 5’ → 3’-riktning. RNA-polymeras I och III transkriberar rRNA och tRNA.

Promotor: Den del av genen som kommer innan transkriptionspunkten (där transkriptionen börjar)
och kan vara flera nukleotider lång. TATA-boxen (sekvens med många T och A som finns på DNAsträngen) finns i promotorn nära transkriptionspunkten. Promotorerna visar polymeraset var det ska
börja transkriptionen. Endast ca 2% av vårt DNA transkriberas. Alla gener transkriberas inte och olika
gener transkriberas olika mycket.
Baserna i RNA är adenin, guanin, cytosin och urucil (istället för DNAts T, paras ihop med A).
De tre huvudstegen i transkriptionsprocessen.
Initiering: TATA-binding protein (TBP) binder till TATA-boxen. Fler transkriptionsfaktorer (TFIIA, -B, -D,
-E, -F, -H) binder till komplexet. RNA-polymeraset binder till TBP och sätter sig runt DNA-strängen.
TFIIH fosforylerar RNA-polymerasets svans så att det släpper från TBP och de andra TFII:orna.
Elongering: Polymeraset vandrar längs DNA-strängen och skapar en RNA-sträng. RNA-polymeras är
slarvigt jämfört med DNA-polymeras, men det gör ingenting eftersom RNA inte lagrar någon genetisk
information.
Terminering: Polymeraset slutar transkribera när det når en termineringssekvens i DNAt.
Olika RNA-polymeraser (hos eukaryoter) och generella transkriptionsfaktorer.
Polymeras II: Transkriberar gener som kodar för protein (mRNA)
Polymeras I: Transkriberar ribosomalt RNA i nukleolen (rRNA)
Polymeras III: Transkriberar rRNA och transport-RNA (tRNA)
Generella transkriptionsfaktorer (GTFs) behövs för att transkriptionen ska kunna börja.
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RNA-PROCESSNING
Den molekyl som är resultat av transkription hos eukaryoter kallas primärt transkript (pre-mRNA) och måste först modifieras
innan den kan användas för proteinsyntes, vilket behandlas under denna föreläsning.
Processning = pre-mRNA → mRNA

Modifiering av pre-mRNA i ändarna och modifieringarnas funktionella betydelse.
1. 5’-cappning
• Addering av en ”cap”, en modifierad guaninmolekyl, på 5’-ändan av den växande
RNA-strängen
• Enzym: Cap-synthesizing complex
• Förhindrar nedbrytning
• Urskiljer mRNA från andra RNA – viktigt för transporten ut till cytoplasman och för att
kännas igen av ribosomerna vid start av translation
2. 3’-polyadenylering
• Addering av en svans av adenin som en del av avslutet på transkriptionen; när
termineringssekvensen AAUAAA nås klipps RNA-strängen av och en svans av många
adeninmolekyler adderas
• Enzym: Poly-A-polymeras (PAP)
• Behövs för stabilitet, transport och effektiv translation
Splitsningsprocessen (splicing) och dess betydelse för cellen.
3. Splicing
• Introner tas bort och exoner (det enda som kodar för aminosyror) sätts ihop
• Sker i spliceosomer, som består av snRNAs i komplex med proteiner (=snPNPs)
• snRNPs i spliceosomens kärna binder till pre-mRNAt och klipper bort introner och
sätter ihop exoner
• Ger specificitet och potential till stor variation – från ca 30 000 gener kan vi med
hjälp av splicing få många fler olika proteiner
Det processade mogna mRNAt transporteras ut ur kärnan genom porkomplexet bundet till ett
proteinkomplex. Felaktigt RNA och de bortklippta intronerna bryts ned i exosomkomplex i cellen.
Nukleolen och organisationen av de ribosomala generna.
Nukleolen är en struktur i kärnan där rRNA, som kodar för de ribosomala subenheterna,
transkriberas. rDNA-genen är ca 13 000 nukleotider lång och finns i ca 200 kopior i nukleolen.
Processning av ribosomalt RNA och bildningen av ribosomer.
rRNA saknar C-terminal och får varken en 5’-cap eller en 3’-poly-A-svans. Den enda processning prerRNAt går igenom är splicing till kortare transkript utan introner.
En ribosom består av en stor och en liten subenhet. Det processade rRNAt används för att skapa de
två enheterna tillsammans med ribosomproteiner som ansluter från cytoplasman. Som mått på
subenheterna använder man enheten Svedberg [S] där stora är 60S, lilla 40S och de båda enheterna
bundna tillsammans totalt är 80S.
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TRANSLATION
Translation innebär att mRNA-molekylens genetiska information översätts till aminosyrasekvenser (proteiner) med hjälp av
ribosomen.
Translation = mRNA → Aminosyror och proteiner

Principen för översättning av nukleotidspråket i mRNA till aminosyraspråk i proteiner.
Translationen sker i ribosomer. De fyra olika nukleotidbaserna (A, G, C och U) läses av i grupper om
tre, s k kodon. Kodonen kodar för aminosyror och eftersom det finns 64 kodon och bara 20
aminosyror kan olika kodon koda för samma aminosyra.
Beroende på var nukleotiderna börjar läsas av
kan man få tre läsramar. Detta påverkar vilken
aminosyra, och vilket protein, translationen
kommer att resultera i.

Mekanismen för eukaryot proteinsyntes.
Transport-RNA (tRNA) är uppbyggt som en treklöver med ”bladen” bestående av en D-loop, en Tloop resp en antikodon-loop. På ”stjälken” fästs aminosyror för att göra tRNAt aktiverat.
Ribosomens lilla subenhet binder till 5’-cappen på mRNAt som ska translateras. tRNA har antikodon
som läser av kodon på mRNA. För att tRNA ska hitta rätt fästs en aminosyra på dess 3’-ända av ett
aminoacyl-tRNA-syntetas. Det nu skapade aminoacyl-tRNAt har alltså redan en första aminosyra
kopplad.
Initiering: Initiator-tRNA binder med 5’-ändan till P-siten på
ribosomens lilla subenhet. Ett mRNA binder in och initiator-tRNAt letar
längst mRNAts kedja efter ett initiatorkodon; AUG. När den hittat ett
AUG-kodon binder den stora ribosomala subenheten in samtidigt som
initiator-tRNAt släpper och byts ut mot ett aminoacyl-tRNA (steg 1 i
bilden) som binder in till A-siten. Stora subenheten katalyserar
skapandet av peptidbindningar mellan aminosyror så att en peptid kan
bildas.
Elongering: Vid det första steget binder tRNAt till ett kodon på mRNAt
vid A-siten och flyttas därefter över till P-siten. Här, i steg 2, sätts den
nya aminosyran till den växande peptidkedjan. Samtidigt binder ett
nytt tRNA vid A-siten. Vid steg 3 har tRNAt lämnat över sin aminosyra
och flyttats över till E-siten varifrån den kopplar loss från ribosomen.
Terminering: När ribosomen når ett kodon som det inte finns något
antikodon att para ihop med (stopp-kodon UAA, UAG eller UGA)
släpper den av peptidkedjan.

Initieringen kräver energi som fås genom ATP. Elongeringen kräver
energi som fås genom fosforylering av GTP mha
elongeringsfaktorer.
A = Aminoacyl-tPNA
P = Peptid
E = Exit

En polyribosom är flera ribosomer som tillsammans translaterar ett
mRNA samtidigt.
61

Läkarprogrammet
Den Friska Människan 1
Amanda Kaba Liljeberg

Antibiotikas påverkan på translation.
Antibiotika hämmar proteintranslation hos prokaryoter, vars ribosomer har en annorlunda struktur.
Chaperoniner, proteosomernas funktion, ubiquitin
För att en aminosyrasträng ska kunna användas som protein måste den veckas. Det görs med hjälp
av chaperoner. Chaperoner börjar vecka peptidkedjorna vid N-terminalerna medan kedjorna växer.
Veckningen fullbordas när peptiderna släpper från ribosomen och även C-terminalerna kan veckas.
Felaktigt veckade proteiner märks det med ubiquitin och fångas upp av proteasomer.
Proteasomerna, som finns i hela cellen, är proteinkomplex med protealytisk aktivitet som
denaturerar proteiner och veckar upp dem.

KROMATINSTRUKTUR OCH EPIGENETIK
Kromatin består av DNA med associerade proteiner som påverkar DNAts veckning och gör det mer kompakt. Denna
ihoppackning varierar, t. ex finns uttryckta gener i lösare packat DNA. Den minsta packningsenheten för kromatinet är
nukleosomen. Epigenetik handlar om ärftlig information som inte är inkodad i DNA:ts nukleotidsekvens och denna
föreläning tar upp kopplingen mellan kromatin och epigenetik.

Kromosom, kromatin, eukromatin och heterokromatin.
Kromosom: Består av kromatin.
Kromatin: Består av DNA + histoner → nukleosomer i 30nm-fiber
Eukromatin: Löst packat kromatin som används ofta.
Heterokromatin: Hårt packat kromatin som inte används så ofta.
Kromatinets biokemiska komponenter, inkl. olika histoner.
DNAt lindas runt histonerna. En nukleosom är uppbyggd av åtta histoner (2x H2A, H2B, H3, H4) och
ytterligare linkerhiston (H1) som håller fast DNAt.
Kromatinet kallas också 30nm-fibern, eftersom det är den ungefärliga diametern på fibern.
Förpackningen av DNA i kromatin, inkl. nukleosomens byggnad och uppkomsten av 30-nm fiber
och loopar.
DNA (2nm diameter) lindas runt histoner (11nm). 8 histoner bildar en nukleosom. Nukleosomerna
bildar ett sick-sack-mönster som blir kromatin (30nm). Eukromatin förvaras luckert och i loopar för
lättillgänglighet. Heterokromatin packas hårt.
Strukturen och funktionen av centromeren och telomeren.
Centromeren: Håller ihop kromatiderna efter replikation. Fästplatta (tillsammans med kinetochore)
för mikrotubuli under mitosfas.
Telomeren: Ändarna på kromsomen, består av en repetitiv DNA-sekvens (TTAGGG).
Telomeras förlänger kromosomändarna.
Histonmodifieringar och DNA-metylering
Histonmodifieringar inkluderar metylering, fosforylering, ubiquitinering och acetylering. Acetylering
tar bort linkerhistonetsvansarnas postiva laddning och hindrar dem från att böjas in runt DNAt och
hålla det på plats. DNAt blir lösare packat och aktiverat. En deacetylering har motsatt effekt och
kondeserar kromatinet. Metylering av DNAt sker genom att en metylgrupp sätts på C-G-sekvensens
cytosin och innebär en inaktivering.
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GENREGLERING OCH SIGNALTRANSDUKTION
Celler i en multicellulär organism måste kommunicera flitigt med varandra. Därmed hanterar våra celler stora mängder
information i form av inkommande och utgående signaler. Inkommande signaler aktiverar intracellulära signalvägar och
dessa påverkar viktiga enzymer i cellen, eller reglerar geners aktivitet. Den här föreläsningen behandlar hur cellulära
signaler fortplantas och hur genuttryck regleras.

Cellkommunikationens biologiska betydelse.
Cellkommunikation är viktigt för att celler ska kunna samarbeta och utvecklas tillsammans i en
vävnad. Cellerna måste veta när de ska dela sig, flytta eller dö.
Olika principer för signaleringsvägar och signalmolekyler.
1. Kontaktsignalering: Via gap-junctions eller membranbundna signalmolekyler.
2. Parakrin signalering: Signalmolekyler släpps ut och påverkar närliggande celler.
3. Synaptisk signalering: Snabb och exakt signalering som utförs av neuron. En elektrisk signal
skickas längs axonen och triggar utsläpp av signalmolekyler i synapsklyftan där de tas upp av
mottagarcellen.
4. Endokrin signalering: Långsam och långtidsverkande signalering. Hormoner släpps ut i blodet.
Når alla kroppens celler. Specificitet styrs av mottagarcellernas receptortyp.
Signaler som når cellens receptorer kan förstärkas av intracellulära signalprotein.
Receptortyper:
A. Cellytreceptorer
1. Jonkanalreceptorer – påverkar cellens jonkoncentration (nervceller)
2. G-proteinkopplade receptorer – aktiverar andra protein i cellen
3. Enzymkopplade receptorer – aktiverar ett enzym
B. Nukleära receptorer
Binder till DNA och ger antingen en ökning eller minskning av genuttryck.
Olika nivåer för genreglering: via transkription, RNA-processning, mRNA-transport, mRNAstabilitet, translation och proteinaktivitet.

Regulatoriska DNA-sekvenser.
Segment i DNAt som kan öka eller minska uttryck av gener i transkriptionen. Ex) TATA-box, CAAT-box.
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Delavsnitt III: Cellskelett och rörelse, cellens organeller, cellens
transportprocesser, extracellulära matrix och cell junctions
CELLSKELETT OCH CELLRÖRELSE
Alla eukaryota celler har ett cellskelett som består av intracellulära fibrer. Cellskelettet är viktigt för att ge cellerna form och
stadga. Det är höggradigt dynamiskt och omformas lätt, vilket bl a är betydelsefullt för cellernas förmåga att röra sig. Utan
cellskelett förlorar cellerna sina funktioner och kan inte överleva.

Den principiella byggnaden av de tre olika typerna av filamentsystem; mikrotubuli, intermediära
filament och mikrofilament samt deras molekylära uppbyggnad i relation till cellernas form,
polarisation och plasmamembran.
Mikrotubuli:
• Sitter fast i centrosomen och utgår därifrån ut i cellen som spindelben. Finns i cilier och
flagella. Bildar vägar längs vilka motorproteinerna kinesin och dynein kan vandra.
• Struktur: ”Penna” – stel
• Funktion: Viktig vid celldelning (bildar mitotisk spindel) och transport inom cellen.
Positionerar intracellulära organeller.
• Uppbyggnad: Ett rör uppbyggt av 13st protofilament med en diameter på ca 25nm.
Protofilamenten består av α-β-dimerer av tubulin. ”Kortsidorna” på dimererna är hydrofoba
och binder därför till varandra i långa kedjor pga hydrofob interaktion. α-tubulin är alltid
bundet till GTP, medan β-tubulin i fri form är bundet till GDP och är då hydrofil. När GTP
binds blir β-tubulin hydrofobt och binder till en α-tubulin i en annan dimer. Att bygga ihop
filament kräver ATP, att bryta upp filament frigör energi. Vid celldelning har kedjorna en -sida
som sitter ihop med centrosomen och en +sida som sitter fast i en kromosom. Mikrotubuli
kan förflytta sig genom att en dimer tas bort från -sidan och en läggs till på +sidan.
Intermediärfilament:
• Finns på insidan av nuclear envelope och bildar en skyddsbur för DNAt. Sträcker ut sig som
kablar i cellen.
• Struktur: ”Snöre” – mjuk
• Funktion: Ger mekanisk styrka åt cellen. Håller ihop epitel. Håller ihop långa axon. Formar
hud och naglar.
• Uppbyggnad: Uppbyggt av långa, täta och rörliga fibrer. Diameter 10-15nm. Fibrernas
långsidor är hydrofoba och de packas tätt pga hydrofob interaktion.
Aktinfilament:
• Ligger innanför membranet runt cytosolen.
• Struktur: ”Penna”
• Funktion: Viktig för cellens form. Bildar kontraktila fibrer med myosin. Finns i stereocilier.
Bildar omkringsökande filament som kan förflytta cellen.
• Uppbyggnad: Två aktinsträngar bildar en helix med en diameter på ca 7-9nm. Aktin är
hydrofobt när det är bundet till ATP och hydrofilt när det är bundet till ADP i sin fria form.
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De molekylära principerna bakom kontraktion av tvärstrimmig muskulatur.

Vid en aktionspotential frisätts Ca2+ från det sarkoplasmatiska retiklet och binder till troponin på
myofibrillernas aktinfilament. Tropomyosin flyttas vilket blottar bindningsplatserna för myosin, som
bundet till ADP + Pi binder till aktinfilamentet i en korsbrygga. ADP + Pi frisätts vilket skapar en
förflyttning av aktinfilamentet.
När ATP binder till myosinet släpper det från aktinet och när ATPt bryts ned till ADP + Pi rätar
myosinhuvudet ut sig.
Om det fortfarande finns hög nivå av Ca2+ binder myosinhuvudet igen.
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Mekanismerna för cellmotilitet och cell-förflyttningar.

1. Cortex (precis under membranet) är rikt på aktinfilament. Cellen skickar ut lamellipodium,
aktinrikt plasmamembran, för att känna av omgivningen.
2. Fokala kontakter med underlaget bildas.
3. Alla junctions till andra celler bryts.
4. Aktin polymeriseras vilket förlänger lamellipodium.
5. Nya fokala kontakter bildas med underlaget under hela processen vilket kräver mycket
ATP.
6. Resten av cellen dras med i rörelsen framåt.

EXTRACELLULÄR MATRIX
I alla flercelliga organismer finns en extracellulär matrix, som är en absolut nödvändig förutsättning för att flercelliga
organismer över huvud taget kan finnas till. Den extracellulära matrixen består av en blandning av fibrer och mera löst
organiserad grundsubstans. Den extracellulära matrixen ger stadga och styrka åt organismen, och samverkar med cellerna i
vävnaderna så att de kan fungera normalt.

Komponenterna som bygger upp den extracellulära matrixen (ECM), struktur och funktion.
1. Proteoglykaner: Består av protein till vilka kolhydrater, glukosaminoglukaner (GAGs), har
kopplat. Ca 95% av molekylen består av kolhydrater. Funktionen är att binda vatten till
vävnaden med hjälp av GAGs, som är starkt negativt laddade och drar till sig katjoner som
Na+, vilket drar med sig vatten. GAGs finns också i fri form som hyaluronsyra som bildas i
cellmembranet, till skillnad från andra GAGs som bildas i celler och transporteras ut.
Hyaluronsyra ingår i ledvätska där det har en stötdämpande funktion.
2. Fibrösa proteiner: Kollagen ger styrka och elastin elasticitet.
3. Glykoprotein: Fibronektin och laminin binder cellerna till ECM. Produceras av fibroblaster.
4. Vatten: Skapar s k turgor som gör matrix tåligt mot stötar och tryck utifrån.
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CELL-CELL INTERAKTIONER (CELLADHESION OCH CELL JUNCTIONS)
I alla flercelliga organismer är det livsviktigt att cellerna samverkar med varandra. Det gör de på många olika sätt. Bl a
bygger celler upp vävnader och organ. Detta kräver att celler kan känna igen varandra och binda sig till både andra celler
och till extracellulär matrix. Detta fenomen kallas celladhesion och ombesörjes av celladhesionsmolekyler. I de färdigbildade
vävnaderna organiseras vissa grupper av celladhesions-molekyler i strukturer, som kallas cell junctions, och som svarar för
sammanbindning av angränsande celler.

Definition av celladhesion.
Cell-cell-förbindelser eller cell-ECM-förbindelser kallas junctions. De skapas genom celladhesion och
celladhesionsmolekyler
De olika familjerna av celladhesionsmolekyler.
• Cadheriner: Finns i cell-cell-juncions. Cadherinet är bundet till aktinfilamentet i cellerna och
sträcker sig ut till en annan cell för att greppa en cadherin därifrån. Kan binda om det finns
Ca2+.
• Selectin: Binder vita blodkroppar, blodplättar och endotelceller från blodbanan till platser där
de behövs akut. Selectinerna binder svagt till leukocyterna, får dem att sakta in och långsamt
rulla längs endotelväggen. Även selectiner är Ca2+-beroende.
• Integriner: Finns i cell-ECM-junctions. Hjälper selectin att binda in leukocyter till endotelet.
När cellerna saktat in aktiveras deras integriner som binder starkt till endotelet.
Cellsortering och hur det leder till organisation av vävnader.
Cellerna använder junctions för att känna igen andra celler som ska ingå i samma vävnad. Bindningen
får inte var för stark då det skulle kunna hindra utvecklingen.
Cellerna sorteras efter att de har olika typer och olika mycket av cadherin. De med likt cadherin och
lika mängder av denna binder till varandra.
Olika junctions, deras struktur, molekylära uppbyggnad och funktioner.
Occluding junctions
1. Tight junctions: Bildas av proteinerna claudin och occludin för att förhindra att något tar sig
in i utrymmet mellan cellerna. Finns i epitel. Separerar basala och apikala membranproteiner
– viktigt i epitel som tar in något från ena sidan och ut på andra.
Anchoring juncions (Actin dependent)
2. Adherens junctions: Består av cadherin som ligger i tjocka bälten. Bundna till aktinfilament i
cellerna vilket betyder att de med myosins hjälp kan dra ihop sig. Finns mest i epitelceller
direkt under tight junctions.
3. Fokala kontakter: Mellan en förflyttande cells aktinfilament och ECM via integrin.
Anchoring juncions (IF-dependent)
4. Desmosomer: Mellan två intermediärfilament i olika celler, med cadherin.
5. Hemidesmosomer: Koppling mellan intermediärfilamentet och ECM via integrin.
Gap junctions
6. Gap junctions: Porer mellan två celler som sitter ihop med proteinet connexin som bildar ett
litet hål där joner och andra små partiklar kan vandra fritt. Reglerar pH. Ser till att hjärtats
muskelceller kontraherar samtidigt.
Anchoring junctions (sammanf.)
Adherens junctions: Aktin cell-cell, cadherin
Fokala kontakter: Aktin cell-ECM, integrin
Desmosomer: IF cell-cell, cadherin
Hemidesmosomer: IF cell-ECM, integrin
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CELLENS INTERNA STRUKTUR SAMT INTRODUKTION TILL
BIOMEMBRANSTRUKTUR
Både plasmamembranet och de membran som omger cellens organeller fungerar som en oigenomtränglig barriär för
flertalet laddade molekyler. Detta är viktigt då det tillåter cellen att upprätthålla olika koncentrationer av molekyler i
cytoplasman jämfört med den extracellulära omgivningen och med de olika organellerna. Utan dessa skillnader skulle inte
cellen fungera. Men uppdelningen i olika rum skapar också ett behov av att kunna transportera molekyler igenom
membran. I denna del är fokus på plasmamembranets sammansättning och på olika transportvägar genom membranet.
Cellens viktigaste orgnaller
Kärnan: Dubbelmembran, DNA-underhåll och replikering, RNA-transkription
Mitokondrien: Dubbelmembran, eget genom, ATP-kraftcentral
ER: Enkelmembran, granulär del (ribosomer och translation, proteinmodifiering), slät del (lipidproduktion)
Golgi: Enkelmembran, sortering och modifiering av protein
Lysosom: Enkelmembran, återvinningscentral

Transporten av små molekyler genom passiv- och faciliterad diffusion samt principen för
transporten genom jonkanaler.
Bilagret som cellens membran är uppbyggt av tillåter fri diffusion av hydrofoba
(opolära) molekyler. Små och stora oladdade polära molekyler samt joner
behöver hjälp att ta sig över med s k faciliterad diffusion.
Uniport: En molekyl tar sig över ett membran.
Symport: En molekyl tar sig över ett membran tillsammans med en cotransport-jon.
Antiport: En molekyl åt ett håll, en cotransport-jon åt andra hållet.

Passiv diffusion innebär icke-energikrävnade transport över membranet som sker med
koncentrationsgradienten;
• Diffusion: Kräver inte någon kanal/transportör.
• Kanalproteiner: Är ”vattenfyllda” och transporterar hydrofila molekyler.
• Passiva transportörer: När en molekyl binder in ändras transportörens form och molekylen
kan släppas igenom.
Faciliterad diffusion kan ske mot både en koncentrationsgradient och elektrokemisk gradient och
kräver därför energi. Sköts av transportproteiner.
Jonkanaler kan öppnas eller stängas och olika kanaler regleras av olika faktorer; av spänning, ligander
(både extra- och intracellulära lignader) eller mekaniskt.
Na+/K+ -pumpens principiella uppbyggnad, funktion och betydelse.
Utanför cellen är det hög nivå av Na+, och i cellen en hög nivå av K+. Na+/K+ -pumpen pumpar aktivt ut
Na+ ur och K+ in i cellen mot koncentrationsgradienterna. För varje ATP som förbrukas går 3 Na+ ut
och 2 K+ in. Viktig för vilomembranpotential och för att aktionspotentialer ska kunna skickas.
Motverkar också skadlig osmos, eftersom Na+ tar med sig vatten.
Begreppet glykocalyx (Alberts 612).
Det yttre kolhydratrika lagret av en eukaryot cell. Består av oligosackarider bundna till glykoprotein
eller -lipider på insidan av membranet. Ger strukturellt stöd, håller ute främmande objekt och
fungerar som en ID-märkning (skiljer t ex på de olika blodgrupperna).
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DET ENDOPLASMATISKA RETIKLET
Endoplasmatiska retiklet (ER) är den organell där största delen av cellens lipid- och proteinsyntes sker. För att förstå cellens
uppbyggnad är det av vikt att känna till ER:s struktur och hur proteintransport och -sortering sker inom ER:s vida nätverk.

Begreppen granulärt/ agranulärt ER, mikrosomer, signalsekvens, SRP och signalpeptidas.
Granulära ER (RER) är den del som är närmast kärnan och sitter ihop med nuclear envelope.
Ribosomer (ofta polyribosomer) sitter på membranet. Här sker syntes av lösliga/ membranbundna
proteiner som ska utsöndras eller som ska till ER, Golgi, Lysosomen och plasmamembranet. Släta ER
(SER) har inte ribosomer och här sker syntes av lipider (särsklit i leverceller) och viktiga
lipidmodifieringar.
Mikrosomer är vesikel-lika artefakter som man får ut när man i labb bryter ned ER. De används för att
testa effekten av enzymer och olika läkemedel i forskningssyfte.
Signal recognition particle (SRP) binder till en signalsekvens på en begynnande peptidkedja i en
ribosom i cytosolen och stannar upp translationen tills ribosomen kommer fram till ER. Den SRPbundna ribosomen binder till SRP-receptorn i RER-membranet och translationen kan fortsätta. SRP
släpper från komplexet. Signalpeptidas klyver bort signalsekvensen.
Principen för proteinsortering från fria och ER-bundna ribosomer.
Protein med signalsekvens frisätts i ER och transporteras med vesiklar till Golgi, plasmamembran,
lysosomer och sekretoriska vesiklar (för att utsöndras). Dessa translateras av ER-bundna ribosomer.
Protein utan signalsekvens frisätts i cytosolen och transporteras sedan till mitokondrier, kärnan eller
peroxisomer. Dessa translateras i fria ribosomer.
Bildningen av ett sekretoriskt protein från mRNA-nivån fram till dess frisättning i ER-lumen.
Ribosomens lilla subenhet fäster till ett mRNA och tRNA och kopplas ihop med den stora subenheten.
Translationen börjar vid start-kodonet AUG och den första sekvensen är en signalsekvens som
signalerar till SRP att binda in och avstanna translationen. När ribosomen fästs i ER-membranet med
SRP-receptorn släpper SRP och translationen fortsätter. Den växande peptidkedjan förs in genom ERmembranet till ER-lumen via en protein-translokator och signalpeptidas klyver av signalsekvensen,
som åker ut i cytosolen. Under translationen glykosyleras den växande peptiden av ett
membranbundet oligosackaryltransferas som finns nära varje translokatorprotein. Veckning och
posttranslationell modifiering sker i lumen.
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Viktiga protein-modifikationer i ER.
Glykosylering: N-glykosylering där man fäster en grundstomme med mycket mannos på peptiden.
Glykosyleringen fortsätter sedan i Golgi.
GPI-ankare: Glykofosfatidylinositol (GPI) fästs på peptidens C-terminal. GPI-ankaret fäster sedan
proteinet till cellmembranet (efter transport genom Golgi).
Veckning: Chaperoner veckar protein. Proteindisulfidisomeras katalyserar veckningen. Alla proteiners
veckning kontrolleras innan de skickas iväg från ER.
Exporten av proteiner från ER.
Proteiner märks med en signalsekvens (targeting sequence) och skickas ut från RER till
Golgikomplexet i vesiklar.

Syntesen av lipider i ER.
Släta ER producerar lipider, fosfolipider och steroider. Involverat i kolhydratmetabolismen. Kallas i
muskelceller för sakroplasmatiska retiklet, där den lagrar och reglerar cellens Ca2+.
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MITOKONDRIER OCH PEROXISOMER
I mitokondrien produceras huvudparten av den energi som cellen kräver för sitt fortlevande. Här presenteras mitokondriens
ursprung, organisation och funktion. Som alla organeller kräver mitokondrien specifika enzymer för att kunna fungera,
dessa importeras från cytoplasman in i mitokondrien med hjälp av en speciell mekanism. I peroxisomen sker
oxideringsprocesser vilka bland annat är viktiga för detoxifiering av olika giftiga molekyler. Denna organell är även viktig för
syntes av speciella fosfolipider som krävs för myelinering av nervceller.

Strukturen, organisationen och funktionen av mitokondrien.
Mitokondrien har ett dubbelt fosfolipidbembran med ytförstodande veck, s k cristor, i det inre lagret.
Yttermembranet är permeabelt för molekyler upp till 5kDa. Mitokondrien kallas cellens ATP-kraftverk
och producerar ATP (energi) med ATP-syntas. I det inre membranet sker citronsyracykeln och
andningskedjan. I celler med hög energiförbrukning, t ex muskelceller, finns många mitokondrier.
Mitokondrier har eget DNA och genom (ärvs från modern), men kan dock inte syntetisera alla protein
de behöver själva, utan får därför också protein som är kodade i cellkärnan.
Principen för importen av proteiner till mitokondrier.
Lösliga matrixproteiner: De proteiner som kodas i kärnan måste transporteras in i mitokondrien och
gör det med transportörerna TOM och TIM. TOM sitter i det yttre membranet och proteiner binder in
med sin signalsekvens. TOM-komplexet för sedan proteinet genom det yttre membranet och TIMkoplexet tar emot proteinet och för det vidare in genom det inre membranet, där det translokeras,
och in i matrix. Signalsekvensen klyvs av.
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Chaperoner förhindrar veckning i cytosolen och följer proteinet till TOM receptorn. Ett mitokondriellt
chaperon tar över efter TIM och hjälper till att vecka proteinet inne i matrix.
I cytosolen är cytosoliskt Hsp70 bundet till proteinet. Det släpper när proteinet binder till TOMkomplexet och ATP frigörs. Mitokondriellt Hsp70 tar emot proteinet i TIM-komplexet och ”drar” det
igenom det inre membranet, vilket i sin tur kräver ATP.
Bildningen av mitokondrier och evolutionen.
Mitokondrier skapas i cellen genom delning, fission, men kan också gå ihop genom fusion.
Enligt endosymbionthypotesen tros en anaerob eukaryot cell utan mitokondrier ha fuserat med en
aerob prokaryot cell med mitokondrier för ca 1,5 miljarder år sedan. Att mitokondrien tidigare var en
egen cell förklarar varför den har ett eget DNA.
Organisation och expression av det humana mitokondriegenomet.
Mitokondriegenomet är cirkulärt (som bakteriers) och kodar för 22 tRNA och 12 rRNA. 13
proteinkodande regioner. Mitokondrie-RNA saknar introner och behöver alltså inte splitsas i
processning.
Ärtfliga sjukdomar relaterade till mutationer i mitokondriellt DNA.
Mutationer i mitokondriellt DNA leder ofta till försämrad ATP-syntes. Nervsystemet och
skelettmuskulatur är det som är mest drabbat.
Strukturen och funktionen av peroxisomer i animala celler.

Peroxisomen har ett enkelmembran. Producerar och använder väteperoxid (H2O2). Viktig vid
nedbrytning av gifter, som t ex alkohol. När peroxisomen nått en viss storlek kan den dela på sig och
på så sätt bilda nya peroxisomer. Innehåller oxiderande enzym, t ex katalas, som med hjälp av syra
tar bort väte från vissa organiska molekyler. Reaktionerna producerar väteperoxidet, som sedan
används för att oxidera andra molekyler, t ex alkohol.
β-oxidation av fettsyror sker både i peroxisomen och i mitokondrien. Sönderdelningen av mycket
långa och grenade fettsyror påbörjas i peroxisomen och avslutas i mitokondrien.
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GOLGI, VESIKULÄR TRANSPORT SAMT LYSOSOMEN
Golgikomplexet är den organell som tar emot proteiner som ursprungligen kommer från ER. I denna del är fokus på
Golgikomplexets struktur och på hur proteiner transporteras, modifieras och sorteras för att sedan forslas vidare till andra
organeller, till plasmamembranet eller ut ur cellen. Utan denna sortering skulle inte organellernas, därmed cellens, struktur
bevaras.
För att upprätthålla skillnaderna mellan cellens olika organeller
transporteras membranvesikler mellan cellens olika rum. Detta avsnitt
behandlar dessa vesiklers formering och de bäst kända vesikeltransportvägarna. Vi kommer att gå igenom exocytosen, det vill säga
vesikel-transportvägen från Golgi till plasmamembranet och cellens
utsida.

PROTEIN&

Golgi&

plasmamembran&
organeller&
ut&ur&cellen&

modifiering&
sortering&
packning&

Lysosomen är den organell där nedbrytning av olika makromolekyler
!
sker. Utan en sådan nedbrytning skulle avfallsprodukter ansamlas i cellen. I denna del behandlas lysosomens uppbyggnad
och de olika transportvägar som för material till lysosomen. En av dessa vägar är den endocytotiska vesikeltransportvägen
som för material från plasmamembranet och cellens utsida in i cellen.

cister

cis-Golgi
trans-Golgi
Inkommande transportvesiklar

Sekretoriska vesiklar

Golgikomplexet och begreppen cis-Golginätverk, Golgistack och trans-Golginätverk.
Golgiapparaten är en polär organell indelad i tre huvuddelar; cis-golginätverket (närmast ER),
cisterna (Golgi-stack) och trans-golginätverket (närmast plasmamembranet). pH blir surare och
surare genom Golgi (surast i trans). Huvudfunktionen är att sortera protein och skicka dem till rätt
mottagare.
Golgi består av ett membransystem som omger halvmåneformade hålrum. Kring membranet finns
blåsor och vakuoler. Proteiner transporteras hit i vesiklar från ER, som ett första steg i den
sekretoriska vägen.
Proteinmodifieringar inkluderar;
• i Cis-Golgi: Fosforylering av oligosackarider på
lysosomproteiner
• i Golgi-stack: Glykosylering där oligosackaridkomplex
adderas på asparginsyra (skydd mot proteaser)
• i Trans-Golgi: Sulfateringar av tyrosin och
oligosackarider
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Golgikomplexets reglerade och konstitutiva sekretion.
Konstitutiv sekretion: Konstant flöde från trans-Golgi ut till plasmamembranet (gäller för exocytotiska
vesiklar).
Reglerad sekretion: Färdigpackade vesiklar sänds ut från Golgi, men inväntar externa signaler, från t
ex hormon eller nervsignal, innan de släpps ut från cellen (sekretoriska vesiklar).
Begreppen klatrin-täckta och COP-täckta vesikler.

Proteinfodring av vesiklarna som ska transporteras i cytoplasman görs av:
• Klatrin; bildar en bur runt vesklarna, energirik
• COP; hjälper till med transport av vesiklar, COPI (Golgi→ER) har sju subenheter, COPII
(ER →Golgi) har fyra subenheter.
Både proteiner som assisterat transporten från ER till Golgi och proteiner som av misstag har
transporterats från ER åker tillbaka i COPI-vesiklar.
Inkorporeringen av proteiner till klatrin-täckta vesikler för endocytos och exocytos.

Protein som ska transporteras binder till cargoreceptorer i organellmembranet. Adaptin binder
samman cargoreceptorn med klatrin, som bildar en kappa runt protein-cargoreceptor-adaptinkomplexet. Dyamin snörper av klatrinvesikeln från membranet. Innan fusion med målet tappas
klatrinkappan så att innehållet kan tömmas ut.
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Den s k SNARE-hypotesen gällande fusionen av vesikler med andra membraner.
SNARE är en grupp proteiner som guidar vesiklar till rätt mottagare. Det finns ett 20-tal kända SNARE
som matchar rätt kombination av v- (vesikulär) och t- (target) SNARE.
För att en fusion ska kunna ske måste dessutom rätt ”Rab” paras ihop med sin ”Rab effector”. Rab är
ett ”tethering protein” som ser till att vesikeln kan binda starkt till membranet på målet.

Begreppen lysosom, endocytos, endosom, fagocytos, pinocytos, transcytos, fagosom, och autofagi.
Lysosom: Organell som bryter ned främmande kroppar eller andra organeller mha enzymer och surt
pH (ca 5)
Endocytos: Upptag in till cell genom membranbundna vesiklar
Endosom: Förstadiet till lysosom, bildas genom endocytos
Fagocytos: Organism eller större partikel ”äts upp” av en cell
Pinocytos: Endocytos för lösliga partiklar. Tas upp i vesiklar för nedbrytning
Trancytos: Upptag på en sida cellen, transport i vesiklar genom cellen, utsläpp på andra sidan
Fagosom: Stor intracellulär membranbunden vesikel som formats vid fagocytos.
Autofagi: Nedbrytning av cellegna organeller genom skapandet av en autofagosom som fuserar med
en lysosom eller en sen endosom
Bildning, funktion och organisationen av lysosomen. Det låga pH:t i endosomerna och lysosomerna
och fördelen med detta.
Endosomer bildas genom endocytos → pHt sjunker och de blir ”sena endosomer” (pH ca 6) → Får
hydrolaser från Golgi → Spjälkning av endocyterad molekyl → pHt sjunker till ca 5 → Mogen lysosom
Lysosomen är ett stängt hålrum fyllt med hydrolytiska enzymer. Dessa sköter en kontrollerad
nedbrytning av makromolekyler. pH för dessa enzymer är ca 5. Det låga pHt erhålls genom ATPdrivna protonpumpar som tar in H+, och fungerar som en skyddsmekanism; Om lysosomen skulle gå
sönder läcker enzymerna ut i cytosolen, men där kan de inte verka eftersom pHt är för basiskt.
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Moment 2:
Matsmältning och ämnesomsättning
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Avsnitt 3: Matsmältningskanalens struktur och funktion
Delavsnitt I: Makro- och mikroanatomi
MATSMÄLTNINGSORGANENS MAKROANATOMI
Käkledens och tuggmuskulaturens principiella uppbyggnad och funktion (S2).

Överkäken (Maxilla): Består av benen Corpus maxillae, Processus alveolaris maxillae (där tänder
fäster), Processus palatinus (främre gombenet) och Os palatinum (bakre gombenet).
Underkäken (Mandibula): Processus coronoideus, caput (ledyta), collum (liten hals), Processus
condylaris, angulus (”hörnet”), corpus och Processus alveolaris mandibulae (där tänder fäster).

Käkleden har två rörelseaxlar, en för att öppna några mm och den andra för att röra underkäken
framåt. En käkledsluxation innebär att ledhuvudet hoppat ur sin plats.
Ledkapsel: Omsluter leden och ledvätskan.
Discus articularis: Stor broskskiva av fibröst brosk som delar käkleden i två delar. Tryckavlastare.
Saknar kärl och nerver. Viktig för hur käken kan röra sig.

Käkleden kan med hjälp av muskler röra sig framåt (protraktion) och bakåt (retraktion).
Muskler som stänger munnen: M. masseter har muskelfiber som går framåt och kan skjuta fram
käken. M. temporalis har fiber riktade bakåt och drar käken bak.
Muskler som kontraherar och manglar maten (sidorörelser): M. pterygoideus lateralis öppnar
munnen. M pterygoideus medialis stänger munnen.
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Munhålans uppbyggnad och begränsningar (inklusive tänderna) (S2).
I munhålan finns tungan, tänderna och gommen.

Tungan (Lingua): Har två sorters muskler; extrinsicmuskler (binder till ben och rör tungan upp, ner
och fram), och intrinsicmuskler (ändrar tungans form)
Tänderna (Dentes): Molarer (3st, den sista kallas visdomstand), Premolarer
(2st), Caniner (1st, hörntänder) och Incisiver (2st, framtänder).
Gommen (Palatum): Hårda gommen (Platum durum) är den främre delen och
består av ben. Mjuka gommen (Platum molle) är uppbyggd av muskler och
slemhinna.
Bakåt begränsas munhålan av svalget (pharynx).
Supra- och infrahyoidala muskler i halsen och i botten av munhålan.

Spottkörtlarnas lokalisation, mynningsställen och principiella innervation (S2).
Glandula parotidea: Enbart serösa celler. Innerveras av
kranialnerv IX (N. glossopharyngeus). Utförsgång
sträcker sig förbi massetermusklen.
Glandula submandibularis: Ca 80% serösa celler och 20%
mukösa celler. Innerveras av kranialnerv VII (N. facialis).
Utförsgång under tungan.
Glandula sublingualis: Ca 50/50 serösa och mukösa
celler. Kranialnerv VII. Utförsgång under tungan.
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Matstrupens och övre magmunnens principiella uppbyggnad, lokalisation och innervation (S2).

Esofagus är ca 25cm lång. Vid övergången till övre magmunnen (cardia) sker ett byte av epitel och
muskulatur. Vid övergången kan man se en Z-linje som markerar skillnaden i slemhinnan där
esofagus tar slut och magsäcken börjar. Cardiasfinktern hindrar maginnehåll från att komma ut i
esofagus. Området innerveras av n. Vagus dexter och sinister. De distala delarna av esofagus får blod
från A. gastrica sinistra.
Magsäckens delar samt principiella kärl- och nervförsörjning (S2).
Cardia: Övre magmunnen
Fundus: Lagringsplats för föda
Corpus: Blandar föda och utsätter den för bl a saltsyra
Antrum pyloricum
Canalis pyloricus
Pylorus: Nedre magmunnen
Magsäcken innerveras av n. Vagus dexter och sinister. Blod till magsäcken kommer från A. gastrica
dextra och sinistra från Truncus coeliacus och blodet går ut genom V. gastrica dextra och sinistra som
rinner ut i V. porta. En förträngning av pylorus kallas stenos (oftast hos små barn som ätit för mycket,
resulterar i kräkning).
Tunntarmens olika delar, deras morfologiska karaktäristika och principiella
kärl- och nervförsörjning (S2).

Tunntarmen delas in i tre delar; duodenum (tolvfingertarmen), jejunum och ileum. I duodenum
släpps enzymer ut genom papilla duodeni major från pankreas tillsammans med galla från gallblåsan
via ampulla hepatopancreatica (gemensam gång där ductus pancreaticus resp. choledochus går
samman). I jejunum sker upptag av näringsämnen och i ileum tas elektrolyter och vatten upp.
Jejunum och ileum är tillsammans ca 2-4m lång (5-7m hos en död person) och av det är 3/5 ileum
och 2/5 jejunum. Tunntarmen innerveras av n. Vagus dexter och sinister. Blod kommer till duodenum
genom A. gastroduodenalis (en förgrening av A. hepatica communis) och till jejunum och ileum via A.
mesenterica superior. Venerna med samma namn töms i V. porta.
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Tjocktarmens och ändtarmens olika delar samt principiella kärl- och nervförsörjning (S2).

Colon försörjs med blod från A. mesenterica inferior och blod lämnar via V. mesenterica inferor och
mynnar i V. porta. Området innerveras parasympatiskt av de sakrala spinalnervsparen S2-S4 och
sympatiskt av Nn. Splanchnini lumbales.

Till rektum och analkanalen kommer blod från A. rectalis superior, media och inferior och nerver som
innerverar är samma som i colon. Linea pectinata: Autonoma NS ovanför, somatiska NS nedanför.
Vener från rektum går via portasystemet, medan vener från canalis analis går via vena cava inferior.
Leverns uppbyggnad och kärlförsörjning (S2).

Levern består av två stora lober (Lobus dexter och sinister) och två små lober (Lobus caudalus och
quadratus). Levern kan också delas in i åtta segment.
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Den funktionella enheten är en lobulus som kan klassificeras på tre olika sätt;

A. Klassisk lobolus: en centralven i mitten som dränerar blod från sinusoiderna. En triad av en
arteriol, en gallgång och en portaven i varje hörn på sexkanten.
B. Portallobulus: dränerar galla från hepatocyterna ut mot kanterna, där uppsamling sker i
portatriadens gallgång.
C. Portalacinus: indelad i zoner efter syresättning och utsättande för ämnen och toxiner i blodet.
Blodet från ateriolen och portavenen blandas i sinusoider där hepatocyter tar upp ämnen (över ett
mellanrum som kallas Disses spalt) som antingen ska lagras eller transporteras till gallan. Här finns
också Kupfferceller (fagocyterar blodkroppar) och Itoceller (lagrar vitamin A). Blod som lämnar levern
går via en centralven till V. hepatica till Vena cava inferior.
Vena portaes principiella förlopp och funktionella betydelse (S2).

Allt blod som tas upp i matsmältningsorganens vener transporteras tillbaka till hjärtat via levern i det
hepatiska portakretsloppet. Där tas det om hand av hepatocyter och främmande ämnen som
läkemedel, droger och gifter förs till gallan för att sedan transporteras ut ur kroppen. Ämnen som ska
sparas sparas. Blodet förs sedan via V. hepatica till Vena cava inferior och till det stora kretsloppet
tillbaka till hjärtat.
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Gallblåsans och gallgångarnas lokalisation och tömningsställe i tunntarmen, samt dessa organs
principiella kärlförsörjning (S2). Pankreas’ uppbyggnad, lokalisation, tömningsställe i tunntarmen
samt dess principiella kärlförsörjning (S2).

Gallblåsan lagrar och
sekreterar galla som levern
syntetiserar. Gallan förs via
ductus hepaticus från leverns
olika delar och via ductus
cysticus från gallblåsan. Dessa
går ihop och bildar
tillsammans ductus
choledochus. Blodförsörjning
från A. cystica (utskott från A.
hepatica communis).

Pankreas är uppdelat i fyra
delar; caput (mot
duodenum), collum, corpus
och cauda (mot mjälten).
Ductus pancreaticus för
enzym ut ur pankreas och går
samman med ductus
choledochus. Blodförsörjning
från A. gastroduodenalis och
A. lienalis.

Ductus coledochus och
ductus pancreaticus går ihop
i ampulla hepato-pancreatica
och ut i duodenum genom
papilla duodeni major. Oddisfinktern reglerar flödet. Det
finns även liknande muskler i
både pankreas- och
gallgångar som också verkar
reglerande.

Känna till:
Meckels divertikel (S1).
Rest av gulesäcksgången. (Magslemhinnan bildas från gulesäcken.) Om inflammerad – likt appendicit.
Peritoneums principiell uppbyggnad, organisation och dess viktigare delar (S1).

Peritoneum är en hinna som klär bukhålan. Den består av ett lager mesotel och ett tunt lager
bindväv. Fungerar både som stöd för organen i bukhålan och leder blodkärl och nerver. De organ som
ligger helt innanför peritoneum kallas intraperitoneala och de som ligger utanpå (helt eller delvis)
kallas retroperitoneala.
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GENERELL MIKROANATOMI SAMT MATSMÄLTNINGSORGANENS
MIKROANATOMI
EPITEL
Indelningen av ytepitel (enkelt platt, kubiskt, cylindriskt; flerradigt; förhornat och oförhornat
skiktat skivepitel och övergångsepitel) samt deras respektive utseende och förekomst (S2).
a) Enkelt platt skivepitel (ytmonterat)
Finns i bl a kapillärer, alveoler.
Månghörniga
”skivformade” celler
med runda, centralt
lokaliserade kärnor.
Tydliga cellgränser.
Riklgit med
cytoplasma. Cellerna
ser ut att hänga ihop
med varandra.
b) Enkelt kubiskt epitel
Finns i bl a äggstockar, tyroidea, utförsgångar i njurcortex.
Ett lager av kubiska celler
som vilar på ett inte synligt
basalmembran. Höjden av
en cell är nästan samma
som dess bredd. Tätt
packade celler. Sfäriska
kärnor i mitten av cellerna.
Cellkärnorna i de olika
cellerna är närmare
varandra än i skivepitel.
c) Enkelt cylindriskt epitel
Finns i bl a gallblåsan, digestionskanalen (cardia till anus).
Endast ett lager
celler, därför enkelt
epitel. Cellerna är
långsträckta och ser
cylindriska ut.
Kärnorna är mörka,
ovala och basalt
belägna. Rikligt
med cytoplasma
apikalt.
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d) Flerradigt cylindriskt epitel (m kinocilier)
Finns i bl a andningsvägarna.
Cellerna står på ett tydligt
basalmembran. Cellerna
närmast basalmembranet har
runda kärnor och de längre upp
har ovala kärnor. Kärnornas
form motsvaras av cellernas
form (svårt att se). Alltså basalt
låga celler och mot ytan
cylindriska celler. Mot ytan ses
ett lager av kinocilier.
e) Oförhornat skiktat skivepitel
Finns i bl a munhålan, esofagus, vagina.
Epitelet är uppbyggt av
flera lager celler.
Tjockt. Annorlunda
basalt jämfört med
högre upp; apikalt
ljusare celler med mer
cytoplasma. Basalt
polygonala, apikalt
tillplattade. Ser ut som
skivepitel. Det finns
cellkärnor i alla lager.
f) Förhornat skiktat skivepitel
Det förhornade lagret är keratin som verkar extra skyddande. Finns i huden (epidermis) och är
tjockast i handflator och fotsulor. Vid psoriasis har man en kronisk inflammation och det förhornade
lagret har en turnover på ca 4-7 dagar, istället för det vanliga 15-30 dagar, vilket gör huden fjällig.
Epitelet är uppbyggt av
flera lager celler. Det ser
ut som skivepitel. Basalt
runda kärnor. Apikalt
tillplattade celler med
mörka kärnor. Tjockt
hornlager med döda
celler och ursparningar
(hålrum) där kärnor
fanns. De övre lagren ser
”fransiga” ut.
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g) Övergångsepitel (urinvägsepitel)
Finns endast i urinvägarna och urinblåsan.
Epitel i flera skikt.
Förtjocknad yta
(krusta = skorpa). De
apikala cellerna kallas
paraplyceller och är
större, har rundad yta
och kan sträcka sig
över flera
underliggande celler.
Utseende, funktion, uppbyggnad och förekomst av olika specialiserade ytstrukturer (mikrovilli,
stereocilier, kinocilier/flageller och krusta) hos ytepitelceller (S2).
• Mikrovilli är ytförstorande, fingerliknande utskott av cytoplasman som är byggda av
aktinfilament. Finns i absorberande epitel som t ex tunntarm och proximala tubuli i njuren.
Kan kontraheras med hjälp av tropomyosin och myosin. Struktur och antal mikrovilli varierar
hos olika celler beroende på cellens funktion. Exempelvis har celler som absorberar och
transporterar mycket metaboliter och vätska långa och tätpackade mikrovilli.
• Stereocilier är långa, orörliga utskott som finns i bitestiklar, sädesledare och innerörat.
Innehåller också aktinfilament, men kan inte röra sig. Mycket lika mikrovilli, men är längre.
• Kinocilier finns i bl a luftvägarna där de hjälper till att borsta bort partiklar och slem och i
äggledarna där de transporterar ägget till livmodern. Finns ca 250st per cell.
• Flageller är extracellulära organeller med egna membran som sitter fast i cellen. Ca 1-2st per
cell.
• Krusta finns i övergångsepitel och skyddar extra mot kemisk irritation. Består av
mikrofilament.
Basalmembranets uppbyggnad, innehåll och funktion (S2).

Basalmembranet består av lamina basalis (ett lager av extracellulär matrix som utsöndrats av
epitelcellerna, innehåller bl a laminin och typ IV kollagen) och det underliggande lamina reticularis
(ett lager av bindväv som syntetiseras av speciella fibroblaster, innehåller typ III kollagen). Basala
laminat, den övre halvan kan delas in i två delar; ett övre klart lager, lamina lucida, och ett undre
kompakt lager, lamina densa. Basala laminat och lamina reticularis hålls ihop av typ VII kollagen och
fibrillin. Basalmembranets funktion är bl a att sammanbinda epitel och bindväv och vara en fästplats
för epitelceller.
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Skillnader mellan endokrina och exokrina körtlar (S2).
En endokrin körtel insöndrar hormoner till blodet utan specifika ledningsrör. Ex) Endokrina pankreas
som producerar och insöndrar insulin, glukagon, somatostatin och pankreatisk polypeptid.
En exokrin körtel utsöndrar protein och slem ut ur kroppen eller till matsmältningskanalen, antingen
direkt eller via utförsgångar/kanaler. Kanalerna kan påverka koncentration, substansinnehåll och
hastighet av utsöndringen. Ex) Exokrina pankreas som utsöndrar bukspott (enzym och HCO3-).
Olika sekretionsmekanismer (merokrin, apokrin, holokrin, cytokrin, cytogen sekretion) (S2).
• Merokrin (mero = del): Exocytos av sekretionsvesiklar. Ex) Svett- och spottkörtlar.
• Apokrin (apo = spets): Apikala delen av cytoplasman snörs av. Ex) Svettkörtlar i axill,
mjölkkörtel.
• Holokrin (holo = hel): Hela cellen fylls med sekret, dör och innehållet släpps fritt. Ex)
Talgkörtlar.
• Cytokrin (cyto = cell): Melanocyter producerar pigment (melanin) som sedan ”injiceras” i
keratinocyter som för pigmentet till cellytan.
• Cytogen: Levande celler utsöndras. Ex) Ovum, spermier.
Proteinsyntetiserande (serösa) och glykoproteinsyntetiserande (mukösa) körtelceller (S2).
Serösa körtelceller syntetiserar protein och utsöndrar ett vattnigt, klart sekret.
Mukösa körtelceller syntetiserar glykoprotein och utsöndrar ett segt, slemmigt sekret.
1. Parotiskörteln. Innehåller 100% serösa körtlar och mkt fett (”a”). I
en översikt kan man se att organet är loberat med septa av bindväv
(ibland med kärl och utförsgångar) som delar upp parenkymet i
mindre delar – lober. På bilden syns:
• ”sa”= serous acini (ändstycken); kubiska celler i rund
”hallon-form”, liten lumen genom vilken sekret som
produceras förs i en liten intralobulär gång till
uppsamlingsgångar (interlobulära). De serösa cellerna är
pyramidformade med runda, basala kärnor. Runt varje acinus
finns ett tunt lager bindväv. I den apikala plasman finns
zymogengranula (föreg. till sekretionsprodukten).
• ”sd” = striated duct (spottgångar); Den större typen av
intralobulära gångarna med cylindriskt epitel.

1

2

2. Submandibulariskörteln, bestående av ca 80% serösa och 20%
mukösa körtelceller. Uppdelad i lober av septa, i vilken kärl och
utförsgångar löper. De serösa cellerna i anslutning till mukösa
acinus bildar s k Gianuzzis halvmånar. På bilden syns:
• ”sa”; Likt parotis – klar rund form och liten lumen.
Pyramidala celler med rund, basal kärna. Vakuoler.
• ”ma” = mucous/mixed acini; En mot basen tillplattad
kärna och (oftast) ljust färgad cytoplasma.

3

3. Sublingualiskörteln. Ungefär lika många serösa och mukösa acini.
Utförsgångarna finns ofta i bindvävssepta, istället för i
körtelparenkymet. Här kan man tydligt se skillnaden mellan serösa
och mukösa acini. De mukösa har en mer cylindrisk form, större
lumen och omringade av en serös halvmåne. ”s” = septa
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Bägarcellernas förekomst och utseende (S2).

Bägarceller är encelliga exokrina körtlar som sekreterar mucin (muköst sekret som smörjmedel åt
närliggande epitelceller). Finns i luftvägarna och i tarmslemhinnan (fler och fler ju längre ner). De har
fått sitt namn efter sin form, med kärnan basalt och full med sekret apikalt.

FETTVÄVNAD
Utseendemässiga skillnader mellan vita (unilokulärt) och bruna (multilokulärt) fettceller (S1-S2).
Fettceller blir utlösta vid vanlig infärgning av
preparat och ser därför ut som ett vitt rutnät. På
bilden är cellkärnorna utpekade.
De vita fettcellerna är stora och består till stor del
av en fettdroppe. Eftersom det bara finns en
fettdroppe per cell kallas de unilokulära. I vit
fettväv ser man kärnorna perifert i cellen. Mellan
cellerna i bindväven kan man se blodkärl. Man kan
hitta fettväv lite överallt, men företrädesvis i
underhuden och visceralt, t ex i mesenteriet eller
runt hjärtat.
Brun fettväv finns mycket hos spädbarn men
sparsamt hos vuxna, där det bara kan hittas på få
ställen bl a i mediastinum, runt aorta, njurar och
binjurar samt i vissa regioner i nacken. Skillnader
från vita fettceller är att de bruna är mindre, har en
centralt belägen kärna och har många
mitokondrier. De bruna fettcellerna är
multilokulära, dvs att i varje cell finns här ett flertal
fettdroppar. Bruna fettceller gör om energi till
värme. Många blodkärl i bindväven runt omkring.
Varför bruna fettceller är bruna och andra karakteristika hos dessa celler (S2).
I bruna fettceller finns järninnehållande enzymer av cytokromtyp, t ex cytokromoxidas i
mitokondrierna vilka ger en brun färg. Cellerna är multilokulära, har små cellkärnor, ER och golgi,
men många mitokondrier. Har som uppgift att generera värme och gör så genom att Uncoupling
protein (UCP-1) frikopplar elektrontransportkedjan i mitokondrierna så att energin istället för att gå
till ATP-syntas går åt till värmeproduktion.
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GLATT MUSKULATUR
Glatta muskelcellens byggnad och funktion (dense bodies, desmin, vimentin, α-aktinin, aktin- och
myosinfilament) (S2).

I glatt muskulatur är muskelfibrerna tätt packade med olika riktning i vävnaden. Muskelfibrerna är
inte grupperade i buntar. Fibrerna är ganska fusiforma och korta (20-500µm beroende på organ) och
är ofta ungefär lika stora i samma avgränsade vävnad. Det finns få cellkärnor per muskelfiber, och
kärnorna är lokaliserade i mitten av fibrerna. Det finns inte tvärstrimmor. Varje cell omges av ett tunt
lager bindväv som kallas endomycium.
Dense bodies: Elektrontäta kroppar. Innehåller α-aktinin.
α-aktinin: Förbinder olika filament.
Aktinfilament: Består av aktin. Ger stöd åt cellen.
Myosinfilament: Binder till aktin och kontraherar cellen.
Intermediärfilament
a) Desmin
b) Vimentin

KÄRL
Kärl mikroskopiskt samt i mikroskop kunna skilja på artär och ven (S1).
Den principiella uppbyggnaden av blodkärlen (inifrån):
Tunica intima; Endotel, basalmembran, lucker
bindväv
Membrana elastica interna
Tunica media; Glatta muskelceller
Membrana elastica externa
Tunica adventitia; Bindväv med elastiska fibrer,
nervtrådar, kärl (vaso vasorum)

•
•
•
•
•

Man kan känna igen en artär på dess runda form, tydliga
tunica intima och tjocka tunica media.
En ven kan man känna igen från den ihopfallna formen och att
adventitian är tjockare än median.
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Artärer, vener och nerver brukar ofta
följas åt. En artär har ett runt lumen,
tydlig membrana elastica interna,
dominerande muskulär media och
relativt tunn adventitia. En ven har en
oregelbunden lumen, tunnare kärlvägg,
otydliga gränser mellan intima, media
och adventitia. Veners adventitia är
tjockare än median.

NERVER
Mikroskopisk struktur hos perifera nerver (epineurium, perineurium och endoneurium) (S2).

Först ser vi fasiklar (”f”) omgivna av perineurium (”p”) och epineurium (”epi”). På nästa bild ser vi
enskilda myeliniserade axon (”ma”) omgivna av endoneurium som är så tunn att den knappt går att
se.
Endoneurium: Lös bindväv med fibroblaster som omger varje nervfiber individuellt. Om det finns
myelin ligger endoneuriumet utanför detta.
Perineurium: Specialiserad bindväv som omger nervfasiklar (buntar), ca 7-8 lager.
Epineurium: Tjock irreguljär bindväv som går runt en perifer nerv och fyller i utrymmet mellan
fasiklarna. Består av lucker bindväv och kollagen.
Lokalisation och utseende för Auerbachs respektive Meissners nervplexa (S1-S2).
Auerbachs och Meissners nervplexa är delar av det enteriska
nervsysemet som finns i mag-tarm-kanalen.
Auerbachs plexa (kallas också Plexus myentericus) finns i
tunica muscularis externa mellan de cirkulära och
longitudinella muskellagren. Motorisk innervering av
muskellagren som regleras både sympatiskt och
parasympatiskt.
Meissners plexa (kallas också Plexus submucosus) ligger
närmast lumen av de två och finns i tela submucosa. Reglerar
sekretion med endast parasympatiska nervtrådar.
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MATSMÄLTNINGSORGAN
Digestionsorganens mikroskopiska struktur (S2).
Tunga
Tungans båda sidor täcks av ett oförhornat skiktat skivepitel.
På ovansidan återfinns även specialiserade strukturer
kallade tungpapiller. Submukosa saknas i tungans ovansida.
Olika typer av körtlar förekommer i lamina propria eller i
den underliggande muskulaturen.
Stommen i tungan består av en karakteristiskt anordnad
skelettmuskulatur i tre plan, något liknande ett
parkettgolvsmönster.

90

Läkarprogrammet
Den Friska Människan 1
Amanda Kaba Liljeberg

Esofagus

Snitt av esofagus’ vägg.
”Mu” = Mucosa
”Sub” = Tela submucosa
”ME” = Tunica muscularis externa
”EGP” = Esophaegal glands proper

Snitt av esofagus’ vägg, mukosan.
”epi” = Lamina epithelialis mucosae
”LP” = Lamina propria
”MM” = Lamina muscularis mucosae
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Ventrikel
Magsäcken (ventrikeln) är indelad i olika regioner, angivna proximalt till distalt: cardia, fundus,
corpus, antrum och pylorus.
Det finns flera ytförstorande strukturer:
• rugae (plicae gastricae); längsgående veck omfattande tunica mucosa och tela submucosa
• areae gastricae; veckning omfattande tunica mucosa och som begränsas av fåror i mukosan
• foveolae gastricae (gastric pits); kryptor som tränger ner från slemhinneytan
Lamina epitelialis består av ett enkelt cylindriskt epitel med mukösa, slemproducerande celler.
Lamina propria innehåller en av tre typer av körtlar: cardia-, corpus-fundus- och pyloruskörtlar i
respektive region.
Tunica muscularis externa innehåller ett tredje, snedgående, muskelskikt innanför de typiska
cirkulära och longitudinella skikten.
Bilderna på denna sida visar fundus.

Pilar = Luminal lining
Pilhuvuden = Gastric pit
”epi” = enkelt sekretoriskt cylindriskt
epitel

”CC” = chief cells, ”PC” = parietal cells
”MM” = Lamina muscularis mucosae, ”Sub” = Tela submucosa
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Cardia: Slemhinnan är karakteriserad av
korta foveolae och längre körtelrör.
Körtelepitelcellerna är framförallt
slemproducerande, mukösa celler.

Corpus-fundus, den mittre delen av ventrikeln:
• Mukösa halsceller
• Pepsinogenproducerande huvudceller
• Parietalceller som utsöndrar intrinsic factor
och saltsyra
• Basalt i körtlarna finns även
hormonproducerande (endokrina) celler som
bildar olika produkter, som t ex 5-HT, gastrin
och somatostatin
Pylorus: Den nedre delen av ventrikeln
karakteriseras av längre foveolae och kortare
körtelrör än i cardia. Körtelepitelcellerna består
av slemproducerande, mukösa celler och i
botten av körtelrören finns celler som bildar
gastrin.

Huvudcellerna, som producerar pepsinogen, är
basofila, medan parietalcellerna, som producerar
intrinsic factor och saltsyra är svagt acidofila.
Celltyperna skiljer sig även åt med avseende på form –
huvudcellerna liknar övriga epitelceller, medan
parietalcellerna är betydligt större. Namnet parietalcell
(parietal = mot väggen) avspeglar deras lokalisation i
körtelrören, där de finns i periferin. Parietalcellerna har
en centralt lokaliserad kärna och man kan eventuellt se
de mikrovilliförsedda intracellulära canaliculi. Flest
parietalceller ses i övre delen av körtlarna, men de är
ofta lättare att upptäcka längre ned i körtelgångarna,
där de finns insprängda en och en bland huvudcellerna.
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Tunntarm
Tunntarmen (intestinum tenue) delas upp i (proximalt till distalt): duodenum (tolvfingertarmen),
jejunum (tomtarmen) och ileum (krumtarmen).
Ytförstorande strukturer är plicae circulares (Kerkringis veck) omfattande tunica mucosa och tela
submucosa, villi omfattande bara tunica mucosa, mikrovilli på apikala cellytan samt Lieberkühns
kryptor i mukosan. I epitelet förekommer slemproducerande bägarceller, som ökar i antal mer distalt
i tunntarmen. I botten av Lieberkühns kryptor kan man finna de svagt acidofila Paneths celler, vilka
innehåller granula med lysozym. Detta lysozym hjälper till att bryta ner bakteriecellväggar. Precis
som i ventrikeln förekommer i denna region även endokrina celler.
Duodenum: Kännetecknas av långa,
smala villi, relativt få bägarceller,
samt Brunners körtlar i tela
submucosa. Brunners körtlar
förekommer endast i proximala
delen av duodenum. Övriga delar
av tunntarmen, liksom magsäck och
tjocktarm, saknar helt körtlar i tela
submucosa.

Jejunum: Här är villi bredare och fler
bägarceller kan ses i epitelet än i
duodenum. Vid övergången till ileum är
plicae circulares mycket kraftiga.

Ileum: Den mest distala delen av
tunntarmen. Plicae circulares är kraftigast i
första delen. Villi är i ileum breda och
bladliknande och epitelet innehåller många
bägarceller.
I de distala delarna av ileum kan man finna
Peyer’s plaque, som består av folliklar av
lymfatiska celler. Delar av slemhinnan över
Peyer’s plaque kan sakna villi.
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Tjocktarm
Tjocktarmen (intestinum crassum) består
av caecum, appendix, colon (ascendens,
transversum, descendens och
sigmoideum), rektum och analkanalen.
Tjocktarmens begränsningsyta mot lumen är
jämn, till skillnad från tunntarmen med sina
villi. Körtelgångarna kallas Lieberkühns
kryptor, precis som i tunntarmen. På grund av
tarminnehållets låga vätskeinnehåll finns ett
stort antal slemproducerande bägarceller i
epitelet.
Tunica muscularis externa har här ett speciellt
utseende med ett förtjockat yttre längsgående
tredelat muskelskikt - tenia coli.
Tunica adventitia uppvisar insnörningar mellan
utbuktningar kallade haustrae coli.
Insnörningarna motsvarar på insidan av
väggen halvmånformade (tvärgående) veck av
slemhinnan som kallas plicae semilunares.
Fettansamlingar som kallas appendices
epiploicae kan också ses i adventitian.
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Appendix: I lumen förekommer ofta en faecalsten. Lamina propria innehåller ansamlingar av
lymfatiska folliklar. Lieberkühns kryptor förekommer bara bitvis. De innehåller Paneths celler till
skillnad mot övriga delar av tjocktarmen.

Rektum och canalis analis: Rektums ytförstorande strukturer är dels de tre kraftiga tvärgående
vecken, plicae transversales recti (det mest distala benämns Kohlrauschs veck), samt i analkanalen
längsgående veck, columnae anales, sammanbundna via valvulae anales.

Analkanalens lamina epitelialis uppvisar en
övergång från tjocktarmens enkla cylindriska
epitel via skiktat cylindriskt till oförhornat skiktat
skivepitel och vidare till förhornat skiktat
skivepitel. Väggen innehåller stora venösa plexa.
Den inre analsfinktern bildas av den förtjockade,
distala delen av tunica muscularis externas
cirkulära lager. Den yttre analsfinktern består av
skelettmuskulatur.
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Pankreas

Pankreas (bukspottkörteln) är ett lobulerat organ invid duodenum och är till största delen uppbyggd
av exokrina körtlar. Bukspottkörteln är tillsammans med spottkörtlarna och levern en av kroppens så
kallade digestionskörtlar. Pankreas producerar ett enzymhaltigt, basiskt, bikarbonatrikt sekret kallat
bukspott. Insprängt i denna exokrina vävnad kan man se "öar" av celler som är skilda från den
omgivande vävnaden genom en bindvävskapsel. De kallas Langerhans cellöar. De är större än
omgivande exokrina körteländstycken.
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Exokrina delen: Den exokrina pankreas är en lobulerad tubuloalveolär körtel. Körtelcellerna är serösa
med en basofil färgreaktion pga ett utvecklat granulärt ER. Det basiska sekret som produceras
kallas bukspott. Första delen av utförsgångarna kallas skarvstycke (fogstycke; intercalated duct), och
de delar som buktar in i ändstycket utgör s k centroacinära celler. Större intralobulära gångar av den
typ som finns i t.ex. spottkörtlar finns inte, vilket bidrar till pankreasvävnadens ganska kompakta
utseende. Utöver utförsgångar ledande ut från pankreas, finns gångar som förbinder olika lober, s k
interlobulära gångar.
Endokrina delen: Endokrina pankreas utgörs av de Langerhanska cellöarna. De innehåller celler
organiserade i strängar. Dessa endokrina celler är, såsom många andra endokrina celler, varken
starkt basofila eller acidofila. Cellöarna är omgivna av en bindvävskapsel. Blodförsörjning sker genom
arterioler till cellöarnas mitt.
De olika celltyperna är:
α-celler; utgör ca 20 %; producerar glukagon
β-celler; utgör ca 70 %; producerar insulin
δ-celler; utgör 5-10 %; producerar somatostatin
PP-celler; utgör 1-2 %; producerar pankreaspolypeptid
De insulinproducerande β -cellerna finns i de centrala delarna av cellöarna, medan α -cellerna främst
finns i periferin. δ - och PP-cellerna är mer utspridda i cellöarna.
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Lever
Strukturellt sett är levern (hepar) uppbyggd av ett
stort antal identiska enheter kallade lobuli eller acini.
Inflöde av blod sker via a. hepatica och v. portae, vars
grenar återfinns i portazoner. Utflöde av blod sker via
v. hepatica, via s k centralvener. Beroende på hur
man definierar gränserna hos lobuli/acini kallas de
klassisk lobulus, portalobulus respektive funktionell
lobulus (även kallad leveracinus):
En klassisk lobulus beskriver den region vars tillförda
blod dräneras av samma centralven, och har
portazoner som hörn samt en centralven i sin mitt. På
omvänt sätt beskriver en portalobulus den region vars bildade galla dräneras till samma portazon,
och har då centralvener som hörn samt en portazon i sin mitt.
En funktionell lobulus (leveracinus) har själva försörjningskärlen som sin mitt, och både portazoner
och centralvener som hörn.
Blodet i levern strömmar i motsatt riktning jämfört med lymfa och galla. Det blod som tillförs från a.
hepatica och v. portae tömmer sig i sinusoiderna mellan raderna av leverceller för att sedan föras
bort via centralvener. Arteriellt och venöst blod blandas således. Galla från leverceller transporteras i
gallcanaliculi till gallgången i portazonen, och även lymfan passerar ut ur levern via denna region.

Centralvenen ligger placerad som ett cykelhjulsnav, med hepatocyter som ekrar i den omgivande
lobulus. Blodet som transporterats i sinusoider från portazonerna dräneras för vidare befordran till v.
hepatica.
Portazonen känns igen som ett område bestående av en artär, en
ven och en eller flera anastomoserande gallgångar. En gren av a.
hepatica tillför syrerikt blod. V. portae däremot tillför venöst blod
från digestionskanal och mjälte. Gallgången känns lätt igen tack
vare kubiskt epitel och transporterar den galla levern bildat till de
extrahepatiska gallgångarna. Portazonen innehåller också
lymfkärl och nervfibrer.
Hepatocyter är månghörniga celler som gränsar till varandra och till
sinusoider. Mellan levercellerna ligger gallcanaliculi. De utgör en
utvidgning av intercellularrummet och begränsas av tight junctions.
Sinusoiderna har ett tunt, diskontinuerligt endotel. Den del av
levercellen som vetter mot sinusoiderna är försedd med mikrovilli och
utrymmet kallas Disses spalt. I Disses spalt kan man finna Kupfferceller,
som är stationära monocytderiverade fagocyterande celler.
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Gallblåsa och gallgångar
Gallblåsans struktur
karakteriseras av ett relativt tunt
väggskikt och avsaknad av tela
submucosa. Lamina epitelialis
består av ett tydligt enkelt
cylindriskt epitel (utan
slemproducerande celler) och är
veckad på ett karakteristiskt sätt
(jämför de mer regelbundna villi i
tunntarmen). Därigenom bildas
invaginationer av lumen som i
snitt kan se ut som avgränsade
hålrum eller gångar, s k
Rokitansky-Aschoff-sinus.
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Identifiera i histologiska preparat (S1)
• Ventrikel: Cardia, fundus-corpus, pylorus, vägglager, rugae, foveolae, körtlar, huvudceller,
parietalceller, Auerbachs nervplexus
• Tunntarm: Vägglager, plica circularis, villi, Lieberkühns körtlar, Paneths celler, bägarceller,
nervplexa, Peyers plaque
• Tjocktarm: Vägglager, taeniae, haustrae, Lieberkühns körtlar, nervplexa, appendix,
analkanalen
• Gallblåsa
• Lever: Lobuli, portazoner (artär, ven, gallgång, lymfkärl), centralven, sinusoider, hepatocyter,
Kupfferceller, endotelceller
• Pankreas: Langerhans öar, centroacinära celler
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Delavsnitt II: Sekretion, digestion, absorbtion och motorik
MATSMÄLTNINGSKANALENS SEKRETION, DIGESTION OCH
ABSORPTION
Litt.: I Boron och Boulpaep (2nd. ed., 2nd. ”updated edition”) hänvisas till del VII, och i Harvey
and Ferrier [HF] hänvisas till sid. 86-89, 96-97 (IV), 173-179, 224-227, 247-250 (III-IV),376-377 (D och 1).

Tarmväggens uppbyggnad:

← mot lumen

LAMINA EPITHELIALIS MUCOSAE
Epitel: enkelt cylindriskt, skiktat skivepitel
Funktion: upptag och skydd
Mkt lymfocyter i ileums
Peyers plack →

LAMINA PROPRIA
Bindväv: kärl, körtlar, immunceller

MUKOSA (SLEMHINNA)

LAMINA MUSCULARIS MUCOSAE
Glatt muskulatur: veckning av slemhinnan
Basiskt sekret i duodenums
Brunners körtlar →

TELA SUBMUCOSA
Bindväv: kärl, körtlar, nervplexa
PLEXUS SUBMUCOSUS (MEISSNERS)
Sensorika nerver: parasympatisk, sekretion, känner av ex pH, hur full tarmen är
TUNICA MUSCULARIS EXTERNA
Glatt muskulatur: peristaltik
→ Inre cirkulärt muskellager
PLEXUS MYENTERICUS (AUERBACHS)
Mekaniska nerver: sympatisk och parasympatisk, reglerar motorik
→ Yttre longitudinellt muskellager
TUNICA ADVENTITIA / SEROSA
Bindväv
Om bara bindväv (organ mot organ) = Tunica Adventitia
Om bindväv + epidel (mesotel) täckt av peritoneum = Serosa

102

← kroppens inre organ

Läkarprogrammet
Den Friska Människan 1
Amanda Kaba Liljeberg

De olika spottkörtlarnas sekretion (saliv) m avseende på sammansättning och funktion (S1, S2).
Serösa celler producerar ett vattnigt sekret innehållande α-amylas och tunglipas (von Ebners körtlar)
Mukösa celler producerar ett muköst sekret som innehåller mycket glykoproteiner.
Gl. Parotis: 100% serösa körtelceller (och fett)
Gl. Submandibularis: ca 80% serösa körtlar och 20% mukösa
Gl. Sublingualis: 50/50 av varje körtelcelltyp
Salivets funktion är att mjukgöra födan, underlätta talet, neutralisera pH och göra rent i munnen.
Beståndsdelarna är enzymer, vatten, proteiner och joner (Na+, Ca2+, HCO3-, I-).
Reglering av salivsekretionen (S2, S3).
Innervering (från medulla oblongata):
Autonoma nervsystemet parasympatiskt genom kranialnerverna VII (N. facialis) och IX (N.
glossopharyngeus) → ökad mängd vattnigt sekret (HCO3-).
Autonoma nervsystemet sympatiskt → ökad mängd muköst sekret från Gl. Submandibularis.
Salivens sammansättning ställd i relation till tandstatus, smak och kolhydratmetabolism (S3).
Tandstatus: Vid för surt pH i munnen får man hål i emaljen. HCO3- i den serösa saliven buffrar pH i
munnen så att det hålls stabilt.
Smak: Den serösa saliven är ett lösningsmedel för smakämnen, utan den känner vi inte smak lika bra.
Kolhydratmetabolism: α-amylaset i den serösa saliven bryter ned kolhydrater. Ökad mängd serös
saliv → Ökad kolhydratnedbrytning.
Magslemhinnans uppbyggnad med olika celltyper och deras
respektive sekretproduktion (S2).
1. Ytepitelceller (cylindriska) och mukösa halsceller (i isthmus
i körtlarna): Bildar ett muköst slem bestående av mucin
(ett glykoprotein) och HCO3-. Dessa bildar ett skyddande
lager där pH hålls runt 7 tack vara vätekarbonatets
buffrande effekt och mucinets skydd mot att HCl tar sig
genom till cellerna.
2. Parietalceller som bildar HCl och intrinsic factor (IF).
3. Huvudceller som bildar pepsinogen.
4. Olika enteroendokrina celler som bl a bildar gastrin, ghrelin och somatostatin.
Hormonella och neuronala regleringsmekanismer för syrasekretion och pepsin (S3, S4).
A. Funktionella faser
1. Cefalisk fas: CNS-reglering (n. Vagus) av saltsyrasekretion. Smak-, syn- och luktintryck
av mat stimulerar saltsyrafrisättning.
2. Gastrisk fas: Adaptiv relaxation av ventrikeln för att kunna ta emot mycket föda utan
att det resulterar i ett ökat tryck. Påverkas av matutfyllnad mm. Sekretionen ökar vid
utvidgning av magsäcken och hög nivå av peptider stimulerar gastrinfrisättning från
G-celler. Vid för lågt pH utsöndras somatostatin (som hämmar parietalcellerna) från
D-celler.
3. Intestinal fas: När ventrikeln tömt ut sitt innehåll. Analys av typ av föda, surhet,
fetthalt etc. Gastro-colisk reflex signalerar till colon att tömmas med massperistaltik.
Ileo-gastrisk reflex signalerar från ileum till ventrikeln att inte släppa ut mer innehåll,
stänger pylorussfinktern.
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B. Hormoner, ex)
• Gastrin ger ökad frisättning av H+ från parietalcellerna och pepsinogen från
huvudcellerna då magsäcken töjs ut, vid neuronal stimulans eller vid närvaro av
nedbrytna peptider.
• Sekretin ger ökad frisättning av pepsinogen och hämmar frisättningen av H+ vid lågt
pH och hög fetthalt i duodenum.
C. Duodenal kontroll
1. Surhet? Reglerar pH för att få ett optimum för enzym
2. Inte överfylla

Reglering av parietalcellens sekretion av HCl

Pankreas exokrina körtlar med de olika celltyperna (S2) och var och hur de sekretoriska
produkterna utsöndras (S2).
Pankreas har serösa körtlar som producerar proenzym som frisätts genom merokrin sekretion.
Epitelceller i pankreas producerar HCO3- som släpps ut i duodenum för att höja pH.
Reglermekanismer för pankreas sekretion vid fasta och efter måltid (S2, S3).
Även vid fasta frisätts en låg halt pankreassaft. Vid intag av föda stimuleras frisättningen av
motoriken i mag-tarm-kanalen. N. Vagus och förhöjda nivåer av cholecystokinin stimulerar
produktion av pankreassaft. Sekretin, som frisätts vid lågt pH i tarmen, stimulerar frisättningen av
HCO3-.
Omsättning av vatten, Na+, Cl-, HCO3- (vätekarbonat) och andra elektrolyter i tarmen inklusive de
membranmekanismer som deltar (S1, S2, S3).
+

Jejunum
Ileum
Colon

-

-

Na
Cotransporterat med glukos
och galaktos (via SGLT)
Aktiv transport i antiport med
+
H

Cl
Faciliterad
diffusion.
I en antiport
med HCO3 .

HCO3
Absorption

Vatten
Absorption

Sekretion: I en
antiport med Cl .

Liten
absorption

Aktiv transport i antiport med
+
H , samt mot en stark
koncentrationsgradient.

Faciliterad
diffusion. I en
antiport med
HCO3 .

Sekretion: I en
antiport med Cl .

Absorption
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Digestion av kolhydrater och de enzymer som deltar i nedbrytning av dessa makronutrienter (S2)
samt mekanismer och specifika proteiner involverade i absorptionen av olika kolhydrater (S2).
Ca 20-40% av kolhydrater vi äter bryts ner av α-amylas i saliven. Amylas
bryter ned bl a stärkelse till maltos och dextriner. I ventrikeln händer
ingenting med dessa. När maginnehållet sedan når duodenum och
jejunum bryts mer av kolhydraterna ner av α-amylas från pankreas. De trieller disackarider som förs vidare bryts ned i ileum av de membranbundna
enzymerna isomaltas, maltas, laktas, sukras till glukos, galaktos och
fruktos.
Monosackariderna tas sedan upp i enterocyterna (tarmcellerna); glukos
och galaktos genom SGLT-1 via symport med Na+ och ut till blodet genom
GLUT-2 via antingen uniport eller antiport med K+ i Na+/K+-pumpen.
Fruktos tar sig in genom GLUT-5 och ut genom GLUT-2, båda gångerna via
uniport.
Digestion av proteiner samt de enzymer och andra mekanismer som deltar i nedbrytning av dessa
makronutrienter (S2) samt mekanismer för absorption av nedbrytningsprodukterna (S2).
Nedbrytningen av protein börjar i magsäcken. Pepsinogen från
huvudcellerna aktiveras till pepsin med hjälp av HCl från parietalcellerna.
Pepsin bryter ned protein till polypeptider. I duodenum aktiveras
trypsinogen från pankreas av enteropeptidas till trypsin som kan bryta ned
polypeptiderna till mindre peptider. Trypsin aktiverar också
chymotrypsinogen till chymotrypsin och prokarboxypeptidas till
karboxypeptidas, som båda två också bryter ned polypeptiderna. I ileum
sker sista nedbrytningen där tri- och dipeptidaser bryter ned peptiderna till
aminosyror.
Aminosyrorna tas upp via symport med H+ eller Na+ och förs ut till blodet.
Oligopeptider (två eller tre aa) tas upp via antiport med H+ genom PepT1 (H+
förs tillbaka till tarmlumen via antiport med Na+ genom en annan transportör). I cellen bryts de ned
till aminosyror av peptidaser och förs ut till blodet samtidigt som K+ transporteras in genom Na+/K+pumpen.
Digestion och absorption av lipider i magtarmkanalen samt leverns och gallblåsans funktion och
roll i dessa processer (S2, S3).
Ca 10-20% av lipider bryts ned av tunglipas och gastriskt lipas. I duodenum bryts lipiderna (hydrolys)
ned till TAGs (triacylglyceroler) → DAGs (diacylglyceroler) → MAGs (monoacylglyceroler) och tre fria
fettsyror (FFA) av pankreatiskt lipas som behöver colipas för att fungera. Från levern och gallblåsan
frisätts gallsalter som syntetiserats i levern och lagrats i gallblåsan och fosfolipider som bildar
miceller vari fetterna bryts ned. I ileum tas sedan fosfolipider, FFA och gallsalter upp till intestinala
mukosaceller genom diffusion och fasciliterad transport via FATP och NPC1L1. I cellen aktiveras de
fria fettsyrorna till TAGs och kolesterylestrar och används för att skapa chylomikroner (tillsammans
med apolipoprotein B-48 från aminosyror och fosfolipider) som sedan transporteras till lymfan och
blodet.
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Colipasets, gallsalternas och
fosfolipiders roll vid
fettdigestionen (S2).
Colipaset hjälper lipaset från
pankreas att binda till micellerna för
att kunna spjälka lipiderna.
Gallsalterna och fosfolipiderna
bildar miceller kring fettet så att det
kan brytas ned av lipaset.

Det enterohepatiska kretsloppet (S1, S2, S3).
I levern syntetiseras gallsyror från kolesterol. För att få gallsalter adderas glycin (aa) och taurin
(organisk syra som bildas från aa cystein) till syrorna. Gallsalter utsöndras från levern och gallblåsan
till duodenum. Där bryts de ned till gallsyror + glycin och taurin. En del gallsyror och gallsalter förs ut
ur kroppen med feces. De allra flesta primära och sekundära gallsyror transporteras tillsammans med
de upptagna näringsämnena från födan i blodet tillbaka till levern. Där sätts glycin och taurin till igen
och man kan återanvända molekylerna som gallsalter. Det syntetiseras ca 0,5g ny galla varje dag, och
lika mycket försvinner i feces. Totalt finns ca 3g galla och eftersom det behövs 15-30g per dag måste
den återanvändas (ibland under samma födointag).
Olika typer av membrantransport med utgångspunkt från olika näringsämnen och gallsalter (S2)
Endocytos, fri diffusion (med koncentrationsgradient), underlättad diffusion (med porer, kanaler eller
”carrier”) eller aktiv transport (primär eller sekundär).
Absorptionen av vitamin B12 och järn (S2).
(Förenklad förklaring) Vitamin B12 (cobolamin (CBL)) som vi får i oss via födan är bundet till proteiner.
I ventrikelns sura pH och pga peptidaser släpper proteinerna och lite längre ner i tunntarmen sätts
vitaminet istället ihop med intrinsic factor (IF) (utsöndras från parietalceller i ventrikeln). IF-CBLkomplexet tas sedan upp med endocytos av enterocyter i ileum. I enterocyten kopplas IF bort och
CBL bildar ett nytt komplex med Transcobolamin II (TCII) som transporteras till blodet. Vitamin B12
används till många saker i kroppen, bl a har den en stor roll i hur vårt centrala nervsystem fungerar.

Järn tas upp i enterocyten som Fe2+ och kopplas till mobilferrin. Mobilferrin släpper sedan av järnet
som lämnar cellen via ferroportin och blir oxiderat till Fe3+ av hephaestin. I blodet transporteras
järnet med plasmatransferrin. Järn med en hemgrupp tas upp i enterocyten på ett annat sätt och
binder till mobilferrin efter att hemoxygenas tagit bort hemgruppen.
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• Var de olika digestionsenzymerna är lokaliserade (var de bildas, respektive är aktiva) och
funktion. Proproteasernas (zymogener) aktivering. Betydelse av olika endopeptidaser (inklusive
enteropeptidas) och exopeptidaser (S1, S2, S3).

Enzym

Funktion

Produktion

Verkan

Kolhydratdigestion

Sucras*

Spjälkar α1-4-bindningar mellan glukoser. Fungerar inte vid
ändar eller vid förgreningar. Detta leder till bildandet av
maltos, maltotrios och α-limit-dextrin.
Längre verkningstid än salivets α-amylas men annars samma
funktion.
Spjälkar α1-4-bindningar mellan glukoser. Kan inte spjälka
α1-6 bindningar utan skapar därför glukos och isomaltos
från α-limit-dextrin.
Spjälkar α1-β2-bindningar mellan glukos och fruktos. Kan
även klyva α1-4-bindningar men inte lika bra som maltas.

Isomaltas*

Spjälkar α1-6-bindningar mellan glukoser.

Laktas**

Spjälkar β1-4-bindningar mellan galaktos och glukos.

Finns i
tarmväggen.
Finns i
tarmväggen.
Finns i
tarmväggen.
Finns i
tarmväggen.

Spjälkar polypeptider efter aromatiska och grenade
polypeptider. Endopeptidas (kan inte bryta terminala bindn).
Klyver polypeptider efter arginin och lysin. Endoproteas och
serinpeptidas.
Klyver efter stora aromatiska aminosyrarester. Endoproteas
och serinpeptidas.
Klyver efter små hydrofoba aminosyrarester. Endoproteas
och serinpeptidas.
Bryter ned polypeptider från C-terminalen. Är en exoproteas
och metallopeptidas.
Klyver från N-terminalen. Är en exopeptidas (bryter bara
terminala peptidbindningar).

Huvudceller
Serösa körtelceller
i pankreas.
Serösa körtelceller
i pankreas.
Serösa körtelceller
i pankreas.
Serösa körtelceller
i pankreas.
Mukösa celler i
tunntarmen.

Tunglipas

Funktionen mycket liten.

Serösa körtelceller
i munhålan.

Gastriskt lipas

Kolesterolesteras

Spjälkar triacylglyceroler.
Bryter esterbindningar på kol 1 och 3 på triacylglyceroler
med hjälp av colipas som binder till micellerna.
Faciliterar inbindning av pankreaslipaset till micellerna samt
aktiverar pankreaslipas.
Klyver bort fettsyran på A-ringen på kolsterylestrar. Bryter
även ned MAG till glycerol och FA.

Fosfolipas A2
Gallsalter (ej
enzym)

α-amylas (saliv)
α-amylas
(pankreatiskt)

Maltas

Serösa körtelceller
i munhålan.
Serösa körtelceller
i pankreas.

Munhålan
Tunntarmen

Tunntarmen
Tunntarmen
Tunntarmen
Tunntarmen

Proteindigestion
Pepsin
Trypsin***
Chymotrypsin
Elastas
Karboxypeptidas
Aminopeptidaser

Ventrikeln
Tunntarmen
Tunntarmen
Tunntarmen
Tunntarmen
Tunntarmen

Lipiddigestion

Pankreaslipas
Colipas (coenzym)

Munhålan
Ventrikeln

Klyver bort fettsyran på kol 2 på fosfolipider.

Ventrikeln
Serösa körtelceller
i pankreas.
Serösa körtelceller
i pankreas.
Serösa körtelceller
i pankreas.
Serösa körtelceller
i pankreas.

Bildar miceller av större fettdroppar genom att fungera som
detergenter.

Levern

Tunntarmen

Tunntarmen
Tunntarmen
Tunntarmen
Tunntarmen

*Sucras och isomaltas är från början en peptidkedja som har spjälkats av ett enzym till två olika enzymer. Dessa sitter dock
ihop i ett komplex, som hänger i tarmmembranet, med ickekovalenta bindningar mellan dem.
** De flesta vuxna i världen saknar laktas och är laktosintoleranta. Fetalt har de allra flesta ett laktas som kan bryta ned
modersmjölken, detta minskar vid två-tre års ålder och ska då ersättas av ett adult enzym.
***Trypsinogen klyvs av enteropeptidas, som bildas i mucosan, till trypsin. Trypsin klyver sedan de nästföljande fyra
enzymerna från sin zymogena form (proproteaser) till sin aktiva form och även sin egen zymogen till trypsin.
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Den integrerade betydelsen av gastrin, sekretin och CCK för digestionen (S3) samt dessa hormoners
principiella uppbyggnad och signaltransduktion (S2).

Increases bile
production

Increases pepsinogen production

Gastrin
Frisätts från: G-celler i duodenum och i antrum i ventrikeln.
Struktur: Finns i två former: gastrin-17 och gastrin-34. Dessa skiljer sig i antalet aminosyror men har
likadana C-terminaler, som är amiderade för att förhindra nedbrytning.
Reglering: G-celler frisätter gastrin som svar på töjning av magsäcksväggen, neuronal stimulans och
vid närvaro av nedbrutna peptider.
Funktion: Frisättning av HCl från parietalceller.
Signaltransduktion:
Gastrin → ECL-celler → histamin → ökad frisättning av H+ från parietalceller
Gastrin → CCKB-receptorn (7TM-rec på parietalceller) → G-protein → Aktivering av fosfolipas
C → PIP2 klyvs till IP3 + DAG → Ca2+-frisättning i cellen → ökad frisättning av H+ från
parietalceller.
Gastrin orsakar även en frisättning av pepsinogen från huvudceller, binder då till en CCKA-receptor.
Sekretin
Frisätts från: S-celler i duodenum
Struktur: Peptidhormon bestående av 27 aminosyror varav 14 är homologa till glukagon.
Reglering: Frisätts då S-celler känner av ett lågt pH och hög fetthalt i lumen i duodenum.
Funktion: Stimulerar bildningen av pepsinogen i huvudceller och frisättning av HCO3- från pankreas
och Brunners körtlar samt inhiberar bildning av saltsyra i parietalceller direkt och indirekt genom att
frisätta somatostatin.
Signaltransduktion:
7TM-receptor → G-protein → Aktivering av adenylatcyklas → cAMP
Stimulerar också syntesen av gallsyror i levern.
Cholecystokinin (CCK)
Frisätts från: I-celler i duodenum.
Struktur: Likt gastrin med fem lika aa i N-terminala delen och binder till samma receptorer CCKAreceptorn har hög affinitet för CCK men mindre för gastrin, medan CCKB har hög affinitet för gastrin
och lägre för CCK.
Reglering: Frisätts efter fettrika alternativt peptidrika måltider i den intestinala fasen
Funktion: Stimulerar frisättning av gallsalter och enzymer från pankreas.
Signaltransduktion: Samma som för gastrin där fosfolipas C och IP3 som leder till frisättning av Ca2+.
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Känna till:
Innebörden av dessa kliniska begrepp (S1).
Muntorrhet: Munhålans slemhinnor är uttorkade på grund av salivbrist. Kan ge svårigheter att tala
och även att hålla munnen ren från bakterier. Kan även leda till karies då salivens buffrande effekt
inte finns.
Dyspepsi: Symptomkomplex bestående av halsbränna, sura uppstötningar, illamående och tidig
mättnadskänsla. Orsaker kan vara exempelvis magsår eller refluxesofagit, inflammation i
esofagusslemhinnan.
Magsår (ulcus pepticum): Sår i magslemhinnan som kan orsakas av Helicobacter pylori eller viss
medicinering. Kan även orsakas av förhöjda mängder bildad saltsyra från parietalcellerna. Behandling
sker med antibiotika eller med medel som förhindrar syrasekretion eller ökar mukosans försvar.
Gallsten: En förhårdnad i gallblåsan som byggs upp av kolesterol, kalk eller bilirubin. Övervikt och
höga blodfetter är riskfaktorer. Vanligt att man inte märker av några symtom. Gallstenar kan även ta
sig ut ur gallblåsan och täppa till ductus cysticus och täppa igen utflödet av galla (leder till ikterus).
Pancreatit: Gallsten kan orsaka pankreatit genom att täppa till utflödet av pankreassaft. Pankreatit är
en sjukdom då pankreas blir nedbrutet av sina egna enzym genom att de på ett eller annat sätt
omvandlas från sin zymogena form till aktiva form innan de lämnat organet.
Malabsorption: Beror på felaktig nedbrytning eller felaktigt upptag av födoämnen från tarmen. Olika
ämnesklasser kan drabbas och bland symptomen kan därför ses anemi, vid vitamin B12malabsorption, och malnutrition då man får brist på vissa närningsämnen i kroppen.
Steatorré: Detta är en form av malabsorption eller maldigestion av fetter. Kan bero på att rätt
enzymer inte bildas i pankreas eller att absorptionen inte kan ske. Bland symptomen finns gråaktig
feces med högt fettinnehåll. Kan även orsaka bristsjukdomar bland de fettlösliga vitaminerna som
inte heller tas upp i adekvat mängd.
Laktosintolerans: Delas in i tre olika former med samma orsak; en oförmåga att bryta ned laktos till
glukos och galaktos. Detta beror på att laktas inte bildas alternativt inte bildas i tillräcklig mängd.
Bakterier i tjocktarmen bryter istället ned laktoset vilket kan orsaka gaser i magen och diarré.
Kongenital laktosintolerans: Medfött fel som leder till oförmåga att bryta ned laktos
fetalt.
Primär laktosintolerans: Avsaknad av förmåga att bryta ned laktos adult.
Sekundär laktosintolerans: Tillfällig avsaknad av förmåga att bryta ned laktos på grund
av läkemedel eller sjukdom.
Diarré: Symptom på många olika saker som ex) patogena bakterier i mag-tarm-kanalen, virus, gifter
eller mediciner. Stora vätskemängder som lämnar kroppen och det är viktigt att återvätska sig. Beror
på ett inadekvat återupptag av vatten i tarmen.
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MATSMÄLTNINGSKANALENS MOTORIK
Litt.: I Boron och Boulpaep (2nd. ed., 2nd. ”updated edition”) hänvisas främst till kapitel 40 resp.
41 och i viss mån till kap. 41 resp. 42.

Neuromuskulär organisation av digestionskanalen (”enteric nervous system”, ENS) (S1, S2) samt
relationen av de olika delarna av detta nervsystem till olika funktioner (motoriska/sensoriska) (S3).
ENS består av Meissners plexa (Plexus submucosa) och Auerbachs plexa (Plexus myentericus).
Meissners plexa ligger i submukosan och reglerar sekretion. Här analyseras tarminnehållet sensoriskt
genom kemoreceptorer som känner av den kemiska sammansättningen (salthalt, fetthalt etc) och
sträckkänsliga receptorer som känner av hur full tarmen är och skickar informationen till Auerbachs
plexa. Meissners plexa finns bara i tarmen.
Auerbachs plexa ligger i tunica muscularis externa, mellan det inre cirkulära muskellagret och det
yttre longitudinella muskellagret, och styr motoriken. Information kommer från Meissners plexa och
motliliteten regleras därefter.
Till CNS skickas affarenta signaler till sakralnerverna S2-S4.
Rörelsemönster (motorik) som uppträder som bas för födotransporten i digestionskanalen och hur
de genereras (S1, S2, S3).
Motoriken regleras i tre steg;
1) Slow-waves
2) ENS
3) ANS (via parasympatikus som ökar motilitet och sympatikus som minskar motilitet)
Primärt förs chyme framåt i tarmen genom peristaltik; en kontraktion av glatta muskelceller bakom
en bolus samtidigt som en relaxation framför. Detta regleras av hormoner och nervimpulser.
Slow-waves skapas av Cajalceller och är en oscillerande membranpotential med ökade Ca2+-nivåer i
cellen som ger en basaltonus. När potentialen når en viss nivå utlöser en aktionspotential där cellen
depolariseras (Na+ in i cellen) och nivån av Ca2+ ökar mycket (genom aktivering av G-proteinkopplade
receptorer eller via Ca2+-kanaler).
Amplituden och frekvensen av slow-waves kan regleras via ENS eller via hormoner.
Acetylkolin (parasympatikus) skapar en kontraktion i glatt muskulatur (ökade nivåer av Na+ → Ca2+ in
i cellen), medan NO (sympatikus) relaxerar musklerna (sänkt nivå av Ca2+ i cellen genom ökat
utflöde).
Passagetider genom mag-tarm-kanalen (S1) och de långa tarmreflexernas funktion, betydelsen av
födans sammansättning (S3) - särskilt hur kostfibrer påverkar passagetiden (S1).
Tiden det tar för en bolus att ta sig igenom
•
•
•
•
•

Esofagus: 10 sekunder
Ventrikeln: 1-3 timmar
Tunntarm: 7-9 timmar
Colon: 25-30 timmar
Rectum: 30-120 timmar
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Kostfibrer är långa kolhydrater (cellulosa) som vi inte kan spjälka. I mag-tarm-kanalen binder dessa
vätska vilket underlättar för enzymer att bryta ned annan föda samt skapar en ”glidande” hinna så
att chyme kan röra sig nedåt lättare. Med kostfibrer rör sig alltså maten snabbare igenom mag-tarmkanalen och kan ha en passagetid på 1,5h (jämfört med några timmar upp till en vecka utan
kostfibrer).
Fettrik mat förhindras att lämna ventrikeln av celler i duodenum som minskar ventrikelns motorik
(via CCK när det dyker upp fett- och proteinrik föda i duodenum). Detta för att duodenum och även
ventrikeln ska ha längre tid på sig att bryta ned fettet. Detta orsakar en längre transporttid genom
dessa organ.
De långa tarmreflexerna förmedlas via n. Vagus alt n. Splanchnikus. Ex) gastro-colisk reflex.
Tuggning av födan och dess betydelse i matsmältningen (S2).
Tuggningen av födan är till för att utsätta innehållet för enzymer från saliven och för att finfödela
större bitar för att underlätta spjälkning i magsäcken och längre ner. Underlättar sväljning.
Sväljning och transporten av föda genom esofagus och hur dessa funktioner kontrolleras (S1, S2,
S3) inklusive esofagussfinktrarnas funktion (S3).
Sväljreflexen triggas av att mat trycks bak och upp mot mjuka gommen. Den övre esofagussfinktern
(UES) relaxerar (tryck minskar från ca 40mmHg till 0 mmHg) och maten kan passera samtidigt som
epiglottis stängs så att maten inte åker ner i luftvägarna. Maten förs ner genom esofagus av primär
peristaltisk (och gravitation). Nedre esofagussfinktern (LES) öppnas med signaler från en vagovagal
reflex som medieras via NO och VIP, ungefär samtidigt som UES stängs, och maten kan åka ner i
magsäcken. Om något skulle fastna trycks det ner av sekundär peristaltik som aktiveras av
sträckkänsliga receptorer.
Sväljningen styrs av Auerbachs nervplexa, medulla oblongata och vagusnerven.
Ventrikelns funktion och rörelsemönster (motorik) i fasta och vid födointag, särskilt ventrikelns
receptiva och adaptiva relaxation (S2, S3).
Det finns olika sorters motorik i ventrikeln; isotonisk relaxation och kontraktion (reglerar trycket),
peristaltik och blandning (en peristaltisk våg som ökar i styrka från corpus mot antrum) samt
propulsion/retropulsion (tömning av ventrikeln).
Den receptiva dilatationen (genom att rugae vecklas ut) aktiveras av sväljreflexen och innebär att
trycket i magsäcken inte ökar trots att innehållet ökar. De proximala delarna (fundus) fungerar som
lagringsplats medan motiliteten och blandningen av maten sker i de distala delarna (corpus och
antrum).
Vid vila/fasta sker något som kallas Migrating motor complex (MMC) som rensar ut magsäcken
genom att skicka en kraftig våg som tömmer ut bitar som är större än 2mm (de är kvar i magsäcken
annars) genom en öppen pylorus.
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Reglering av ventrikeln sker både genom ENS och utifrån från det autonoma nervsystemet. Även
olika hormoner reglerar sekretion och motorik i ventrikeln.
Kontrollen av ventrikelns tömning och de faktorer som reglerar denna (S3).
Vad som finns i maten reglerar hur snabbt den kan transporteras genom pylorus ut till duodenum.
Tömningen regleras både av hormoner och genom neuronal kontroll. Både duodenum och jejunum
har receptorer som känner av osmotiskt tryck, surhet och fettinnehåll.
Hormoner som reglerar här är främst CCK, sekretin och gastrin. De kan alla kontrahera
pyloryssfinktern och alltså stoppa tömningen av ventrikeln.
Pylorus är tätt innerverad av n. Vagus och av sympatiska nervtrådar. Det sympatiska nervsystemet
kan orsaka en kontraktion medan det parasympatiska både kan orsaka kontraktion och relaxation.
Fettsyror och monoacylglyceroler som är närvarande i tarmen stimulerar I-celler i duodenum att
frisätta CCK som inhiberar tömning av magsäcken, ökar sekretionen av bukspott från pankreas och
även ger en ökad fettnedbrytning genom frisättandet av galla från gallblåsan. Detta kan även ske
med hjälp av neuronala signaler. Omättade fettsyror ger ett högre utslag än mättade och långa
kolkedjor högre än korta.
Hög halt av peptider i magsäcken orsakar frisättning av gastrin från G-celler vilket stänger
pyloressfinktern och ökar kontraktionerna i antrum pylores, vilket leder till minskad tömning.
En hyperton miljö (miljö med många lösliga partiklar) i duodenum och jejunum på grund av
pankreassaft och magsaft innebär även det en minskad tömning. Även närvaron av syra (tarmens
slemhinna tål inte allt för surt chyme) och delvis nedbrutna peptider saktar ned frisättningen genom
inhibering av magtömning via CCK och inhibering av syrasekretion via sekretin.
Syran stimulerar S-celler att bilda sekretin som förhindrar frisättandet av gastrin från G-celler, vilket
minskar saltsyrasekretionen. Sekretin stimulerar även frisättandet av HCO3- från pankreas acinära
celler vilket höjer pH i duodenum. Lågt pH kan även förhindra tömning av ventrikeln genom
neuronala signaler.
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Kräkningen med prodromalfas och tömningsfas (S2) samt redogöra för stimuli och neurogen
kontroll av denna (S1). Kräkningens effekter på cirkulation och andning (S1, S2).
Stimuli som kan orsaka kräkning är otäcka syner, obehagliga dofter, hypertont maginnehåll,
rörelsesjuka eller graviditet och olika gifter/mediciner. Det är en reflex som startas och styrs från
medulla oblongata. Flera platser i människokroppen innehåller receptorer som signalerar till medulla
om att kräkning bör ske, bland dessa är dilatation av ventrikeln och duodenum viktiga och även
retning i bakre svalgväggen och stark smärta. Kemiska signaler (t ex nikotin) och hjärnskador kan
också orsaka kräkning genom signaler till medulla oblongata.
En kräkning börjar med ökad mängd saliv i munhålan och bakåtperistaltik i tunntarmen genom en
öppen pylorus. En forcerad inandning skapar tillsammans med diafragmakontraktion ett lågt tryck i
thorax och ett ökat tryck i abdomen. Efter ett flertal ulkningar (där UES relaxerar samtidigt som
pylorus kontraherar och maginnehåll förs upp genom esofagus och sedan tillbaka ner med sekundär
peristaltik) som blir starkare och starkare sker kräkningen då maginnehållet tar sig hela vägen upp till
munnen och ut. Epiglottis stängs för att förhindra att maginnehåll hamnar i luftvägarna.
Tunntarmens rörelsemönster (motorik) (S1, S2) och det neuronala substratet (underlaget) för
dessa rörelser (S2, S3) och dess betydelse för transport och blandning av innehållet (S3).
Tunntarmens motilitet är antingen peristaltik (för
chyme framåt i tarmen, inte konstant,
totalhastighet på ca 1cm/min) eller
segmenteringsrörelser (blandar och delar upp
chyme för att öka digestion och absorption).
Motoriken styrs helt av ENS, men kan påverkas av hormoner och stimulans från andra organ.
Intestinala Cajalceller medierar slow-waves med en frekvens på ca 12st/min (duodenum) och 9st/min
(distala ileum).
MMC (”Migrating Motor Complex”) (S2) och dess betydelse i matsmältningen (S3).
Dessa förekommer i perioder av fasta när mat inte längre befinner sig i magsäcken. Perioden är på
cirka en och en halv till två timmar och delas in i fyra olika faser; Fas ett är den längsta och är en lugn
period där endast ett fåtal slow waves ger en kontraktion av den glatta muskulaturen. I fas två ökar
frekvensen av kontraktioner och denna fas övergår i fas tre (pågår i 3-6 minuter) där många
kontraktioner sker som transporterar produkter framåt i tarmen. Fas fyra är en otydlig övergång
mellan fas tre och ett. När en MMC når distala ileum påbörjas en ny i magen.
MMCs uppgift är att ”städa ur” tunntarmen och magsäcken och föra över allt innehåll till caecum.
Detta innebär att eventuella bakterier i ileum tas bort och att andra restprodukter städas ur. Fas tres
kontraktioner är mycket starkare än de som uppstår i ett läge där man nyligen ätit.
ENS styr uppkomst och propulsion av MMCs. Om man tar bort en del av tarmen kommer de
kvarvarande delarna inte att fungera som en utan som två separata enheter vad gäller MMCs. Även
n. Vagus tros kunna initiera MMCs. En ökad halt motilin (en peptid på 22 aminosyror) kan uppmätas
vid fas tre och detta tros ha ett samband.
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Tjocktarmens rörelsemönster (motorik) med begreppet massperistaltik och dess betydelse för
transport (S1, S2, S3).
Tjocktarmen tar emot cirka 1,5 liter chyme genom valva ileocecalis varje dygn. Det mesta av saltet och
vattnet absorberas i caecum och feces innehåller endast 0,5-1dl vatten per dygn. Masskontraktion
uppträder i colon en till tre gånger per dag och pressar fram feces mot rectum genom att kontrahera ett
långt stycke av tarmen en längre stund. Detta sker genom att haustrakontraktionen försvinner och det
cirkulära muskellagret kontraheras i ett helt segment i colon proximalt till distalt.
Proximala colon med caecum blandar feces för att facilitera absorption. Här sker lokal segmentering inom
haustra, s k haustrarörelser.
Det är ENS som sköter motiliteten med autonoma nerver som en regleringsfaktor. ENS fungerar främst
som en inhiberingsfaktor av kontraktion. Den glatta muskulaturen regleras av enteriska neuron men även
av hormoner.
Stimulering från det sympatiska nervsystemet stoppar motiliteten medan det parasympatiska stimulerar
motiliteten. Den gastro-coliska reflexen innebär att dilatationen av magsäcken direkt efter en måltid via n.
Vagus och sacrala nervtrådar (och eventuellt via gastrin och CCK) ger en ökad sannolikhet för att
massperistaltisk ska ske.

Defekationsprocessen (S2, S3).
En masskontraktion i colon som pressar in feces i rectum och orsakar en fyllning av ampulla recti.
Reflexer ger en relaxation av musculus sphincter ani internus, via VIP, och en samtidig kontraktion av
musculus sphincter ani externus. Detta leder till att man känner att man vill gå på toaletten. Om man
väntar med defekationen kommer den interna sfinktern att kontraheras och den initiala viljan att gå
på toaletten kommer att upphöra.
Defekation sker genom ett antal processer. Den frivilliga delen är relaxationen av den yttre
ringmuskeln. Parasympatiska nervtrådar från center i den sacrala delen av ryggmärgen, S2-S4, och
även högre center påverkar mest. Det sympatiska nervsystemet spelar inte stor roll i denna process.
En relaxation av musculus puborectalis (ligger som en slinga runt rektum i spänt tillstånd) orsakar en
strukturell förändring som gör att rektum och canalis analis lägger sig rakare och även görs kortare
för att möjliggöra passage. Även bukbottenmuskulaturen relaxeras, vilket ytterligare hjälper till att
positionera rektum med canalis analis. Genom att spänna musklerna i buken ökar trycket i abdomen
vilket pressar ut feces.
Känna till:
Bristande relaxation, orsakad av aganglionärt tarmsegment, Hirschsprungs sjukdom (S1).
Hirchsprungs sjukdom beror på ett medfött aganglionärt segment i colon. Detta orsakar en
kontraktion som innebär att lumeninnehållet inte kan passera och en megacolon skapas på grund av
kronisk förstoppning. Sjukdomen diagnostisera via en biopsi och botas med en operation med
borttagande av det aganglionära segmentet.
Dysfagi och reflux till esofagus (S1).
Dysfagi är svårigheter att svälja eller tugga som beror på förlamningar eller sensibilitetsrubbningar
som symptom som bland annat är vanligt vid stroke initialt, ALS och Parkinsons sjukdom.
Reflux till esofagus beror på att cardia inte sluter sig och maginnehåll som kan orsaka sår i
slemhinnan tar sig upp och fräter på skivepitelet som inte tål särskilt surt pH.
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Tillstånd förknippade med kräkning (S1).

Sjukdomar som påverkar ventrikeltömning, betydelsefulla former av dysmotorik och deras relation
till symtom (gastropares, intestinal pseudoobstruktion, colon irritabile) (S1).
Gastropares är en form av sjukdom som orsakar en försämrad ventrikeltömning på grund av att
ventrikelns motorik är nedsatt så att knådning inte sker i tillräckligt hög grad för att sönderdela
maten i mindre bitar. Beror på en förlamning av muskelskikt och är ofta en följd av diabetes och
hyperglykemins toxiska effekt på neuron.
Intestinal pseudoobstruktion är en grupp sjukdomar som karaktäriseras av att mag-tarm-kanalen har
förlorat en del av sin motorik. Detta leder till en svårighet att utföra peristaltiska muskelrörelser och
således svårighet att transportera chyme distalt i tarmen. Detta betyder också att tiden i tarmen ökas
men att upptaget av näringsämnen minskar på grund av en minskad blandning. Beror antingen på en
dysfunktion i de glatta musklerna eller det enteriska nervsystemet.
Colon irritabile är ett sjukdomstillstånd med kronisk eller återkommande tarmsymtom utan klarlagd
orsak. Typiska tecken är kronisk eller återkommande buksmärta, gasspänningar, slem i avföringen
och oregelbunden avföring.
Förstoppning och betydelsen av bulkmedel (S1).
Förstoppning, obstipation, diagnostiseras vid färre än två tarmtömningar per vecka, som dessutom är
hårda. Stress, för lite fibrer i maten, för lite dryck och vissa läkemedel kan leda till obstipation. Kan
leda till hemorrojder och inleda en ond cirkel där det gör ont att gå på toaletten vilket förvärrar
tillståndet.
Bulkmedel innehåller kostfibrer som minskar förstoppning genom att bidra till en ökad volym med
mer vatten och dessutom bilda en gelliknande lösning och ökad peristaltisk framåtrörelse.
Metoder för att mäta motorik hos normala individer och patienter (S1).
• Genom gastroskopi för man in en slang genom munnen och genom esofagus, ventrikeln och
tarmen och man kan med denna titta på hur motoriken sker i realtid.
• Genom esofagusmanometri kan man mäta trycket i esofagus. Detta sker genom att en
kateter förs ned i esofagus och sedan sakta förs upp under tiden patienten sväljer eller tar
djupa andetag för att kunna mäta motorik i olika situationer. Genom antroduodenal
manometri kan man utföra samma sak men i duodenum och antrum.
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Avsnitt 4: Kroppens ämnesomsättning

Katabola reaktionsvägar är energigivande och bryter ner komplexa molekyler till dess beståndsdelar:
1.
2.
3.

Hydrolys: Nedbrytning av komplexa molekyler till deras beståndsdelar.
Konvertering: Beståndsdelarna bryts ned ytterligare och omvandlas till framför allt acetyl-CoA.
Viss energi utvinns i dessa omvandlingar.
Oxidation: Acetyl-CoA oxideras i citronsyracykeln (TCA), vilket ger en stor energivinst.

Molekyler kan också brytas ned för att användas som byggstenar i andra komplexa molekyler.
Konvergent: Många olika typer av molekyler blir till ett fåtal gemensamma slutprodukter.
Anabola reaktionsvägar bygger upp komplexa molekyler från enklare beståndsdelar. Reaktionerna är
energikrävande och ATP som genereras i de katabola reaktionerna används här. Ofta reduceras ämnen och
då används ofta NADPH som oxiderande ämne.
Divergent: Ett fåtal biosyntetiska prekursorer bildar molekyler av många olika slag.
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Delavsnitt I: Glukosmetabolism
HORMONELL REGLERING OCH GLUKOSUPPTAG
HF kap. 8:II+IV, fig. 11.9-11.10, kap. 17:IIID1 (fig. 17.7-17.8, 17.11), fig. 18.24 och 18.28, kap. 23:I-IIB, 23:IIE och 23:III
(enbart signaltransduktion). Glukostolerans kommer även på sem 11.

Principiell struktur och funktion av hormonerna insulin, glukagon, adrenalin och kortisol.

Insulin

Insulin: Ett polypeptidhormon som produceras i pankreas β-celler i de Langerhanska öarna. Består av 51
aminosyror i två polypeptidkedjor, A och B, som sitter ihop med två disulfidbryggor. Innehåller också en
intramolekylär disulfidbrygga mellan två aminosyraderivat i A-kedjan. I syntesen bildas preproinsulin, som i ER
blir proinsulin när signalsekvensen klipps bort och som i Golgi blir färdigt insulin när även C-peptiden klipps av
och lämnar kvar A- och B-kedjan. De metabola effekterna av insulin är anabola och stimulerar t ex syntesen av
glykogen, TAGs och proteiner.

Glukagon

Glukagon: Ett polypeptidhormon som produceras i pankreas α-celler i de Langerhanska öarna. Ger tillsammans
med adrenalin, kortisol och tillväxthormon en motsatt effekt av insulin. Består av 29 aminosyror i en kedja.
Syntetiseras som preproglukagon som sedan konverteras till glukagon genom en rad olika reaktioner
(proteolytiska klyvningar). Funktionen är att hålla blodsockernivån konstant genom att aktivera glukoneogenes
och glykogenolys i levern.

Adrenalin

Noradrenalin

Noradrenalin och adrenalin: Katekolaminer som syntetiseras i binjuremärgen. Reglerar kolhydrat- och
lipidmetabolismen. Frisätts från vesiklar i binjuremärgen som ett svar på rädsla, fysisk ansträngning, kyla och
låga blodglukosnivåer. Den metabola effekten är en ökad nedbrytning av glykogen och TAGs.

Kortisol

Kortisol: Ett steroidhormon, närmare bestämt en glukokortekoid, som produceras från kolesterol i och frisätts
från binjurebarken (i mittenlagret zona fasciculata). Eftersom det är hydrofobt transporteras det i blodet av
”corticosteroid-binding globulin”.
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Hur olika hormoner reglerar blodsockernivåerna: vilka hormoner deltar och vilka effekter har dessa
hormoner på intermediärmetabolismen? Ange vilka processer som stimuleras och hämmas av
resp. hormon.
Insulin
Kolhydratmetabolism

Sänker blodglukosnivåer genom att öka inlagringen av glukos, i främst tre vävnader; lever, muskler
och fett. I fett- och muskelvävnad ökar insulin upptaget av glukos genom att öka antalet
glukostransportörer (GLUT-4) i cellmembranet. Insöndring av insulin ger direkt en sänkning av
blodglukoset. I levern hämmar insulin glykogenolys och glukoneogenes, och minskar alltså
glukosproduktionen. Insulin ökar glykogensyntes i lever- och muskelvävnad.
Lipidmetabolism

Insulin leder också till en minskad nedbrytning av TAGs i fettvävnaden, vilket minskar frisättningen av
fettsyror härifrån, genom defosforylering och därav inaktivering av hormonkänsligt lipas (HSL). I
fettväven stimulerar insulin istället syntesen av TAGs, eftersom det för in glukos i adipocyterna som
kan omvandla detta till glycerol-3P, ett substrat i TAG-syntesen. Insulin stimulerar också syntesen av
lipoproteinlipas, vilket ökar enzymets aktivitet och upptaget av fettsyror till cellen.
Proteinmetabolism

När det gäller proteinmetabolismen stimulerar insulin intaget av aminosyror till de flesta celler.
Genom att aktivera transkriptionsfaktorer ökar insulin också proteinsyntesen.
Reglering av sekretion

Insöndring av insulin från pankreas β-celler är koordinerat med insöndringen av glukagon från αcellerna och balanseras så att leverns produktion av glukos hålls jämn med behovet av glukos i
perifera vävnader. Insulinsekretionen stimuleras av:
1. Glukos; Liksom i levern har β-cellerna GLUT-2-transportörer och glukokinas-aktivitet och är
känsliga för blodglukosnivåer. När man äter socker- eller kolhydratrik mat stiger
blodglukoset, vilket känns av och insulin insöndras. Detta är den viktigaste stimulin. Glukos
höjer också uttrycket av insulingenen.
2. Aminosyror; Höga nivåer av aminosyror i plasman, t ex arginin, ger insulininsöndring.
3. Gastrointestinala hormoner; De flesta GI-hormonerna stimulerar insulinsekretion. De
intestinala peptiderna cholesystokinin (CCK) och gastric-inhibitory polypeptide (GIP) ökar
insöndringen av insulin som ett svar på oralt glukos. De frisätts i tarmen och höjer
insulinnivån i väntan på glukoset.
Insulinsyntesen och -sekretionen hämmas när det är låga nivåer av näringsämnen i blodet och vid
perioder av stress (t ex feber eller infektion). Effekterna medieras främst av adrenalin, som vid dessa
omständigheter regleras av nervsystemet.
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Glukagon
Kolhydratmetabolism

Insöndring av glukagon leder direkt till ett ökat blodglukos, genom nedbrytning av glykogen i levern
(inte muskelväv) och en ökad glukoneogenes.
Lipidmetabolism

Glukagon aktiverar lipolysen i fettväv. De fria fettsyrorna som frigörs tas upp av levern och oxideras
till acetyl-CoA, som används i ketogenesen.
Proteinmetabolism

Leverns upptag av aminosyror ökar av glukagonstimulering, vilket ökar tillgängligheten till kolskelett
till glukoneogenesen. Koncentrationen av aminosyror i blodet sänks således.
Reglering av sekretion

α-cellerna känner av många olika signaler för pågående eller potentiell hypoglykemi:
1. Lågt blodsocker; En sänkning av plasmaglukos är den primära stimuleringen av
glukagonfrisättning. Under en natt eller en längre fasta höjs glukagonnivåerna för att undvika
hypoglykemi.
2. Aminosyror; När man äter mat som innehåller proteiner stimulerar aminosyror i plasman
både glukagon- och insulinfrisättning. Glukagoneffekten är att förhindra hypoglykemin som
annars skulle följa insulinpåslaget.
3. Adrenalin; Höga nivåer cirkulerande adrenalin (från binjuren) och/eller noradrenalin (från
sympatisk innervering) stimulerar frisättningen av glukagon oavsätt blodglukosnivåerna, för
att det ska finnas glukos tillgängligt om det skulle behövas vid en stress- eller
traumasituation. Insulin hämmas samtidigt.
Glukagoninsöndringen minskar markant av förhöjda blodglukosnivåer och insulin.

Adrenalin
Påverkar insöndringen av både insulin och glukagon. Har en hämmande effekt på insulin och därför
hämmas också glukosinlagring och glykogensyntes. Har en stimulerande effekt på glukagon och ökar
således glykogenolys (muskler) och glukoneogenes (lever) och höjer därav plasmaglukosnivånerna.
Kortisol
Ökar blodglukos genom ökad glukoneogenes.
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Glukosupptag till i olika vävnader samt hur det regleras.
Glukos kan inte diffundera fritt in i celler, utan måste transporteras mha en av två möjliga
mekanismer:
1. Na+-oberoende faciliterad diffusion; Transportsystemet medieras av en familj av
membranbundna glukostransportörer, GLUT, som det finns 14 olika typer av (GLUT-1 –
GLUT-14). När glukos binder till en GLUT ändrar den form och släpper in glukosmolekylen till
cytosolen.
Olika GLUT uttrycks i olika vävnader, ex)
GLUT-1 finns i erytrocyter och blod-hjärnbarriären.
GLUT-2 finns i levern, njurar och pankreas β-celler.
GLUT-3 är den primära glukostransportören i neuron.
GLUT-4 finns i fettväv och skelettmuskulatur, där insulin ökar antalet aktiva
receptorer.
I faciliterad diffusion sker transporten med koncentrationsgradienten, från hög glukosnivå till
låg, som t ex genom GLUT-1, 3 och 4 som primärt är involverade i glukosupptag från blodet.
GLUT-2 kan däremot transportera glukos både med och mot en koncentrationsgradient. Det
behövs i t ex levern varifrån det måste kunna transporteras glukos ut ur cellen, även när
glukosnivåerna i blodet är låga (t ex under fasta).
2. Na+-monosackarid-cotransport; Energikrävande system som transporterar glukos mot
koncentrationsgradienten, alltså från låg glukoskoncentration utanför cellen till en högre
koncentration inne i cellen. Det fungerar genom att en carrier, SGLT, transporterar glukos
tillsammans med Na+ och då kan följa med riktningen av Na+s koncentrationsgradient.
Denna typ av transport sker i epitelceller i tarmen, njurtubuli och blod-hjärn-barriären.
Upptaget via faciliterad transport i skelettmuskulatur och fettväv är insulinkänslig.
Glukostolerans och hur glukostoleransen kan bestämmas hos en patient.
Glukostoleransen är kroppens förmåga att ta upp och avlägsna glukos från blodet efter en måltid och
är kopplat till diabetes mellitus. Med mätningar av toleransen kan man tillsammans med flera andra
symtom ställa en diagnos för diabetes typ 1. Ett fasteglukosvärde på 126mg/dl eller över tillsammans
med ketoacidos säkerställer diagnosen. Vid gränsfall kan man testa för cirkulerande antikroppar mot
Langerhanska öarna.
Under kolhydratlaborationen utförs ett glukosbelastningstest för att mäta glukos. En person fick då
dricka en viss mängd glukos och under ett par timmar efter mättes glukoshalten i blodet upprepade
gånger och test för glukos i urinen utfördes. Vid en nedsatt glukostolerans skulle man kunna se en
initial stegring av blodglukoset och sedan en mycket långsam sänkning. Detta skulle bero på att
insulinet inte kan verka sänkande på glukosnivån tillräckligt snabbt och effektivt. Resultatet tyder på
en insulinsresistens, ett förstadium till diabetes typ 2. Glukosbelastningstest används som regel inte i
klinik.
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Insulins, glukagons, adrenalins och kortisols signaltransduktionssystem.
Glukagon och adrenalin
Glukagon och adrenalin binder båda till G-proteinkopplade 7TM-receptorer.
Adrenalin kan binda till två olika receptortyper, α-adrenerga och β-adrenerga, vilket ger olika
kaskadreaktioner i cellen.

G-proteinkopplade 7TM-receptorer karaktäriseras av att de spänner membranet sju gånger och är bundna
till ett G-protein. De har en extracellulär N-terminal och en intracellulär C-terminal. De tre yttre looparna
bildar tillsammans med N-terminalen ett aktivt centrum där ligander kan binda in. G-proteinet binder till
någon av de fyra inre looparna eller C-terminalen.
Adenylatcyklas och fosfolipas C är membranbundna enzym som, när de blir aktiverade, omvandlar ATP till
cAMP +PPi resp fosfatidylinositol-4,5-bis-fosfat (PIP2) till inositoltrifosfat (IP3) + DAG. Glukagonreceptorn
och adrenalins β-receptor (och även sekretinreceptorn) aktiverar båda adenylatcyklas, medan adrenalins
α-receptor aktiverar fosfolipas C.
G-proteinet består av tre subenheter, α, β och γ, och har fått sitt namn efter att det binder till
guaninnukleotider (GTP och GDP). De utgör länken mellan 7TM-receptorn och adenylatcyklas/fosfolipas C.
I sin inaktiva form är G-proteinet bundet till en GDP vid α-enheten. När en ligand binder in till 7TMreceptorn sker en strukturell förändring och en inbindning av G-proteinet, som då istället binder till en
GTP. α-enheten kopplar sig då fri från β- och γ-enheterna och tar sig till adenylatcyklas/fosfolipas C, som
då blir aktiverat. Gα’s GTPas-aktivitet hydrolyserar GTP till GDP när liganden släpper från receptorn.
(a) Adenylatcyklas katalyserar reaktionen där ATP blir cAMP + PPi.
(b) Fosfolipas C katalyserar reaktionen där PIP2 blir till IP3 + DAG.
Trots att det bara är en ligand som binder in, binder receptorn till flera G-protein, som i sin tur binder flera
adenylatcyklas/fosfolipas C etc. Signalen från hormonet som binder in amplifieras alltså.
(a) cAMP som bildas är en ”second messenger” och aktiverar i sin tur till det cAMP-beroende proteinkinas
A (PKA). PKA är uppbyggt av två katalytiska och två regulatoriska enheter. När cAMP binder till de
regulatoriska enheterna (två cAMP per enhet, alltså fyra st) släpps de katalytiska enheterna fria för att
fosforylera enzym i cellen och på så sätt antingen aktivera eller inaktivera dem.
I exempelvis glykogenmetabolismen fosforylerar PKA enzymerna glykogensyntas i glykogensyntesen, som
blir inaktivt, och glykogenfosforylaskinas som i sin tur fosforylerar glykogenfosforylas i glykogenolysen,
som blir aktivt. Det leder alltså till att glykogen bryts ned till glukos som kan användas till energi.
(b) IP3 binder till en specifik receptor på ER-memebranet vilket leder till frisättning av Ca2+ i cellen. Ca2+
och DAG aktiverar tillsammans proteinkinas C (PKC) som fosforylerar cellulära protein. Ofta är PKCs
målproteiner transkriptionsfaktorer och fosforyleringen leder till en genreglering. Ett ytterligare steg i
transduktionen är att Ca2+ bildar ett komplex med calmodulin. Komplexet binder sedan till inaktiva
enzymer som då blir aktiverade.
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Insulin
Insulin binder till specifika insulinreceptorer som har hög affinitet. Receptorn är en tetramer
uppbyggd av två subenheter, α-β-dimerer, som är sammanfogade med disulfidbryggor mellan sig. En
hydrofob domän i varje β-enhet spänner cellmembranet. β-enheterna har en tyrosinrest bunden till
sig. I den inaktiva formen är receptorn defosforylerad. Den cytosola domänen av β-enheterna är
tyrosinkinaser som aktiveras av insulin.
När insulin binder in till receptorns extracellulära del (en α-enhet) sker en korsvis autofosforylering
av tyrosinresterna (ATP → ADP) och tyrosinkinaset blir aktiverat. Detta är starten på en intracellulär
signaleringskaskad där fosforylering av en familj second messengers som kallas
insulinreceptorsubstrat (IRS) ingår. Fosforylerat IRS binder till PI-3Ks SH2-domän och aktiverar
enzymet som fosforylerar PIP2 till PIP3. PIP3 aktiverar proteinkinas B (PKB) som fosforylerar
glykogensyntaskinas, som blir inaktivt och då inte kan fosforylera, och därmed inaktivera,
glykogensyntas i glykogenesen. På det här sättet stimuleras alltså glykogenesen av insulin.
PKB stimulerar också rekryteringen av vesiklar innehållande GLUT-4-transportörer till
plasmamembranet. Vesiklarna fuserar med membranet och transportörerna fäster där och ökar
upptag av glukos från blodbanan. När insulinnivåerna sjunker rör sig transportörerna från
cellmembranet in till cellen igen, för att senare kunna återanvändas.
Kortisol
Eftersom kortisol är en hydrofob molekyl kan den ta sig igenom cellmembran och binda till en
intracellulär receptor, glukokortikoidreceptorn. Kortisol-glukokortikoidreceptor-komplexet binder till
specifika regulatoriska DNA-sekvenser i cellkärnan (hormone response elements, HRE), vilket
aktiverar promotorn på målgenen och ger ökad transkription av denna.
Insulin och glukagon kan också påverka genom genreglering.
Olika transportprinciper över cellmembraner med utgångspunkt från konkreta exempel i
metabolismen.
Transport över cellmembraner kan ske på olika sätt:
• Diffusion; Små hydrofoba molekyler rör sig genom membranet med sin
koncentrationsgradient.
• Faciliterad diffusion; Sker med en koncentrationsgradient på tre rätt
o Genom porer som ständigt är öppna
o Genom kanaler som kan öppnas och stängas
o Med s k carriers som binder en molekyl på ena sidan av membranet och genomgår
strukturella förändringar som leder till att den öppnas på andra sidan och kan släppa
ut molekylen där
• Aktiv transport; Sker mot en koncentrationsgradient på två sätt
o Primär ATP-beroende transport, då en ATP-molekyl måste spjälkas till en ADP+Pi för
att skapa energin som behövs för att transportera molekyler över membranet
ex) Na+/K+-ATPas
o Sekundär ATP-beroende transport, då den höga koncentrationen Na+ utanför cellen
(som skapats via en ATP-beroende process) utnyttjas för att symportera andra
molekyler
ex) SGLT
GLUT transporterar i huvudsak glukos med sin gradient, exempelvis från tarmen in i celler. GLUT-2
kan däremot transportera glukos både med och mot en gradient.
SGLT transporterar glukos med sekundär aktiv transport, där Na+-gradienten och ett carrierprotein
används. Tripeptider från GI transporteras på ett liknande sätt, men med hjälp av H+-gradienten.
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GLYKOLYSEN OCH GLUKONEOGENESEN
Sem 4 (HF: kap 8; kap 10) + kolhydratlaborationen + uppföljningsföreläsning 1.

Summaformel för glykolysen (aerob och anaerobt) resp. glukoneogenesen.
Aerob glykolys
Glukos + 2 ATP + 2 Pi + 4 ADP + 2 NAD+ ! 2 Pyruvat + 2 ADP + 4 ATP + 2 NADH + 2 H+ + 2 H2O
Glukos + 2 Pi + 2 ADP + 2 NAD+ ! 2 Pyruvat + 2 ATP + 2 NADH + 2 H+ + 2 H2O
Anaerob glykolys
Glukos + 2 ATP + 2 Pi + 4 ADP + 2 NAD+ + 2 NADH + 2 H+ ! 2 Laktat + 2 ADP + 4 ATP + 2 NADH + 2 H+
+ 2 H2O + 2 NAD+
Glukos + 2 Pi + 2 ADP ! 2 Laktat + 2 ATP + 2 H2O
Glukoneogenes
2 Pyruvat + 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH + 2H+ ! Glukos + 4 ADP + 2 GDP + 6 Pi + 2 NAD+

Glykolysens hela reaktionssekvens (OBS strukturformler endast för förståelsen) enligt det
metabola schemat.
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Substrat, produkt, enzym och ev. coenzym för följande steg i glykolysen: ATP-förbrukande
steg, ATP-producerande steg = substratfosforyleringar, red-ox-reaktioner (aerobt resp. anaerobt).
Fyll i enzym, coenzym etc i bilden!

Laktat
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Energiutbytet i glykolysen (ATP-bildning under aeroba resp. anaeroba förhållanden).
Aerob glykolys: Ett netto av 2 ATP bildas (2 ATP används i första delen, 4 utvinns ur andra delen). 2
NADH + H+ bildas i omvandlingen från glyceraldehyd-3P till 1,3-bis-fosfoglycerat (1,3-BPG) som
senare kommer att ge 3 ATP per molekyl. Totalt 8 ATP.
Anaerob glykolys: Ett netto av 2 ATP bildas per glukos som omvandlas till två laktat.
"Högenergiföreningar", vilka som bildas i glykolysen samt vad som karakteriserar dessa föreningar.
Högenergiföreningar är föreningar som har en högenergibindning i sig. I glykolysen finns det två; de
som i nästföljande steg bildar ATP från ADP. De är 1,3-BPG och fosfoenolpyruvat (PEP). När
bindningen spjälkas frigörs energi som kan användas till att skapa ATP (som också är en
högenergiförening).
Hur glykolysen kan fortgå under anaeroba betingelser.
Under anaeroba förhållanden blir det ett underskott av NAD+ då den NADH som bildas i glykolysens
femte steg inte kan oxideras tillbaka till NAD+ i elektrontransportkedjan (som ju inte fortgår utan
syretillförsel). Detta löses genom att pyruvat omvandlas till laktat av laktatdehydrogenas, i en
reaktion där NADH oxideras till NAD+ som kan användas högre upp i glykolysens reaktionskedja.
Vilka enzymsteg som är viktiga för glykolysens reglering, samt hur resp. enzym regleras.
Steg 1: Hexokinas inhiberas allostert av sin egen produkt, glukos-6P. Glukokinas inhiberas indirekt av
fruktos-6P som står i jämvikt med glukos-6P. Glukokinas stimuleras av glukos genom ett reglerprotein
i hepatocyternas kärnorna som binder till glukokinaset vid höga intracellulära nivåer av glukos-6P och
då inhiberar det, men släpper det fritt och aktivt när glukosnivån stiger.
Steg 3: Fosfofruktokinas-1 (PFK-1) är det huvudreglerade enzymet och detta steg är det
hastighetsbestämmande. PFK-1 inhiberas allostert av höga nivåer ATP och citrat, som tyder på en
god energinivå i cellen och att glykolysen inte behöver ske. PFK-1 stimuleras av AMP som tyder på en
låg energinivå.
Fruktos-2,6-bis-fosfat är den mest potenta PFK-1-aktiveraren och kan aktivera enzymet även när ATPnivån är hög. Fruktos-2,6-bis-fosfat skapas av PFK-2, ett enzym som kan fungera både som kinas och
då fosforylera fruktos-6P, och som fosfatas och defosforylera fruktos-2,6-bis-fosfat tillbaka till
fruktos-6P. Fruktos-2,6-bis-fosfat inhiberar fruktos-1,6-bis-fosfatas, ett enzym i glukoneogenesen
och ser på så sätt till att inte båda reaktionsvägarna kan ske samtidigt.
Vid ett välfött tillstånd (hög nivå av insulin, låg nivå av glukagon) ökar nivån av fruktos-2,6-bis-fosfat,
vilket alltså också ökar glykolysen i levern. Fruktos-2,6-bis-fosfat fungerar alltså här som en indikator
på att det finns rikligt med glukos.
Vid fasta/svält (låg nivå av insulin, hög nivå av glukagon) minskar mängden hepatiskt fruktos-2,6-bisfosfat, vilket då minskar glykolysen, samtidigt som det ökar glukoneogenesen.
Steg 9: Pyruvatkinas aktiveras av fruktos-1,6-bis-fosfat i levern genom s k feed-forward-mekanism.
Pyruvatkinas i levern regleras också av glukagon, som vid fasta insöndras och binder till sin 7TMreceptor. Det leder genom flera steg till aktivering av PKA som fosforylerar pyruvatkinaset och gör
det inaktivt. PEP kan då inte fortsätta i glykolysen och går istället in i glukoneogenesen. Detta
förklarar delvis hur glukagon kan stimulera hepatisk glukoneogenes vid fasta.
På lång sikt reglerar också hormoner mängden enzym: Insulin ökar mängden glukokinas,
fosfofruktokinas och pyruvatkinas i levern, vilket stimulerar glykolysen. Vid fasta eller diabetes, då
insulinnivån är låg och glukagonnivån hög, sker det motsatta och syntesen av dessa enzym minskar.
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Hur 2,3-bis-fosfoglycerat (2,3-BPG) bildas i de i röda blodkroppar samt betydelsen av 2,3-BPG i
dessa celler.
Lite av 1,3-BPG omvandlas till 2,3-BPG i de röda blodkropparna av enzymet bisfosfoglyceratmutas.
2,3-BPG fungerar genom att binda till hemoglobins två β-enheter och på så sätt minska affiniteten för
syre vilket gör det lättare för hemoglobin att lämna ifrån sig syre till vävnader. 2,3-BPG blir sedan
hydrolyserat av ett fosfatas till 3-fosfoglycerat som fortsätter in i glykolysen.
Glukoneogenesen och hur de viktigaste prekursorerna metaboliseras till glukos.
Fyll i enzym, coenzym etc i bilden!

CO2
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I detalj (substrat, produkt enzymer och ev. coenzym) de steg som skiljer glukoneogenesens
reaktionssekvens från en omvänd glykolys samt hur mycket energi som åtgår vid bildning av glukos
från laktat och andra glukogena substrat.
Substrat till glukoneogenesen är molekyler som kan avändas för att skapa glukos och inkluderar alla
intermediärer i glykolysen och TCA. Glycerol, laktat och α-ketosyror från metabolismen av glukogena
aminosyror är de viktigaste prekursorerna.
Glycerol
Frisläpps från fettvävnad när TAGs hydrolyseras och transporteras till levern. Här fosforyleras glycerol
till glycerol-3P av glycerolkinas. Sedan sker en oxidation av glycerol-3P till dihydroxyacetonfosfat
(DHAP) av glycerolfosfatdehydrogenas.
Laktat
Frisätts från arbetande muskler och röda blodkroppar och andra celler som saknar mitokondrier.
Omvandlas till pyruvat.
Aminosyror
Aminosyror från nedbrytningen av protein från vävnaden är den största källan till glukos vid fasta. αketosyror, som α-ketoglutarat, kommer från metabolismen av glukogena aminosyror och kan
användas i TCA för att bilda oxaloacetat, en prekursor till glukoneogenesens PEP.
Sju av glykolysens tio steg är reversibla, medan resten måste kringgås när man vill gå åt motsatt håll.
Detta görs med fyra andra steg i glukoneogenesen som favoriserar bildandet av glukos från laktat:
Pyruvat bildas i glykolysen från PEP mha pyruvatkinas. Denna reaktion är irreversibel. I
glukoneogenesen karboxyleras pyruvat till oxaloacetat (OAA) mha pyruvatkarboxylas (ATP → ADP+Pi)
och dess coenzym biotin. OAA omvandlas sedan till PEP av PEP-karboxykinas (GTP → GDP)
Pyruvatkarboxylas använder biotin som coenzym kovalent bundet till en lysylrest. Denna inbundna
form kallas biocytin. För att enzymet ska bli aktivt krävs det att CO2 binds in mha energin från en
hydrolys av ATP till ADP+Pi. Det bildas ett aktivt enzym-biotin-CO2-intermediat. Detta är en
högenergiförening som kommer att överföra CO2 till pyruvat som då blir OAA.
Enzymet som omvandlar OAA till PEP finns både i mitokondrien och i cytosolen. PEP som bildas i
mitokondrien transporteras ut i cytosolen av en transportör. För att PEP ska kunna bildas i cytosolen
måste OAA först transporteras ut dit, vilket den gör genom att reduceras till malat av
malatdehydrogenas (NADH + H+ oxideras till NAD+) eftersom OAA inte kan transporteras över
mitokondriemembranet. Malat tar sig ut genom membranet och oxideras tillbaka till OAA av
cytosoliskt malatdehydrogenas (NAD+→ NADH + H+). OAA fosforyleras och dekarboxyleras till PEP, av
PEP-karboxykinas, och den CO2 som tidigare bundits in släpps fri. Fruktos-1,6-bis-fosfat bildas genom
en omvänd glykolys.
I glukoneogenesen hydrolyseras fruktos-1,6-bis-fosfat till fruktos-6P av fruktos-1,6-bis-fosfatas.
Glukos-6P bildas genom omvänd glykolys. I glukoneogenesen hydrolyseras slutligen glukos-6P till
glukos av enzymet glukos-6-fosfatas.
Energikrävande steg i glukoneogenesen:
• Bildningen av OAA kräver 1 ATP (x2 eftersom det görs två gånger per bildad glukos)
• Omvandlingen av OAA till PEP kräver 1 GTP (x2)
• Fosforyleringen av 3-fosfoglycerat kräver 1 ATP (x2)
• Bildningen av glyceraldehyd-3P kräver oxidation av NADH+H+→NAD+ (x2)
Vid glukoneogenes från laktat bildas dock en NADH+H+ från en NAD+ (x2) vid omvandlingen
av laktat till pyruvat och dessa tar ut varandra i netto
Resultatet blir att det krävs 4 ATP och 2 GTP vid bildandet av glukos från laktat.
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Glukoneogenesens reglering.
Generellt regleras glukoneogenesen av glukagon och av mängden substrat. Sänkt insulinhalt leder till
att aminosyror från muskelprotein mobiliseras och kan användas. Coenzym som ATP och NADH
erhålls från katabolismen av fettsyror.
Glukagon stimulerar på tre sätt:
• via alloster reglering; sänker nivån fruktos-2,6-bis-fosfat, vilket stimulerar fruktos-1,6-bisfosfatas och hämmar PFK-1.
• via kovalent modifiering av enzymer; binder till sin G-proteinkopplade receptor och aktiverar
PKA, vilket leder till fosforylering och inaktivering av hepatiskt pyruvatkinas.
• via enzymsyntes; ökar transkriptionen av genen för PEP-karboxykinas.
Allostert aktiveras glukoneogenesen av acetyl-CoA. Acetyl-CoA aktiverar hepatiskt pyruvatkarboxylas
under fasta. Som resultat av lipolysen kommer ett överflöde av fettsyror till levern. Dessa bryts ned
till acetyl-CoA via β-oxidation snabbare än leverns kapacitet att vidare oxidera det till CO2 och H2O.
Acetyl-CoAn ansamlas därför och leder till aktivering av pyruvatkarboxylas. När det tvärtom är låga
nivåer av acetyl-CoA blir pyruvatkarboxylas inaktivt och pyruvat oxideras av
pyruvatdehydrogenaskomplexet till acetyl-CoA som går in i TCA.
Defosforyleringen av fruktos-1,6-bis-fosfat genom hydrolys av enzymet fruktos-1,6-bis-fosfatas går
förbi det irreversibla glykolyssteget som regleras av PFK-1. Fruktos-1,6-bis-fosfatas hämmas av AMP
(låg-energi-signal) och stimuleras av ATP (hög-energi-signal).
Fruktos-1,6-bis-fosfataset i lever och njurar hämmas av fruktos-2,6-bis-fosfat. Halten av fruktos-2,6bis-fosfat avgörs av glukagonhalten – vid hög nivå av glukagon minskar mängden fruktos-2,6-bisfosfat. Alltså stimuleras glukoneogenesen vid hög nivå av glukagon, som vid fasta.
Tillstånden som råder i kroppens vävnader under fasta och välfödda tillstånd är inte samma som i
levern. I levern kan hög-energi-signaler betyda att det är fasta och att glukoneogenesen ska aktiveras
– eftersom det till levern kommer en massa energi i form av aminosyror och fettsyror under fastan.

↓energi, ↑fruktos-2,6-bis-fosfat – ökad glukoneogenes ↑energi, ↓fruktos-2,6-bis-fosfat – minskad
Signalerna som hämmar och stimulerar glukoneogenesen har motsatt effekt på glykolysen.
Coris cykel.

Glukos tas upp ur blodet av arbetande muskler som bildar laktat som förs ut ur muskeln in till levern
och omvandlas till glukos genom glukoneogenesen. Detta glukos frisätts i blodet och kan tas upp av
muskler om de behöver det.
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MITOKONDRIEN OCH CITRONSYRACYKELN
Specialföreläsning (HF kap 6) + sem 5 (HF kap 9, fig. 28.12) + uppföljningsföreläsning 1.

Mitokondriens principiella uppbyggnad, samt det inre mitokondriemembranets struktur och funktion.
Mitokondrien har ett yttre permeabelt och ett inre ickepermeabelt dubbelmembran av fosfolipider.
Mellan membranen, i det intramembrana rummet, är det ungefär samma miljö som i cytosolen. I det inre
membranet, som är veckat och ytförstorat av cristae, sitter bl a ATP-pumpar som transporterar ämnen in
och ut. Det inre membranet består till 70% av proteiner, varav ca hälften är involverade i
elektrontransportkedjan, och fosfolipiden cardiolipin.
I mitokondierna sker (helt eller delvis) elektrontransportkedjan, TCA, hemsyntes, β-oxidation, ketogenes
och ureasyntes.
Hur transport av substrat sker över det inre mitokondriemembranet.
Mitokondriematrix har ett pH på ca 8, medan intermembranrummets pH ligger på ca 7. Det finns en
elektrisk gradient där matrix är något negativt laddat och kommer att driva ut negativt laddade molekyler,
vilket drar in positivt laddade molekyler genom antiportörer:
•
•
•
•
•

ADP/ATP-antiporter transporterar in resp ut ur mitkondriematrix mha en adeninnukleotid-carrier
Monocarboxylate transporter transporterar in pyruvat medan OH transporteras ut
Phosphate transporter transporterar in fosfat medan OH transporteras ut
Dicarboxylat transporter
Tricarbola transporter

I detalj (substrat, produkter, enzym, coenzym) de olika skyttelsystemen för reducerade coenzymer samt
hur energiutbytet påverkas beroende på vilken skyttel som transporten sker med.

A. Glyceol-3-fosfat-skytteln
NADH+H+ oxideras till NAD+ och DHAP reduceras med två elektroner till
glycerol-3P genom cytosoliskt glycerolfosfatdehydrogenas. Glycerol-3P
tar sig genom det yttre membranet och oxideras tillbaka till DHAP av ett
mitokondriellt isoenzm av glycerolfosfatdehydrogenas.
FAD reduceras till FADH2. FADH2 ingår i elektrontransportkedjans
komplex II och lämnar över protoner till CoQ. Totalt pumpas fyra
protoner färre ut från elektrontransportkedjan via denna skyttel
(eftersom komplex I ”hoppas över”) vilket resulterar i 1 ATP mindre per
molekyl, jämfört med NADH+H+.

B. Malat-aspartat-skytteln
OAA reduceras till malat av malatdehydrogenas (NADH+H+→NAD+) och
tar sig in till mitokondriematrix, där det oxideras tillbaka till OAA av ett
isoenzym av malatdehydrogenas medan NAD+ reduceras till NADH+H+.
NADH+H+ går in i komplex I i elektrontransportkedjan och generar där 3
ATP per NADH, via protoner som senare omvandlas till ATP av ATPsyntas.
OAA tar sig ut till cytosolen igen genom att reagera med glutamat i en
transaminering genom enzymet aminotransferas (ASAT) som bildar
aspartat och α-ketoglutarat. Dessa omvandlas sedan tillbaka i
cytoplasman och glutamat tar sig in till matrix igen.
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Pyruvats inträde i citronsyracykeln: oxidativ dekarboxylering, resp. karboxylering av pyruvat
(strukturformler, enzymer, coenzymer, reglering).
Pyruvat kan inträda i TCA genom antingen oxidativ dekarboxylering och bilda acetyl-CoA eller genom
karboxylering och då bilda OAA. Omvandlingen till acetyl-CoA genererar 1 NADH+H+, medan
omvandligen till OAA kräver 1 ATP.
Oxidativ dekarboxylering
Pyruvat omvandlas i matrix till acetyl-CoA av pyruvatdehydrogenas (PDH). PDH är ett enzymkomplex
som består av tre enzym och omvandlar pyruvat enligt bilden.

De olika enzymerna behöver olika coenzym:
E1 kräver tiaminpyrofosfat
E2 kräver liponsyra och CoA
E3 kräver NAD+ och FAD
Enzymkomplexet regleras av PDH-kinas och PDH-fosfatas. PDH är aktivt
i sin defosforylerade form.
Det cAMP-beroende PDH-kinaset fosforylerar och inaktiverar E1 vid
höga nivåer av ATP, acetyl-CoA och NADH. Höga nivåer av pyruvat
inhiberar kinaset, och aktiverar alltså enzymkomplexet.
PDH-fosfatas defosforylerar och aktiverar E1 vid höga nivåer av Ca2+.

Karboxylering
Omvandlingen av pyruvat till OAA sker med hjälp av enzymet pyruvatkarboxylas och coenzymet
biotin. Pyruvatkarboxylaset har en inbunden biotin som i sin tur är bundet till en karboxylgrupp, -CO2.
Denna grupp överförs till pyruvat som då bildar OAA under omvandlingen av en ATP till ADP+Pi.

Pyruvatkarboxylas är allostert stimulerat av acetyl-CoA, eftersom att det vid höga nivåer av acetylCoA behövs OAA som tillsammans med acetyl-CoAn kan bilda citrat i TCA.
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Citronsyracykeln med hjälp av en summaformel.
Acetyl-CoA + 2 H2O + CoA + 3 NAD+ + GDP + Pi + FAD ! 2 CoA + 2 CO2 + 3 NADH + 3 H+ + FADH2 + GTP
Acetyl-CoA + 2 H2O + 3 NAD+ + GDP + Pi + FAD ! CoA + 2 CO2 + 3 NADH + 3 H+ + FADH2 + GTP
Citronsyracykelns reaktionssekvens (struktuformler för förståelsen) enligt metabola schemat.
Substrat, produkt, enzym och ev. deltagande coenzym för följande reaktionssteg: red-oxreaktioner, substratfosforyleringar, dekarboxyleringssteg. Fyll i enzym, coenzym etc i bilden!
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Energiutbytet i citronsyracykeln.
För varje acetyl-CoA som oxideras får man ur senare energigivande reaktioner i
elektrontransportkedjan (som oxiderar tillbaka coenzymen) ut 12 ATP genom:
3 NADH+H+ → 3 NAD+ = 9 ATP
1 FADH2 → 1 FAD = 2 ATP
GDP+Pi → GTP = 1 ATP
Det bildas också 1 NADH+H+ när pyruvat omvandlas till acetyl-CoA innan TCA.
Vilka reaktionssteg som är de huvudreglerade, samt vilka övriga reglerade enzymsteg som det
finns i citronsyracykeln och hur de regleras.
Citratsyntas inhiberas av sin egen produkt; citrat, samt av NADH och succinyl-CoA.
Aconitas inhiberas av fluoracetat (ett råttgift). Fluoracetat omvandlas till fluoracetyl-CoA som binder till
OAA och bildar fluorcitrat vilket leder till en citratackumulering.
Isocitratdehydrogenas är ett av de hastighetsreglerande stegen och inhiberas allostert av ATP och NADH.
Stimuleras av ADP och Ca2+.
α-ketoglutaratdehydrogenaskomplexet, ett komplex mkt likt PDH-komplexet som också kräver coenzymen
tiaminpyrofosfat, liponsyra, CoA, FAD och NAD+, är ett annat hastighetsreglerande steg. Inhiberas av ATP,
GTP, succinyl-CoA och NADH. Aktiveras av Ca2+.

↑ ATP (”energy-high state”) – minskad TCA

↓ ATP (”energy-low state”) – ökad TCA

Betydelsen av tiaminbrist relaterad till aktivitet i citronsyracykeln.
Brist på tiamin leder till en brist på coenzymet tiaminpyrofosfat i pyruvatdehydrogenaskomplexet. Vidare
leder det till att acetyl-CoA, ett av substraten i TCA, inte bildas från pyruvat. Tiaminbrist innbär också att
α-ketoglutaratdehydrogenaskomplexet inte kan bilda succinyl CoA, vilket också stoppar upp TCA.
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Elektrontransportkedjan: uppbyggnad, funktion, oxidativ fosforylering, ATPsyntas och redoxpar.
Elektrontransportkedjan sker i mitokondriers inre membran. Membranet kan delas upp i fem olika
typer av proteinkomplex; komplex I-komplex V, varav komplex I-IV medverkar i
elektrontransportkedjan. Varje komplex tar emot eller donerar elektroner i ett utbyte med mobila
elektron-carriers, som coenzym Q och cytokrom C. Alla carriers kan ta emot elektroner och sedan ge
dem vidare. Elektronerna bildar slutligen vatten tillsammans med syre och här används det mesta av
kroppens syre.
Komplex I består av NADH-dehydrogenas
och komplex II av succinatdehydrogenas.
Komplex III och IV är cytokromer, bc1 resp
a+a3, som innehåller en hemgrupp
(porfyrinring + järn).
Komplex V, ATP-syntas, har två domän; F0,
som spänner det inre
mitokondriemembranet och F1, en
sfärformad del som sträcker ner i
mitokondriens matrix, och katalyserar ATPsyntesen.

Elektrontransportkedjans energivinst fungerar genom att vätejoner pumpas ut till
intermembranrummet och skapar både en elektrisk gradient (negativt i matrix) och en pH-gradient
(basiskt i matrix). Protoner strömmar sedan mot dessa gradienter in i ATP-syntasets F0-domän i
intermembranrummet, vilket skapar en rotation. F0-rotation orsakar en strukturell förändring i F1domänen i matrix, vilket möjliggör att ADP och Pi kan binda in till F1-domänen och där bilda ATP.
Redox-paren i elektrontransportkedjan är:
1. NAD+ / NADH
2. FMN / FMNH2
3. Cytokrom c Fe3+ / Fe2+
4. ½O2 / H2O

E0 -0,32
E0 -0,22
E0 +0,22
E0 +0,82

Tendensen för att ge bort elektroner varierar i redoxparen och kan räknas ut med en konstant, E0. Ju
mer negativt E0 ett redoxpar har, desto högre sannolikhet är det att den i paret som ska lämna ifrån
sig elektroner (t ex NADH) också gör det. Ju mer positivt E0 är, desto större chans att den oxiderande i
paret tar emot. Därför flödar elektroner från ett redoxpar med mer negativ E0 till ett redoxpar med
mer positiv E0.
ΔG°, förändringen i fri energi, är direkt relaterad till ΔE0. Den förändring i fri energi som behövs för
att ATP ska bildas från ADP är +7,3 kcal/mol. När elektroner transporteras från NADH hela vägen till
syre i elektrontransportkedjan produceras totalt 52,58 kcal/mol, genom H+ som pumpas ut från
komplex I, III och IV. Detta är mer än nog för att skapa energi i form av 3 ATP från 3 ADP och 3 Pi i
ATP-syntaset för varje NADH som går in i kedjan.
Ett uncoupling protein (UCP) fungerar genom att skapa en protonläcka in till matrix så att en
membranpotential inte uppstår och all energi istället används för att skapa värme. UCP1 finns i brun
fettväv.
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NADH som används i komplex I bildas genom att NAD+ reduceras till NADH av dehydrogenaser som
tar bort två elektroner från sina substrat. Båda elekronerna, men bara en proton, (alltså en
hydridjon, :H-) från substraten överförs till NAD+, vilket skapar NADH och en fri proton, H+.
Komplex I
Den fria protonen, H+, och hydridjonen i NADH överförs till NADH-dehydrogenaset i komplex I och
NADH oxideras till NAD+. Komplex I har en flavinmononukleotid (FMN) som tar emot de två
väteatomerna och blir reducerat till FMNH2. I komplexet finns också järnsulfat som möjliggör
överföringen av de två väteatomerna från FMNH2 till carriern Coenzym Q (CoQ) och FMNH2 blir
oxiderat tillbaka till FMN. Från komplex I pumpas det ut 4H+.
Komplex II
I TCAs omvandling av succinat till fumarat mha enzymet succinatdehydrogenas oxideras FAD till
FADH2. I komplex II reduceras FADH2, likt FMNH2 i komplex I, genom att ge två väteatomer till CoQ.
Från komplex II pumpas det inte ut några H+.
Coenzym Q
Denna mobila carrier är ett ubiquitinderivat med en lång, hydrofob svans. CoQ kan ta emot
väteatomer från komplex I, komplex II, glycerofosfatdehydrogenas och CoA-dehydrogenas.
Väteatomerna skickas sedan vidare till komplex III.
Komplex III
Järnet i cytokrom bc1 genomgår en reversibel omvandling från ”ferric” Fe3+ till ”ferrous” Fe2+.
Elektroner doneras från CoQ och skickas vidare till cytokrom c. Från komplex III pumpas det ut 4H+.
Cytokrom c
En mobil carrier som transporterar elektroner från komplex III till IV.
Komplex IV
Består av cytokrom a+a3 som är den enda elektron-carriern som kan samtransportera elektroner och
O2 och kallas därför också för cytokromoxidas. Här förs elektroner, O2 och fria protoner samman och
O2 reduceras till vatten. I reaktionen krävs koppar som cofaktor. Från komplex IV pumpas det ut 2H+.
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GLYKOGENOMSÄTTNING, OMSÄTTNING AV FRUKTOS OCH GALAKTOS
SAMT HMP-SHUNTEN
Sem 6 (HF kap 11; kap 12; kap 13 [sid 145-147]) + uppföljningsföreläsning 1.

Glykogenesens reaktionssekvens (substrat, produkter) i detalj. Fyll i enzym, coenzym etc i bilden!

Enzymer som deltar i glykogenesen och vilka funktioner de har.
Glukos-6P omvandlas till sin isomer glukos-1P av fosfoglukomutas. UDP-glukospyrofosforylas skapar sedan
UDP-glukos i en reaktion där en UTP går in och högenergiföreningen PPi går ut. PPi hydrolyseras till 2st Pi
av pyrofosfatas (ser till att jämvikten favoriserar UDP-glukos i steget före).
Glykogensyntas bildar α(1→4)-bindningar som bygger de raka glukoskedjorna i glykogen, men kan bara
göra det på redan existerande kedjor och kan behöva en primer skapad av glykogenin om det inte finns
några glykogenrester i cellen. När en glukosrest fästs på den växande glykogenkedjan avgår en UDP.
Denna omvandlas till UTP (ATP→ADP) med enzymet nukleosiddifosfatkinas.
Förgreningar med α(1→6)-bindningar skapas med ett mellanrum på ca åtta glukos av ett branching
enzyme för att dels göra molekylen mer löslig och dels för att det skapar flera ickereducerande ändar som
molekylen kan byggas på under elongeringen och brytas ned från under glykogenolysen. Enzymet skapar
förgreningarna genom att överföra sex-åtta sammanbundna glukosrester från en växande kedja och fästa
dem vid en glukosrest någon annanstans längst kedjan. Eftersom enzymet bryter en α(1→4)-bindning och
skapar en α(1→6)-bindning, kallas det för ett 4:6-transferas.
Vad som menas med glykogenprimer samt vad glykogenin är och vilken funktion proteinet har.
Glykogenin är ett protein som kan användas för att bygga glykogen-primers om hela cellens
glykogenförråd är slut och det inte finns glykogenfragment att bygga på. Den första glukosresten fästs
från UDP-glukos på –OH-gruppen på en specifik tyrosinrest i glykogenin. Glykogenin fungerar själv som
enzym och katalyserar reaktionen genom autoglykosylering. Glykogenin katalyserar reaktioner där några
glukosrester fästs på tyrosinresten med α(1→4)-bindningar och en primer är skapad. På primern fäster
sedan glykogensyntas fler glukosrester genom elongering.
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Glykogenolysens reaktionssekvens (substrat, produkter) i detalj. Fyll i enzym, coenzym etc i bilden!

Vilka enzymer som är nödvändiga för glykogenolysen och hur processen tillgår.
Glykogenfosforylas, med pyridoxalfosfat som coenzym, klyver α(1→4)-bindningar mellan glukosresterna
genom fosforolys (en fosfatgrupp binder in istället för bindningen till en annan glukos i glykogenkedjan).
Detta leder till frisättning av glukos-1P, och glykogenkedjan blir en glukosrest kortare. Enzymet kan bara
klyva bort glukosrester tills det är fyra st, en s k limit dextrin, kvar på kedjan.
Ett debranching enzyme-komplex med 4:4-transferas-aktivitet flyttar sedan på de tre yttersta
glukosresterna och sätter dem på en ickereducerande ände. Det som då är kvar av grenen är en
glukosrest som sitter fast med en α(1→6)-bindning. Den klyvs genom hydrolys av ett annat debranching
enzyme i samma komplex och frisätts som fritt glukos.
Den glukos-1P som bildas omvandlas i cytoplasman till glukos-6P. I levern transporteras glukos-6P till ER
av glukos-6-fosfattranslokas där det omvandlas av glukos-6-fosfatas till glukos, som skickas ut i cytosolen
och sedan vidare från hepatocyterna till blodet för att hålla blodglukoset uppe under en fasta, tills
glukoneogenesen har aktiverats och glukos kan skickas ut därifrån.
I muskelceller, som saknar glukos-6-fosfatas, går glukos-6P istället in i glykolysen för att skapa acetyl-CoA
som kan ge energin som behövs till muskelarbete.
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I vilka organ glykogen lagras och vilken metabol roll de olika glykogendepåerna spelar.
Glykogenesen sker i cytosolen i främst skelettmuskel- och leverceller, där också de största
glykogenförråden finns, även om de flesta celler har en liten glykogensyntes för eget bruk.
Från levern släpps glukos ut i blodet för att upprätthålla blodglukosnivån. Muskelceller använder
glykogenet för att producera energi (ATP) för att kunna arbeta.
I detalj hur glykogenomsättningen regleras via hormoner och allostera effektorsubstanser.
Glykogensyntas (glykogenes) och glykogenfosforylas (glykogenolys) är hormonellt reglerade för att
balansera kroppens behov av glukos. Både glykogenesen och glykogenolysen är också kontrollerade
allostert för att möta enskilda vävnaders behov.
I levern ökar glykogenesen under perioder med välfött tillstånd, medan glykogenolysen ökar under
fasteperioder. I skelettmuskulatur sker glykogenolysen under muskelarbete och glykogenesen tar vid
när musklerna vilar.
Aktivering av glykogenolysen via cAMP och PKA
När glukagon eller adrenalin
binder till sina 7TM-receptorer
signalerar det att glykogen ska
brytas ned i glykogenolysen,
antingen för att höja blodsockret
eller för att ge energi till muskler.
Aktiveringen sker i tre steg där
först PKA aktiveras, som sedan
aktiverar fosforylaskinas, som i sin
tur aktiverar glykogenfosforylas
och glykogenolysen kan börja.

1. Aktivering av PKA: När glukagon binder till G-proteinkopplade receptorer i levern eller adrenalin till
GPCR (β-adrenerga) i muskler aktiveras G-protein och adenylatcyklas. Adenylatcyklas katalyserar
cAMP-syntes och cAMP aktiverar PKA genom att binda till dess regulatoriska enheter och släppa de
katalytiska enheterna lösa. PKA fosforylerar sedan flera enzym i glykogenmetabolismen och antingen
aktiverar eller inaktiverar dem, tills cAMP-syntesen avbryts genom att Gα hydrolyserar GTP till GDP
och inaktiverar adenylatcyklas.
2. Aktivering av fosforylaskinas: Fosforylaskinas finns i två former; en aktiv fosforylerad form, a, och
en inaktiv deforsforylerad form, b. PKA fosforylerar den inaktiva b-formen av fosforylaskinas till sin
aktiva a-form. (Fosforylaskinas kan bli inaktiverat igen av proteinfosfatas-1 som hydrolyserar
enzymet till b-formen vid insulinpåslag.)
3. Aktivering av glykogenfosforylas: Glykogenfosforylas finns också i två former och är även det aktivt
då det är fosforylerat och inaktivt då det är i sin defosforylerade form. Aktivt fosforylaskinas
(fosforylerat av PKA) fosforylerar glykogenfosforylas från b-formen till den aktiva a-formen och
glykogenolysen kan börja. (Kan hydrolyseras och inaktiveras av proteinfosfatas 1.)
Glukagon/adrenalin →→ PKA → Fosforylaskinas → Glykogenfosforylas → Glykogenolys
Signalkaskaden amplifierar signalen som hormonerna skickar så att ett fåtal hormonligander
aktiverar flera PKA, som var och en kan aktivera många fosforylaskinas. Det leder till ännu fler aktiva
glykogenfosforylas a som kan bryta ner glykogenet.
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Inhibering av glykogenesen via cAMP
Det reglerade hormonet i glykogenesen är glykogensyntas, som finns i två former; en aktiv a-form
och en inaktiv b-form. I motsats till fosforylaskinas och glykogenfosforylas (i glykogenolysen) är
däremot a-formen defosforylerad och b-formen fosforylerad. Glykogensyntas a kan fosforyleras till
den inaktiva b-formen på många platser i enzymet, och hur mycket det hämmas beror på hur mycket
fosforylerat det är. Glykogensyntas a fosforyleras via cAMP och inaktiveras, samtidigt som
glykogenolysen aktiveras. Glykogensyntas b kan bli aktiverat till a-formen av proteinfosfatas-1, som
tar bort fosfatgrupperna mha hydrolys.
Alloster reglering
Vid ett välfött tillstånd aktiveras glykogensyntas b till sin aktiva (fosforylerade) a-form i både levern
och muskler av glukos-6P, så att glykogensyntesen kan sätta igång. Glukos-6P och ATP inaktiverar
däremot glykogenfosforylas a till den inaktiva (fosforylerade) b-formen, och hindrar glykogenolysen.
Ca2+ frisätts i muskelcellernas cytoplasma (från det sarkoplasmatiska retiklet) som ett svar på
neuronal signalering, och i leverceller som ett svar på PKC aktiverat av att adrenalin binder till sin α1adrenerga receptor. 4st Ca2+ binder till och bildar ett komplex med calmodulin. Ca2+-calmodulinkomplexet binder till cellulära protein, ofta enzym, och aktiverar dem. Ett protein som aktiveras av
komplexet är fosforylaskinas b, som på så sätt alltså kan bli aktiverat utan att bli fosforylerat av PKA,
och sedan aktivera glykogenfosforylas som kan bryta ned glykogen i glykogenolysen.
Muskel – arbete:

2+

2+

Nervsignal → Membranpolarisering → Ca → Ca -calmodulin-komplex → Fosforylaskinas → Glykogenolys

Lever – ”fight-or-flight”:

2+

2+

Adrenalin → α1-receptor →→ Ca → Ca -calmodulin-komplex → Fosforylaskinas → Glykogenolys
→ Aktivering av PKC → fosforylerar och inaktiverar glykogensyntas

“Energy-high state” – ökad glykogenes

”Energy-low state” – ökad glykogenolys
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Metabolismen av fruktos. Fyll i enzym, coenzym etc i bilden!

Glukos-6P

Fruktos-6P

Fruktos-1,6-bP

P
Fosfoglycerider

P
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Metabolismen av galaktos. Fyll i enzym, coenzym etc i bilden!

Galactitol

P

PPi

P

P
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HMP-shunten (formelmässig förståelse fram till ribos-5-fosfat) och i detalj (substrat, produkter,
enzym) de NADPH-producerande stegen. Fyll i enzym, coenzym etc i bilden!
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Betydelsen av HMP-shuntens irreversibla (inkl. reglering) och reversibla delar.
HMP-shunten sker i cellens cytosol och inkluderar två irreversibla oxidativa reaktioner som följs av
reversibla interna omvandlingar av sockerfosfater. Regleringen av de reversibla reaktionerna sker
genom tillgång och efterfrågan av substrat. Två NADPH produceras från varje glukos-6P som går in i
de oxidativa reaktionerna. HMP-shunten står för en stor del av produktionen av NADPH, som behövs
som reducerande ämne i fettsyrasyntesen, och producerar ribos-5P som behövs i syntesen av
nukleotider.
Irreversibla oxidativa reaktioner
Den oxidativa delen av HMP-shunten är tre reaktioner som leder till att ribulos-5P, CO2 och två
NADPH bildas från glukos-6P. Den här delen av HMP-shunten är extra viktig i levern,
mjölkproducerande körtlar och fettvävnad, som är platser där den NADPH-krävande biosyntesen av
fettsyror sker, testis, äggstockar, placenta och binjurebarken, där NADPH behövs i syntesen av
steroidhormoner, samt i erytrocyter som behöver NADPH för att hålla antioxidanten glutation
reducerat.
Regleringen av HMP-shunten sker främst vid glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD), där NADPH är en
potent kompetativ inhibitor. Vid de flesta metabola tillstånden är förhållandet NADPH/NADP+ högt
nog för att hålla G6PD hämmat, men när behovet för NADPH ökar släpper hämningen och flödet
genom HMP-shunten ökar. Insulin ökar genuttrycket av enzymet och flödet genom HMP-shunten
ökar vid ett välfött tillstånd.
Reversibla reaktioner
Dessa reaktioner sker i alla typer av celler som syntetiserar nukleotider och nukleinsyror.
Reaktionerna katalyserar omvandlingen mellan socker som innehåller mellan tre och sju kol. I den
här delen av HMP-shunten kan ribulos-5P (som produceras från den oxidativa delen) omvandlas till
ribos-5P, för att användas i nukleotidsyntes, eller till intermediärer i glykolysen – fruktos-6P och
glyceraldehyd-3P. I celler där det sker reducerande biosyntesreaktioner, där behovet av NADPH är
större än behovet av ribos-5P, omvandlas ribulos-5P till intermediärer i glykolysen. I celler där
behovet är större att skapa nukleotider eller nukleinsyra kan den ickeoxidativa delen av HMPshunten producera ribos-5P från glyceraldehyd-3P och fruktos-6P, utan den oxidativa delen av HMPshunten.
Coenzymet NADP+ skiljer sig från NAD+ endast genom en fosfatgrupp på en av ribosenheterna. I
omvandlingen av glukos-6P sparas lite av energin i NADPH, som har ett negativt E0, och kan användas
i reaktioner som kräver en elektrondonator. Väteperoxid, en syreradikal, kan indirekt bli reducerat av
NADPH och därmed bli ofarlig. NADPH kan också användas av vita blodkroppar i immunförsvaret och
i syntesen av kväveoxid.
Xululos-5P har en stimulerande roll vad avser nybildningen av fettsyror i lipogenesen.
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Delavsnitt II: Lipidmetabolism
LIPOGENES (NYSYNTES AV FETTSYROR OCH IBLAND OCKSÅ
TRIACYLGLYCEROLER)
Sem 7 (HF kap 16 [sid 181-189]; kap 17 [ytligt sid 213-215]; sid 381 [fig. 28.16]) + uppf.föreläsning 2.

Energiöverskott i mitokondrien: Vilken förening lämnar mitokondrien? Kopplingar mellan
citronsyracykeln och glykolysen. Citratlyas.
Om det bildas för mycket ATP i mitokondrien inhiberar det isocitratdehydrogenas som då inte
omvandlar isocitrat till α-ketoglutarat i TCA. Det i sin tur leder till en ackumulering av isocitrat, och
även citrat då dessa står i jämvikt.
Citrat kommer då att diffundera ut till cytoplasman där citratlyas katalyserar omvandlingen till
oxaloacetat och acetyl-CoA (ATP → ADP+Pi).
Citrat i cytoplasman är en inhibitor på glykolysens PFK-1 som katalyserar bildningen av fruktos-1,6bis-fosfat. Inhiberingen leder till att glykolysen saktar ner och därför minskar tillförseln av acetyl-CoA
till TCA, som också saktar ner. Glukos-6P ansamlas och går in i bl a HMP-shunten för att bilda NADPH
som kan användas i fettsyrasyntesen.
↑ATP → - isocitratdehydrogenas → ansamling av isocitrat och citrat → citrat ut i cytoplasman
→ citratlyas katalyserar omvandling till OAA + acetyl-CoA
→ - PFK-1 → - glykolysen → - TCA
→ + HMP-shunten
Vad som menas med lipogenes, när den äger rum och betydelsen den har hos människan.
Lipogenes är nysyntetiseringen av fettsyror från mindre molekyler, såsom acetyl-CoA. En stor del av
fettsyrorna i kroppen kommer från dieten. Överskott av kolhydrater och proteiner kan också
omvandlas till fettsyror. Fett lagras i kroppen i form av triacylglyceroler (TAGs). Lipogenesen sker
främst i levern och mjökproducerande körtlar, och i liten del i fettvävnaden själv.
Vilka enzymsystem behövs för nysyntes av fettsyror: Hur går fettsyrasyntesen till (strukturformler),
vilken subcellulär lokalisation har den och var i kroppen sker nysyntes? Vilken fettsyra bildas
primärt? Vilket coenzym behövs i fettsyrasyntesen och i vilka olika metabola processer bildas detta
coenzym?
Fettsyrasyntesen sker i cytosolen och börjar med att citratlyas bildar acetyl-CoA.
Energin för kondensationen och sammanslagningen av två kol fås från karboxylering av acetyl-CoA till
malonyl-CoA och den senare dekarboxyleringen (steg 4 på nästa sida). Karboxyleringen katalyseras av
acetyl-CoA-karboxylas och kräver CO2 och ATP samt coenzymet biotin. Detta är det huvudreglerade
steget och även det hastihetsbestämmande. ATP → ADP+Pi när CO2 binder till biotin.
Fettsyrasyntas (FAS) styr lipogenesens sju steg. FAS innehåller domänen acyl carrier protein (ACP)
som binder till en 4’-fosfopantein, ett derivat av pantotensyra (vit B5) som binder in acyl- och
acetylenheter i sin terminala tiolgrupp.
NADPH används som coenzym. NADPH skapas främst i HMP-shunten (2 NADPH per glukos) men
också bl a genom att malat oxideras och dekarboxyleras till pyruvat mha NADP+-beroende
malatdehydrogenas.
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Lipogenes
1. En acetatgrupp från acetyl-CoA överförs till –SH-gruppen på 4’-fosfopantein. CoA släpper och försvinner ut i
cytoplasman.
2. Acetylgruppen överförs temporärt till en cysteinrests (CYS) tiolgrupp.
3. En malonat överförs från malonyl-CoA till ACPs –SH-grupp. CoA släpper och försvinner ut i cytoplasman.
Nu sitter alltså en acetat på CYS och en malonat på ACP.
4. En dekarboxylering sker i malonat vilket faciliterar en nukleofil attack på tioesterbindningen mellan acetat
och cysteinresten. Acetylgruppen adderas till malonat på 4’-fosfopanteinet (vid ACP) som förlängs med två kol.
Den energi som frigörs genom dekarboxyleringen är den som driver reaktionen framåt.
Nu sitter en fyra kol lång kedja på ACP. Nästa tre steg omvandlar 3-ketoacylen till en mättad fettsyra.
+

+

5. Ketogruppen på kol 3 reduceras till en alkohol genom att NADPH + H oxideras till NADP .
6. En kondensationsreaktion sker vilket skapar en dubbelbindning mellan α- och β-kolet.
+
7. En ny reduktion bryter dubbelbindningen genom att två H adderas (en på varje sida av dubbelbindningen)
+
+
medan NADPH + H oxideras till NADP .
Nu har en mättad fettsyra på fyra kol bildats. Denna molekyl förs över till cysteinresten (CYS) medan en ny
malonat binder till 4’-fosfopantein (ACP) (steg 2 och 3). Efter att steg 2-7 skett sju gånger får man palmitinsyra.
Denna klyvs bort från FAS av palmitoyltioesteras genom hydrolys.
• Summaformel för de reaktioner som katalyseras av fettsyrasyntas.
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Principer och subcellulär lokalisation för förlängning och införande av dubbelbindningar i fettsyror,
samt syntesen av arakidonsyra från linolsyra.
Förlängningen krävs för att fettsyror längre än 16 kol ska kunna bildas. Processen sker i släta ER
genom att ett enzym adderar två kol i taget på samma sätt som tidigare vid bildningen av
palmitinsyra.
Fettsyran aktiveras genom att CoA adderas i en reaktion katalyserad av fatty acyl-CoA-syntetas
(ATP→AMP+PPi). Fatty acyl-CoA (fettsyra + CoA) och malonyl-CoA transporteras från cytosolen in till
ER där ett flertal enzym kondenserar ihop dem för att förlänga fettsyran. NADPH behövs här också.
Fatty acyl-CoA +2n transporteras sedan ut i cytosolen igen.
Människor kan skapa dubbelbindningar vid kol 9, 6, 5 och 4. Linolsyra har två dubbelbindningar,
C18:2(9,12), och arakidonsyra har fyra dubbelbindningar, C20:4(5,8,11,14). Syntesen av arakidonsyra
från linolsyra sker i tre treg:
1. Linolsyra oxideras så att det skapas en dubbelbindning vid kol 6 och man får då
C18:3(6,9,12)
2. Den nya kedjan förlängs med två kol, vilket resulterar i C18:3(8,11,14)
3. En ytterligare oxidering skapar en dubbelbindning vid kol 5 och arakidonsyra har
skapats
Fettsyrasyntesens huvudreglerade steg (substrat, produkt, coenzym och enzym [acetyl-CoAkarboxylas]) samt hur detta enzym regleras.
Det huvudreglerade steget är när malonyl-CoA bildas från acetyl-CoA i cytosolen av acetyl-CoAkarboxylas med coenzymet biotin. Detta är även det hastighetsbestämmande steget.
Korttidsreglering: Citrat aktiverar acetyl-CoA-karboxylaset genom att polymerisera flera
enzymdimerer till en stor enhet. Långa kedjor av fettsyror bundna till CoA och malonyl-CoA inhiberar.
Hormonell reglering: Glukagon och adrenalin orsakar en fosforylering av och således en inaktivering
av acetyl-CoA-karboxylaset. Insulin defosforylerar enzymet genom proteinfosfatas-1 och aktiverar.
AMP inhiberar också genom fosforylering genom AMP-aktiverat proteinkinas.
Långtidsreglering: Långvarig kaloririk diet med mycket kolhydrater orsakar en ökad transkription av
generna för acetyl-CoA-karboxylas och fettsyrasyntas.
Syntesen av triacylglyceroler (TAGs) i lever, fettväv och tarmmukosa samt bildningen av glycerol-3fosfat från glukos och glycerol.
Fettsyrorna i en TAG är ofta av olika slag. Fettsyran på kol 1 är ofta mättad, den på kol 2 ofta
omättad, medan den på kol 3 kan vara vilket som.
TAGs bildas genom att tre fatty acyl-CoA adderas till en glycerol-3P-molekyl. Detta görs genom att
acyltransferas adderar en fettsyra på kol 1 och skapar en lysofosfatidsyra (CoA frigörs). Acyltransferas
adderar en till fettsyra på kol 2 och man får då en fosfatidsyra (DAG + P). Ett fosfatas defosforylerar
sedan molekylen genom hydrolys vilket skapar en diacylglycerol (DAG) till vilken acyltransferaset
adderar den sista fettsyran vid kol 3. Tre st CoA frigörs totalt.
Glycerol-3P bildas genom två huvudvägar: i både lever och fettväv kan glykolysen bilda DHAP som
med hjälp av glycerolfosfatdehydrogenas kan bilda glycerol-3P under omvandlingen av NADH + H+ →
NAD+. I lever, men inte i fettväv, kan fritt glycerol göras till glycerol-3P genom enzymet glycerolkinas
(ATP → ADP).
I TAG-syntesen är det reglerade steget fosfatas-reaktionen där fosfatidsyra defosforyleras.
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FOSFOLIPIDOMSÄTTNING
Sem 7 (HF: kap 17 [sid 203-208]) + uppföljningsföreläsning 2.

Nysyntes (substrat, produkter) av fosfolipiderna fosfatidylkolin, fosfatidyletanolamin,
fosfatidylserin och fosfatidylinositol samt omvandling (substrat, produkter) av fosfatidylserin till
fosfatidyletanolamin och fosfatidylkolin, samt av fosfatidyletanolamin till fosfatidylserin.
Fosfolipider (glycerofosfolipider) har ett polärt huvud och en opolär svans. Är upbyggda med två
fettsyror bundna till en glycerol, bunden till en fosfatgrupp, bunden till en alkohol – alltså en
fosfatidsyra (DAG + P) med en alkohol. Deras uppgifter i cellen är bl a att bygga upp membran, lagra
arakidonsyra och fungera som second messengers.
Nysyntes av fosfolipider sker i nästan alla celler (förutom mogna erytrocyter), till skillnad från TAGsyntesen som bara sker i ett fåtal.
Fosfatidsyra är en prekursor till många fosfolipider och bildas i ett steg i TAG-syntesen.
Syntes av fosfatidyletanolamin och fosfatidylkolin: Etanolamin och kolin tas upp från dieten eller
återanvänds från gamla fosfolipider. Det är viktigt att kolin återanvänds då vi inte kan syntetisera
tillräckliga mängder de novo. I syntesen från redan existerande etanolamin och kolin fosforyleras de
av kinaser till etanolaminfosfat och kolinfosfat och konverteras till sin aktiva form CDP-etanolamin
och CDP-kolin. Sedan binds de fosforylerade alkoholerna till en diacylglycerol. CMP avgår.
Syntes av fosfatidylkolin från fosfatidylserin (i lever): Levern exporterar mycket fosfatidylkolin till
gallan och till serum och måste hela tiden skapa nytt. Fosfatidylserin dekarboxyleras först till
fosfatidyletanolamin av fosfatidylserindekarboxylas (som kräver pyridoxalfosfat som coenzym).
Fosfatidyletanolamin genomgår sedan tre metyleringar och blir fosfatidylkolin.
Syntes av fosfatidylserin: Den primära syntesvägen är genom ”base exchange” där etanolamin i
fosfatidyletanolamin byts ut mot fritt serin. Denna reaktion är reversibel.
Syntes av fosfatidylinositol: Syntetiseras från fritt inositol och CDP-diacylglycerol. Fosfatidylinositol
är en reservoar av arakidonsyra i membranen och ger således substraten till prostaglandinsyntesen.
I syntesen av fosfatidyletanolamin, -kolin och -inositol blir alltså något av substraten (antingen
diacylglycerol eller alkoholen) aktiverat genom att bindas till CDP. CMP avgår när de två substraten
binder till varandra.
Känna till:
Funktionen av fosfolipas A1, A2, och C.
Fosfolipaser klyver fosfolipider genom att hydrolysera esterbindningar.
Fosfolipas A1: Klyver bort fettsyran från kol 1.
Fosfolipas A2: Klyver bort fettsyran från kol 2. Detta kan frigöra arakidonsyra från fosfatidylinositol.
Fosfolipas C: Klyver bindningen mellan fosfatet och glycerolen för att frigöra exempelvis DAG och IP3
vilka fungerar som second messengers.
Ceramid och olika sfingolipiders principiella uppbyggnad och roller i cellen.
Sfingolipider är en typ av fosfolipider som istället för glycerol är uppbyggda av sfingosin (en
aminoalkohol och en omättad fettsyra). Sfingolipiderna finns i neuron och cellmembran.
Ceramid är en familj lipidmolekyler bestående av sfingosin och en fettsyra som bl a också finns i
cellmembran.
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LIPOLYS
Sem 8 (kap 16 [sid 189-200]; sid 177 [fig. 15.6]) + uppföljningsföreläsning 2.

Lipolysen (substrat, produkter, enzymer och betydelsen av Perilipin) och dess hormonella
reglering.
Lipolysen är nedbrytningen av TAGs till fritt glycerol och tre fria fettsyror. Fettnedbrytning genererar
9kcal/g vilket är högt om man jämför med kolhydraters och proteins 4kcal/g. Det beror på att TAGs
är reducerade och innehåller en liten mängd vatten. Lipolysen sker i fettvävnad.
Nedbrytningen initieras av hydrolys av esterbindningarna i TAG, först på kol 1 eller 3, vilket ger en fri
fettsyra (FFA) och en DAG. Den första hydrolysen sker mha lipaset ATGL. Hydrolysen från DAG →
MAG + FFA katalyseras av hormonkänsligt lipas (HSL). Reaktionen där MAG → glycerol + FFA
katalyseras av lipaset MGL.
Glycerolet som frigörs kan inte metaboliseras i adipocyterna utan transporteras till levern för att
medverka i glukoneogenesen (inte glykolysen, eftersom detta sker när det är låg energinivå).
Fettsyrorna tar sig genom plasmamembranet till blodet och transporteras ut i vävnader bundet till
albumin. I vävnader aktiveras fettsyrorna genom att de binds till CoA av enzymet fatty acyl-CoAsyntetas (ATP → AMP+PPi) och oxideras sedan i mitokondrier för att skapa energi.
Adrenalin, glukagon och noradrenalin (NE):
HSL är aktiverat när det är fosforylerat av PKA. Fosforyleringen leder till att HSL binder till perilipin,
ett protein som sitter på ytan av den inlagrade fettdroppen, och startar nedbrytningen. cAMP
hämmar samtidigt acetyl-CoA-karboxylas så att lipogenesen hämmas, då den inte kan ske samtidigt
som lipolysen.
Insulin:
Leder till en defosforylering av HSL via proteinfosfatas-1, vilket inaktiverar det.
Tillstånd med ökad lipolys och orsaker till detta.
Vid svält ökar glukagonhalterna i blodet och kroppens fettdepåer bryts ned. Eftersom det HSLhämmande insulinet inte finns hos diabetiker kommer de att ha en ständigt pågående lipolys. Detta
leder även till en ökad ketogenes då det bildas ett överskott av acetyl-CoA.
Transport av fria fettsyror i plasma, varför levern tar upp en stor del av fettsyrorna samt
fettsyretransportörer (FATP) och fettsyrebindande proteiner (FABP).
Fettsyrorna är hydrofoba och kan inte röra sig fritt i plasman. De packas därför antingen in i HDL eller
binder till plasmaproteinet albumin. En albuminmolekyl kan bära tio fettsyror. En stor del av
fettsyrorna tas upp av levern som kan använda dem i ketogenesen för att tillverka ketonkroppar som
kan användas som energi även i organ som hjärnan, som inte använder fettsyror. Erytrocyter kan inte
heller använda fettsyror som bränsle eftersom de saknar mitokondrier som behövs för β-oxidation.
Fettsyror förs över cellmembranet med FATP, för att sedan bindas till albumin (i blodet) och till FABP
(i cytoplasman).
Var och hur glycerol metaboliseras.
Glycerolet som frigörs i lipolysen transporteras till levern där det fosforyleras och bildar glycerol-3P
mha enzymet glycerolkinas (ATP → ADP). Glycerol-3P används antingen till TAG-syntes i levern eller
för att bilda DHAP genom en oxidation som katalyseras av glycerol-3-fosfatdehydrogenas där NAD+
reduceras till NADH + H+. DHAP kan sedan ingå i glukoneogenesen för att nyskapa glukos.
Aktivering av fettsyror, karnitinskytteln och CAT-Is (el CPT-Is) reglering.
Fettsyror aktiveras genom att de binds till CoA mha enzymet fatty acyl-CoA-syntetas (ett tiokinas) i
en reaktion där CoA går in och ATP → AMP+PPi. Fatty acyl-CoA-syntetas sitter i mitokondriens yttre
membran, men reaktionen sker i cytoplasman.
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Karnitinskytteln transporterar fettsyror längre än ca 16C genom mitokondriemembranen:

En fatty acyl-CoA tar sig igenom det yttre mitokondriemembranet. I intermembranrummet byts CoA
mot en karnitinmolekyl mha enzymet karnitin-acyltransferas I (CAT-I) som sitter i det yttre
mitokondriemembranet. Fettsyran, nu bunden till acylkarnitin, transporteras över det inre
membranet i antiporten karnitin-acylkarnitin-translokas (obundet karnitin åt motsatt håll) och i
matrix byts karnitin tillbaka mot CoA mha CAT-II och fatty acyl-CoAn återskapas. Karnitinet
transporteras tillbaka till intermembranrummet i antiporten, samtidigt som en ny fettsyra går in.
Malonyl-CoA verkar hämmande på CAT-I och reglerar på så sätt skytteln. Malonyl-CoA indikerar ju
fettsyrasyntes, som inte kan ske samtidigt som nedbrytningen.
Karnitin tas upp från födan men kan också syntetiseras av levern och njurarna från aminosyrorna
lysin och metionin.
Fettsyrors β-oxidation (mha en summaformel, samt med
strukturformler, enzym, coenzym) och likheter med
citronsyracykelns senare del.
β-oxidationen, nedbrytningen av fettsyror, sker inne i
mitokondriens matrix. Ett varv förkortar kolkedjan med två kol och
resulterar i att en acetyl-CoA frigörs.
1. En fettsyra bunden till CoA oxideras vid β-kolet av ett acyl-CoAdehydrogenas (specifikt för vilken fettsyra det är). FAD reduceras
till FADH2. Man får enoyl-CoA som har en dubbelbindning mellan
α- och β-kolet.
Hydroxylgrupp

Ketogrupp

2. Till enoyl-CoA adderas en vattenmolekyl, -OH-grupp vid β-kolet
och H vid α-kolet, av enzymet enoyl-CoA-hydratas och
dubbelbindningen tas bort. Vi har nu 3-hydroxyacyl-CoA.
3. 3-hydroxyacyl-CoA oxideras av 3-hydroxyacyl-CoAdehydrogenas till 3-ketoacyl-CoA som har ett dubbelbundet syre
på β-kolet. NAD+ reduceras till NADH + H+.
4. β-ketoacyl-CoA-tiolas klyver 3-ketoacyl-CoA samtidigt som det
adderas en CoA. Resultatet är en fatty acyl-CoA (två kol kortare än
från början) och en acetyl-CoA.
Summaformel: Palmitoyl-CoA + 7 FAD + 7 NAD+ + 7 H2O + 7 CoA
! 8 acetyl-CoA + 7 FADH2 + 7 NADH + 7 H+
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Likheterna mellan β-oxidationen och TCA är att det i båda produceras FADH2 och NADH + H+, vilket
tyder på att substrat oxideras i båda processerna. Två kol spjälkas per varv i båda reaktionsvägarna.
De tre första stegen i β-oxidationen (en dubbelbindning skapas vilket genererar FADH2, en H2O
adderas och skapar en alkohol och bryter ner bindningen innan en ketogrupp skapas vilket genererar
NADH + H+) motsvarar de tre sista stegen i TCA.
Nedbrytningen av uddakolsfettsyror (samma som för vissa
aminosyror) och vitamin B12s betydelse i denna process, samt
metylmalonats kliniska relevans.
Om fettsyran har ett udda antal kol i sin kedja bryts den ner tills
det finns tre kol kvar, en propionyl-CoA, som i sista varvet
genomgår en annorlunda reaktionsväg:
1. Propionyl-CoA karboxyleras av propinoyl-CoA-karboxylas och
coenzymet biotin. Detta bildar D-metylmalonyl-CoA.
2. D-metylmalonyl-CoA omvandlas till sin enantiomer (L-form) av
metylmalonyl-CoA-racemas.
3. L-metylmalonyl-CoA bildar succinyl-CoA, som går in i TCA, via
enzymet metylmalonyl-CoA-mutas. Coenzym här är
deoxyadenosincobolamin som är ett derivat av vitamin B12. Vid
brist på vitamin B12 ansamlas propionat och metylmalonat vilka
kommer att föras ut ur kroppen via urinen.
Omättade fettsyror är inte lika reducerade och genererar inte lika
mycket energi genom β-oxidationen som de mättade. Det bildas en
FADH2 mindre per dubbelbindning som finns i de omättade
fettsyrorna. Dessutom behövs enzym (isomeras som flyttar
dubbelbindningar, reduktas vid fleromättade FA) som gör att βoxidationen kan fortsätta trots dubbelbindningarna.
Mycket långa fettsyror (20C+) genomgår en preliminär oxidation i peroxisomen, varifrån de sedan
transporteras in i mitokondrien när de är korta nog. Det första enzymet i peroxisomen bildar FADH2
vilket oxideras av O2 och H2O2 som peroxisomen kan använda bildas.
Energiproduktion vid fullständig oxidation av fettsyror.
För varje mättad fettsyra (med ett jämt antal kol) som bryts ned bildas;
(n/2) st acetyl-CoA
(n/2)-1 st NADH + H+
(n/2)-1 FADH2
där n = antalet kol i kedjan
2st ATP räknas bort då dessa krävs för att få fram den aktiverade fettsyran innan oxidationen startar.
Palmitinsyra, 16C, genererar 129 ATP genom β-oxidation enligt följande:
7 NADH → 21 ATP
7 FADH2 → 14 ATP
8 acetyl-CoA → 96 ATP

(1 NADH ger 3 ATP)
(1 FADH2 ger 2 ATP)
(1 acetyl-CoA ger 12 ATP)

Detta ger totalt 131 ATP - 2 ATP = 129 ATP
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Skillnader och likheter mellan nysyntes och β-oxidation av fettsyror.
Nysyntes
Enzymsystem

β-oxidation

Acetyl-CoA-karboxylas, fettsyrasyntas
+

+

Dehydrogenaser, hydratas
+

+

Coenzymer

NADPH + H reduceras → NADP

NAD , FAD oxideras → NADH+H , FADH2

Lokalisation

Cytoplasman

Mitokondriematrix

Hormonstimulans

Insulin på acetyl-CoA-karboxylas

Glukagon på HSL

Vävnad

Lever, bröstkörtlar

Muskler, lever

Process

Två kol adderas åt gången.

Två kol tas bort åt gången

CoA coenzym

CoA coenzym

Anabolt

Katabolt

Är en cykel

Är en cykel

Reduktion, kondensation, reduktion.

Oxidation, hydratisering, oxidation.

Reaktionssekvensen i fettsyrasyntesen är i princip en omvänd β-oxidation med en ketogrupp, en
alkohol och en dubbelbindning och en enkelbindning på β-kolet.
Biosyntesen (strukturformler för substrat o produkter, enzym, coenzym) av ketonkroppar: Vilka är
de? Syntesens lokalisation, i vilket organ och var i cellen bildas de? Hur regleras ketogenesen?
Till ketonkropparna räknas: Acetoacetat, 3-hydroxybutyrat (och aceton).
Ketogenesen sker i mitokondrierna i leverceller. Acetyl-CoA bildar
acetoacetat och 3-hydroxybutyrat som transporteras i blodet till
perifera vävnader där de återomvandlas till acetyl-CoA och ger energi.

H2 O

Under fasta fylls levern av fria fettsyror som genom β-oxidation bildar
acetyl-CoA. Det resulterar i att pyruvatdehydrogenas (som omvandlar
pyruvat till acetyl-CoA) inhiberas, och att pyruvatkarboxylas aktiveras
och bildar OAA, som går in i glukoneogenesen, snarare än i TCA
eftersom denna inhiberas av de höga NADH-halterna (från βoxidationen). Det blir dessutom en relativ brist på OAA och ett
överskott av acetyl-CoA. Acetyl-CoA, som alltså inte kan gå in i TCA
som är hämmad, går istället in i ketogenesen.
1. Tiolas katalyserar formationen av acetoacetyl-CoA från två acetylCoA, vilket frigör en CoA.
2. Ytterligare en acetyl-CoA adderas och en CoA går ut. Enzymet här är
HMG-CoA-syntas och en vatten går in. Vi får HMG-CoA som alltså
består av tre st acetylgrupper och en CoA. Detta är det
hastighetsreglerande steget.
3. HMG-CoA klyvs av HMG-CoA-lyas och en acetyl-CoA går ut och vi får
ketonkroppen aceoacetat.
4a. Acetoacetat reduceras till 3-hydroxybutyrat av enzymet 3hydroxybutyratdehydrogenas (NADH+H+ → NAD+).
4b. Acetoacetat förlorar spontant en CO2 och bildar aceton.
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Vid vilka tillstånd ketonkroppar bildas och varför ett överskott av ketonkroppar bildas.
Ketogenes sker i liten mängd konstant i levern, men efter 12-18h fasta kommer den att öka pga dess
betydelse som energi i perifer vävnad. I början av fastan kommer energin från glykogen i levern.
Ketogenes sker vid brist på OAA, hög produktion av acetyl-CoA (β-ox) och höga nivåer NADH (β-ox).
Efter ca en veckas fastande tar depåerna av aminosyror och glukos slut. Under den tiden har
ketogenesen varit konstant, men efter en vecka är OAA-nivån så låg att i princip all acetyl-CoA som
bildas går in i ketogenesen eftersom att det utan OAA inte kan bilda citrat och gå in i TCA.
Vid diabetes mellitus kommer ketonkroppar att bildas i överskott och ansamlas i plasman (ketonemi)
och i urinen (ketonuri) eftersom att kroppen vid brist på insulin bryter ned fettsyror och bildar stora
mängder acetyl-CoA. Acetyl-CoAn kommer inte kunna gå in i TCA eftersom att denna hämmas av den
av β-oxidationen resulterande höga nivån av NADH, utan går istället in i ketogenesen. Dessutom
kommer acetyl-CoA-karboxylas, som normalt aktiveras av insulin, inte kunna omvandla acetyl-CoAn
till malonyl-CoA som kan användas till fettsyrasyntesen, som alltså hämmas.
Även bristen på OAA är viktig i diabetessammanhang. OAA bildas från glukos och vid diabetes
kommer glukosmetabolismen att vara lägre än fettsyrametabolismen. Det kommer alltså bildas stora
mängder acetyl-CoA, men ingen ny OAA som tillsammans kan bilda citrat och gå in i TCA. Eftersom
insulin inte frigörs för att hämma HSL som ett svar på en hög nivå av ketonkroppar i blodet (vilket
sker normalt), bildar diabetiker ett överskott av dessa.
En hög nivå av ketonkroppar i blodet kan leda till ketoacidos, ett farligt tillstånd som kan leda till
hjärtestillestånd, då ketonkropparna deprotolyseras i plasman som blir sur.
Betydelsen av ketonkroppar och i vilka organ ketonkroppar kataboliseras (ketolys).
Poängen med ketonkroppar:
• Vattenlösliga och behöver inte lipoproteiner eller albumin för att transporteras i blodet.
• Möjliggör β-oxidation av fettsyror även när acetyl-CoA ansamlas pga låg aktivitet i TCA
och/eller vid relativ brist av oxaloacetat.
• Frigör CoA när mycket är uppbundet till acetyl-CoA, vilket leder till att β-ox. kan fortsätta
• Viktig energikälla för hjärnan vid fasta
För ketolys krävs att vävnader/celler har mitokondrier (då TCA krävs för att omvandla acetyl-CoA till
energi). Ketolys kan inte ske i levern, där enzymet tioforas inte finns.
Hur ketonkroppar kataboliseras till acetyl-CoA (substrat, produkter, enzym).

Katabolismen av ketonkroppar (ketolysen) sker genom att 3-hydroxybutyrat oxideras till acetoacetat
av 3-hydroxybutyratdehydrogenas (NAD+ → NADH+H+). Acetoacetat förses med en CoA från succinylCoA genom enzymet tioforas och bildar acetoacetyl-CoA. Tioforaset kommer inte att återbilda
succinyl-CoA, eftersom aceoacetyl-CoA snabb bryts ned till två st acetyl-CoA (via enzymet tiolas, en
CoA går in) som bildar energi.
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KOLESTEROLOMSÄTTNING
Projektarbete kolesterol + föreläsningar (HF: kap 13 [sid 147-155]; kap 18).

Kolesterolbiosyntesen (reaktionsformler [strukturformler enbart för förståelsen] från acetyl-CoA
till och med mevalonsyra, därefter principerna (substrat, produkter och addition av femkolsfragment) för den vidare omvandlingen till kolesterol.
Kolesterol är en steroidalkohol som ingår i membran och minskar dess fluiditet (tätat) och bildar
gallsalter, steroidhormoner och vitamin D. Levern har en central roll i syntesen och upptaget av
kolesterol från tarmen och kan även göra sig av med överskott genom att utsöndra ickemodifierat
kolesterol med gallan. In- och utflödet är inte helt balanserat vilket kan leda till att kolesterol
ansamlas i perifer vävnad, särskilt i endotelceller i blodbanan. Ansamlingarna kan bilda plack,
arteroskleros och ocklusion av kärl.
Kolesterol är uppbyggt av fyra kolringar, A-D, där A-C består av sex kol och D av fem kol. På D-ringens
kol 17 sitter en sidokedja bestående av åtta kol. I B-ringen finns en dubbelbindning mellan kol 5 och
6. A-ringen har en –OH-grupp på kol 3. En sterol (steroidalkohol) har åtta kol i sidokedjan. En
kolesterylester är en kolesterol modifierad med en fettsyra bunden med en esterbindning till –OHgruppen. Kolesterylestrar utgör ca ¼ av plasmakolesterolet, men finns inte i alla membran.
Kolesterolsyntes

Syntesen sker i nästan alla kroppens vävnader, men är mycket hög i
vissa organ som t ex levern. Alla molekyler kommer från acetat.
NADPH är coenzym. Syntesen sker i cytosolen.
1. Två acetyl-CoA sätts samman av enzymet tiolas, en CoA går ut och
vi får acetotacetyl-CoA
2. Till acetoacetyl-CoA sätts ytterligare en acetyl-CoA av HMG-CoAsyntas. En CoA går ut och resultatet är HMG-CoA.

3. HMG-CoA reduceras till mevalonsyra mha enzymet HMG-CoAreduktas. Två st NADPH + H+ oxideras till NADP+. En CoA frigörs. Detta
är det hastighetsreglerande steget, där enzymet, som sitter bundet till
ER-membranet med sin katalytiska del vänd ut mot cytoplasman,
hämmas av kolesterol.
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Resterande steg, ej i detalj:
Här skapas isopentenylpyrofosfat (IPP) som är ett femkolsfragment. Tre IPP läggs ihop och bildar
farnesylpyrofosfat, FPP, som består av 15 kol. Två FPP läggs ihop och en molekyl på 30 kol har
skapats. Denna 30-kolsmolekyl, lanesterol, omvandlas till färdigt kolesterol med 27 kol.
4. Till mevalonsyra adderas två fosfatgrupper från två ATP och 5-pyrofosfomevalonsyra bildas.
5. 5-pyrofosfomevalonsyra dekarboxyleras (ATP→ADP+Pi) (CO2 går ut) och bildar isopentenylpyrofosfat (IPP,
5C).
6. Ett isomeras omvandlar IPP till 3,3-dimetylpyrofosfat (DPP, 5C).
7. Ett transferas adderar en IPP till DPP, en pyrofosfat går ut och vi får geranylpyrofosfat (GPP, 10C)
8. Ytterligare en IPP adderas, en pyrofosfat går ut och farnesylpyrofosfat (FPP, 15C) bildas.
+

+

9. Två stycken FPP slås ihop under frisättandet av två pyrofosfat och NADPH + H oxideras till NADP . Resultatet
blir squalen (30C).
Squalen består av 6st IPP vilka har krävt 3 ATP per molekyl (totalt 18 ATP) för att bildas. Resterande steg är inte
energikrävande.
+

10. Squalen omvandlas till sterolen lanesterol (30C) genom ett antal reaktioner med O2 och NADPH + H . I de
här reaktionerna tas vatten bort ur molekylen och ringarna bildas.
11. Omvandligen till kolesterol (27C) görs genom flera reaktioner där tre kol tas bort från molekylen,
dubbelbindningar flyttas och metylgrupper tas bort.

Det hastighetsreglerande steget i kolesterolbiosyntesen med avseende på substrat, produkt och
enzym och hur detta steg regleras fysiologiskt och farmakologiskt.
Det hastighetsreglerande steget är reduktionen av HMG-CoA till mevalonsyra av enzymet HMG-CoAreduktas (2 NADPH + 2 H+ → 2 NADP+). Regleras genom följande sätt:
• Syntesen av HMG-CoA-reduktas; Styrs av transkriptionsfaktorn SREPB som binder på DNAsekvensen där reduktas-genen sitter och ökar transkriptionen. SREPB sitter normalt i ERmembranet och associeras med SCAP. Vid låga nivåer av steroler skickas SCAP och SREPB
tillsammans till Golgikomplexet där proteaser skapar en vattenlöslig produkt av SREPB som
skickas in i kärnan och verkar där. SREPB kommer också att öka transkriptionen av LDLreceptorn, vilket leder till ett ökat upptag av LDL till cellen.
• Höga sterolmängder; Om sterolnivåerna är höga i cytoplasman flaggas HMG-CoA-reduktas
med ubiquitin och bryts ned av proteasomer i cellen. Dessutom kommer SCAP att binda till
andra molekyler i ER och SREPB kan då inte transporteras till Golgi och bli aktiverat.
• Hög AMP-nivå; Aktiverar AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK) som fosforylerar reduktaset och
gör det inaktivt. Fosfoproteinfosfatas kommer kunna defosforylera enzymet och göra det
aktivt igen när AMP-nivån sjunker.
• Insulin; Orsakar en uppreglering av reduktas-genen.
• Glukagon; Orsakar en nedreglering av reduktas-genen.
Farmakologiskt kan man med statiner minska kolesterolsyntesen. Statiner är strukturellt homologa
med HMG-CoA och agerar som kompetitiv inhibator. Statiner ges till personer med
hyperkolesterolemi för att minska kolesterolhalten.
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Huvuddragen i syntesen av gallsyror samt beskriva det hastighetsreglerande steget och dess
reglering.
Galla består till största delen av fosfatidylkolin (fosfolipid) och gallsalter (gallsyra + aminogrupp), men
innehåller också andra organiska och oorganiska komponenter. Gallsyror består av 24 kol i en
ringstruktur med två eller tre hydroxylgrupper och en sidokedja med en karboxylgrupp längst ut. De
är amfifila, tack vare att OH-grupperna ligger under ringplanet och CH3-grupperna över, och kan
således fungera som emulgeringsmedel, vilket de också gör för fett i tunntarmen.
De primära gallsyrorna är cholsyra och chenodeoxycholsyra vilka skiljer sig genom att vara en triol
resp en diol. Cholsyra har således en hydroxylgrupp extra, som sitter på kol 12.
Syntesen sker från kolesterol i levern. Bland stegen finns förkortandet av kolesterols sidokedja med
tre kol, adderandet av hydroxylgrupper och reduktion av dubbelbindningen mellan kol 5 och 6.
Det hastighetsreglerande steget i syntesen är adderingen av en hydroxylgrupp på kol 7 i B-ringen och
katalyseras av ER-membranenzymet kolesterol-7-α-hydroxylas. Enzymet inhiberas av närvaron av
cholsyra (slutprodukten) och aktiveras av kolesterol (substratet).
Konjugerade gallsyrors (gallsalter) bildning och struktur.

Innan gallsyrorna lämnar levern adderas en aminosyra, antingen glycin eller taurin, genom en
amidbindning till karboxylgruppen. Det som bildas är ett gallsalt och namnet kommer att vara glykoresp tauro- följt av gallsyrans namn. Syntesen av glyko- jämfört med tauro- förhåller sig som 3:1.
Gallsalter är bättre detergenten är syrorna. Det beror på att salternas aminosyraderivat antingen har
en fri karboxylgrupp (glyko-) med lägre pKa än syrornas, eller en fri sulfonatgrupp (tauro-). Båda dessa
strukturer är negativt laddade i fyiologiskt pH och gör gallsalterna starkare amfifiler än syrorna.
Tarmbakteriernas påverkan på gallsyrorna och gallsalterna.
Bakterierna i colon och ileum kan ta bort glycin- och taurinresterna från gallsalterna och på så sätt
skapa gallsyror. Från dessa primära gallsyror kan en hydroxylgrupp tas bort och man får en sekundär
gallsyra. Detta genererar deoxycholsyra från cholsyra och litocholsyra från chenodeoxycholsyra.
Var och hur absorption av gallsyror sker.
95% av den utsöndrade mängden gallsalter tas upp igen. Gallsalter tas främst upp i ileum genom en
symport med Na+. Gallsyror kan diffundera in i tarmepitelceller genom passiv diffusion. Ca 0,5g av
gallan försvinner ut med feces varje dag.
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Det enterohepatiska kretsloppet.

De resorberade gallsyrorna är hydrofoba och transporteras i blodet med albumin. När salterna och
syrorna når levern tas de upp och konvergeras till gallsalter som utsöndras i duodenum på nytt.
Mellan 15 och 30g gallsalter utsöndras per dag. Levern nysyntetiserar ca 0,5g per dag.
Läkemedlet Cholestyramin och kostfibrer binder till gallsyror och förhindrar deras resorption. Detta
leder till att levern måste nysyntetisera en större mängd gallsyror, till vilket en större mängd
kolesterol går åt. Detta sänker plasmakoncentrationen av lipoproteinet LDL och kan användas för
patienter med hyperkolesterolemi.
De vanligaste lipoproteinerna och hur de skiljer sig åt med t ex principiell lipidsammansättning.
Vilken funktion har de? Varför tas fettet i chylomikroner och VLDL framför allt upp av
extrahepatiska vävnader (främst fettväv och muskler)?

Lipoproteiner är sfäriska makromolekyler uppbyggda av lipider och proteiner (apolipoproteiner). De
olika lipoproteinerna skiljer sig med avseende av storlek, innehåll, densitet och synteslokalisation.
Lipider är hydrofoba och kan inte befinna sig fritt i plasman. Funktionen av lipoproteinerna är att ta
upp lipider och transportera dessa mellan olika vävnader. Detta system är inte så bra hos människan
som hos andra djur och lipider, främst kolesterol, ansamlas lätt i våra vävnader och kan bilda plack
och ateroskleros i blodkärlsväggar.
Lipoproteinernas kärna består av TAGs och kolesterylestrar och dessa omges av apolipoproteiner,
fosfolipider och kolesterol vilka alla är amfifila och skapar ett hydrofilt yttre lager som möjliggör
transport i blodet.
Fettet i chylomikroner och VLDL tas främst upp av extrahepatisk vävnad eftersom fettet behövs där.
Adipocyter har ett lager av energi som kan användas under svält. Under en svältperiod transporteras
fettet härifrån till levern för nedbrytning och ketogenes samt till muskler för omvandling till energi.
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Olika typer av lipoproteiner:
•

Chylomikroner
o Störst, har lägst densitet
o Bildas i tarmepitelceller
Syntes i ER → Packas i sekretoriska vesiklar i Golgi → Släpps ut i lymfan ! Blodet
Har apolipoprotein apo B-48
o Funktion: Transport av exogena TAGs från tarm till periferin (chylomikroner) och transport
av exogent kolesterol från tarm till levern (chylomikronrester).
o När chylomikronerna når blodet får de apo C-II och apo E från cirkulerande HDL-partiklar.
Apo C-II aktiverar lipoproteinlipas, ett extracellulärt enzym som hydrolyserar TAGs och
frigör FFA och glycerol. Apo E behövs för att mediera upptag av chylomikronrester och IDL.
Chylomikronerna cirkulerar i blodet och ger ifrån sig fettsyror till olika vävnader, och
glycerol som tas upp av levern. När de blivit av med största delen TAGs är de mycket
mindre och tätare (högre densitet) än de var från början och kallas därför
chylomikronrester. HDL tar tillbaka apo C-II, men lämnar kvar apo E. Apo E känns igen av
receptorer i levern som tar upp chylomikronresterna genom endocytos. Vesiklarna
(endosomerna) fuserar sedan med en lysosom vari makromolekylerna hydrolyseras och
bildar fettsyror, kolesterol och aminosyror.

•

VLDL (very low density lipoprotein)
o Näst störst, näst lägst densitet
o Bildas i levern
Har apo B-100
o Består till störst del av TAGs (60%)
o Funktion: Transport av endogena TAGs från levern till periferin.
o Får apo C-II och apo E från HDL-partiklar i cirkulationen. När VLDL släpper ifrån sig TAGs
blir den gradvis mindre och tätare. Efter ett tag lämnas apo C-II och apo E tillbaka till HDL.
Det sker ett utbyte av TAGs (från VLDL till HDL) mot kolesterylestrar (från HDL till VLDL) av
cholesteryl ester transfer protein. Dessa modifikationer leder till att VLDL omvandlas till
LDL. IDL (intermediate density lipoprotein) är ett mellansteg där molekylen har kvar apo E
och således kan tas upp genom endocytos.

•

LDL (low density lipoprotein)
o Består av VLDLs som har avgivit en stor del av sina TAGs.
Har apo B-100
Hög halt av kolesterol och kolesterylestrar
o Funktion: Transport av kolesterol från levern till periferin.
o Binder till LDL-receptorer som känner igen apo B-100 och kallas apo B-100/apo Ereceptorer (eftersom de också kan känna igen apo E). LDL-receptor-komplexet tas upp
med endocytos och vesikeln bildar endosomer med andra vesiklar i cellen. Efter
nedbrytning kan endosomerna släppa ut fritt kolesterol, aminosyror, fettsyror och
fosfolipider som kan användas av cellen. LDL-receptorerna kan återanvändas.
o Höga nivåer av kolesterol i cellen innebär en minskad biosyntes av kolesterol genom att
transkriptionen av HMG-CoA-reduktas hämmas genom att SREPB hämmas.
Transkriptionen av LDL-receptorer kommer också att hämmas på samma sätt.
o Mycket LDL tas upp av levern.

•

HDL
o
o
o
o

Är mindre och har högst densitet
Skapas i blodet genom att lipider sätts på apo A-I, ett apolipoprotein som bildas i levern
och tarmceller och sedan släpps ut i blodet.
Funktion: Transport av kolesterol från periferin till levern. Reservoar för apolipoproteiner.
HDL donerar apolipoproteiner, apo C-II och apo E, till de andra lipoproteinerna i blodet.
HDL tar upp kolesterol, esterifierar det till kolesterylestrar mha enzymen LCAT (kallas
också PCAT) och transporterar det till levern, eller ger det till cirkulerande VLDL.
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Lipoproteinlipasernas funktion och reglering i fett- resp. muskelväv.
Lipoproteinlipas är ett extracellulärt enzym som sitter fast i kapillärväggen mha heparansulfat.
Enzymet bryter ner TAGs i lipoproteiner till fria fettsyror och glycerol. Finns i höga mängder i fettväv
sam hjärt- och skelettmuskelvävnad, men inte i levern. Lipoproteinlipas aktiveras när det kommer i
kontakt med apo C-II.
Fettsyrorna som frigörs tas upp av antingen muskelvävnaden, där de genomgår β-oxidation och
skapar energi, eller av fettväven där de lagras. De fettsyror som inte tas upp direkt binds till albumin
tills de tas upp.
Glycerolet transporteras till levern där det används i bildningen av lipider eller som substrat i
glukneogenesen.
Insulin (välfött tillstånd) ökar syntesen av lipoproteinlipas och överföringen av det till endotelväggen i
kapillärerna. Isomerer av lipaset har olika Km-värden för TAGs. I fettväv finns ett isoenzym av lipaset
som har ett högt Km-värde (låg affinitet) och bara tar upp fettsyror från lipoproteinernas TAG-förråd
när det är en hög nivå av lipoproteiner i blodet. Hjärtmuskulatur har ett isoenzym med ett lågt Kmvärde som ger ett konstant inflöde av fettsyror, även när blodnivån av lipoproteiner är låg.
Adrenalin stimulerar ett ökat uttryck av lipoproteinlipas i muskelväv, eftersom celler där behöver ha
fettsyror för nedbrytning då det finns lite energi i kroppen.
Funktionen hos apolipoproteinerna B, C-II och E samt för funktionen hos enzymet LCAT (PCAT).
Apolipoproteinernas roll är att fungera som igenkänningssignal för receptorer och att agera som
aktivatorer och coenzym för enzymer involverade i lipoproteinmetabolismen. Vissa apolipoprotein är
essentiella för att skapa strukturen i lipoproteinerna och kan inte tas bort, medan andra fritt kan
överföras mellan olika partiklar. Apolipoproteinerna delas upp i fem klasser (A-E) efter struktur och
funktion, som sedan delas in i subklasser.
Apo B: Finns i två former; apo B-48 i chylomikroner och apo B-100 i VLDL och LDL. Apo B-48 består av
48% av proteinet som kodas för av apo B-genen och apo B-100 respresenterar hela proteinet. Apo B100 känns igen av LDL-receptorer och aktiverar en receptormedierad endocytos av lipoproteinet.
Apo C-II: Finns i chylomikroner, HDL och VLDL. Aktiverar lipoproteinlipas (nedbrytningen av TAGs).
Apo E: Finns i chylomikroner, HDL och VLDL. Blir i levern igenkänd och medierar upptag.
LCAT är ett enzym i HDL som omvandlar kolesterol till kolesterylestrar. LCAT syntetiseras i levern och
binder till begynnande HDL-partiklar och aktiveras av apo A-I. Aktivt LCAT överför fettsyran från kol 2
i fosfatidylkolin till kolesterol, vilket skapar en kolesterylester (isoleras i HDLs kärna) och
lysofosfatidkolin (binds till albumin). LCAT står för ”lecithin:cholesterole acyltransferase”, men kallas
också PCAT som står för ”phosphatidylcholine:cholesterol acyltransferase”.
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LDL-receptorernas olika funktioner vid hälsa och sjukdom.
Syntesen av LDL-receptorer inhiberas vid närvaro av fritt kolesterol i cellen. När antalet LDLreceptorer minskar, minskar också det cellulära upptaget av kolesterol och LDL-halterna i blodet
stiger. Det leder till ökad mängd och ökad risk för aterosklerotiskt plack.
Vid familial hyperkolesterolemi är genen som kodar för de aktiva receptorerna defekt. Om individen
är heterozygot, med en kodande och en defekt gen, så kommer kolesterolhalterna att ligga över det
normala och ge en högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Om individen är homozygot, med två
defekta gener, har den inga aktiva LDL-receptorer och mycket höga kolesterolhalter redan från
födseln. Individer med homozygot defekt dör ofta innan de når 20 års ålder.
Mutationer kan också orsaka defekter i LDL-receptorerna bl a att receptorerna inte kan ta sig tillbaka
till cellmembranen efter upptag av lipoproteiner för att återanvändas, eller att endocytosprocessen
inte fungerar korrekt.
Upptag av lipoproteiner (chylomikronrester, HDL och LDL).
LDL och chylomikronrester tas båda upp av apo B/apo E-receptorer, dit både LDL med sitt apo B-100
och chylomikronresterna med sitt apo E kan binda. LDL tas upp i både perifer vävnad och i levern,
medan chylomikronrester endast tas upp i levern.
LDL-receptorer sitter i klatrinklädda gropar i cellmembranen. Då en LDL-partikel binder till receptorn
tas hela receptor-partikel-komplexet in i cellen genom endocytos och bildar en vesikel med ett
klatrinhölje. Klatrinhöljet tappas, vesikeln fuserar med andra likadana i cellen och bildar stora
endosomer. När pHt i endosomerna sjunker (tack vare protonpumparna ATPas) kan LDLet separeras
från receptorn som då lämnar vesikeln och återanvänds. Endosomerna utvecklas till lysosomer som
bryter ned lipoproteinresterna till kolesterol, aminosyror, fettsyror och fosfolipider mha hydrolytiska
enzymer.
HDL transporterar kolesterol till levern i en process som kallas ”reverse cholesterol transport”:
• Upptag av kolesterol till HDL
o från perifer vävnad (enzym: ABCA1)
o från VLDL (enzym: CETP)
• Esterifiering av kolesterolet till kolesterylestrar av LCAT
• Inbindning av det kolesterylesterrika HDLet (HDL2) till levern
• Selektiv överförsel av kolesterylestrar och frisättning av det lipid-tomma HDLet (HDL3)
I levern medieras upptaget av kolesterylestrarna av ytreceptorerna SR-B1 (scavenger receptor, class
B, type 1) som binder till HDL. Det är inte helt klarlagt om hela HDL-partikeln tas upp i levern,
kolesterylestrarna extraheras och HDL3 släpps ut eller om det bara sker ett selektivt utbyte.
Uttrycken ”det onda och det goda kolesterolet”.
Överföringen av kolesterol från perifer vävnad till HDL och från HDL till levern för syntes av gallsyror
eller transport ut ur kroppen via gallan är viktiga delar i hur kolesterolhomeostasen upprätthålls.
Detta ligger som en del av grunden till det omvända förhållandet mellan höga halter av HDL och
ateroskleros och är anledningen till att HDL kallas ”det goda kolesterolet”.
Eftersom LDL transporterar kolesterol åt motsatt håll, från levern och ut till vävnader där det kan
ansamlas och skapa skadliga plack, kallas det för ”det onda kolesterolet”.
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Oxidationshypotesen och hur den anses koppla till ateroskleros.
Ateroskleros, eller åderförkalkning, är en ansamling av kolesterol och fibrösa molekyler i kärlväggen i
kroppens artärer. Man kan se en förändring i kärlväggen med fettansamlingar redan tidigt i livet, men
det är inte förrän dessa utvecklas till fibrösa plack som det finns någon fara. Dessa plack kan lossna
och bilda embolier som kan orsaka hjärtinfarkt eller stroke. Risken för ateroskleros ökar pga
hypertoni, hyperlipidemi, diabetes och rökning.
På den här bilden ser vi en
normal artär. Första steget i
ateroskleros, enligt
oxidationshypotesen, är att LDL
tar sig in mellan endotelcellerna
från blodbanan och ner till
intiman. Detta sker oftast där
endotellagrets genomsläpplighet
är ökat pga turbulent blodflödet,
där kärl böjer eller delar sig. När
LDLet har tagit sig igenom
endotelet hålls det kvar pga
interaktioner mellan apo B och
proteoglykaner i matrix.
I intiman modifieras LDL och blir
bl a oxiderat av syreradikaler
(reactive oxygen species, ROS).

I inflammationsprocessen som sedan följer triggar det som nu är ”minimally oxidized” LDL
endotelcellerna att avge pro-inflammatoriska molekyler, som adhesionsmolekyler och
tillväxtfaktorer, som drar till sig monocyter och lymfocyter från blodbanan. Dessa ansamlas vid
artärväggen via adhesion; först ”rullande” längst endotelväggen medierad av selektiner (endotel) och
integriner (monocyt). Sedan migrerar de in till intiman där de differentierar till makrofager som äter
upp det oxiderade LDLet.
LDLet oxideras ytterligare till ”highly oxidized” av enzymer och ROS från andningskedjan i
endotelcellernas och makrofagernas mitokondier. Detta modifierar apo B-100 som nu inte längre
känns igen av LDL-receptorn, utan av scavenger receptors på makrofagerna. Till skillnad från LDLreceptorn hindras inte scavenger receptors uttryck av hög intracellulär kolesterolnivå, vilket gör att
makrofagerna fortsätter ta upp LDL trots att de är ”mätta”. De överfulla makrofagerna blir till
skumceller som sedan dör och lämnar efter sig en växande ansamlingen av lipider; kolesterol och
kolesterylestrar.
Tillväxtfaktorer och cytokiner från skumcellerna stimulerar glatta muskelceller att migrera från det
mediala lagret, ta upp lipider och producera och utsöndrar kollagen, innan de också omvandlas till
skumceller. Ett fibröst plack bildas som växer i storlek, initialt mot adventitian, men vänder sedan och
expanderar utåt mot lumen, som då blir förträngd. Placket växer i storlek med tillskott från fler celler
från blodbanan, proliferation och ansamling av extracellulära lipider. En kärna bestående av en
växande ansamling nekrotisk vävnad med en överliggande fibrös bindvävshinna uppstår.
Bindvävshinnan, som blir tunnare ju mer kärnan växer, kan till slut slitas av av blodflödet vilket
blottar den underliggande vävnaden. Trombocyter (blodplättar) kommer till platsen och fäster vilket
skapar en tromb som blockerar blodflödet. Om tromben lossnar från kärlväggen, som en emboli, kan
den blockera blodflödet helt i en mindre artär och då orsaka stor akut skada, t ex hjärtinfarkt eller
stroke.
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Postulerade mekanismer för hur ROS orsakar lipidoxidering av lipoproteiner och membranskada.
”Reactive oxygen species”, ROS, är fria radikaler som kan stjäla elektroner från fleromättade
fettsyror. Detta skapar en kedjereaktion som sker i tre huvudsteg;
1. Initiering:
IN· + R-H → IN-H + R·
En initieringsradikal (IN·) stjäl en elektron i form av en H+ från en fleromättad fettsyra (R-H).
Det bildas en fettsyreradikal (R·).
2. Propagering:
a) R· + O2 → ROO·
b) ROO· + R-H → R· + ROOH
a) En fettsyreradikal reagerar med syrgas och bildar en peroxylradikal (ROO·).
b) Peroxylradikalen kommer sedan att reagera med en annan fettsyra för att stjäla åt sig en
H+ och bilda hydroperoxid (ROOH), vilket bildar en ny fettsyreradikal.
3. Terminering: Detta sker då det bildats så pass många radikaler att det finns stor chans att
de istället för att reagera med fettsyror eller syrgas, som det nu finns färre av, reagerar med
varandra och bildar föreningar som inte är radikaler.

Att det är just fleromättade fettsyror som drabbas beror på att de väten, bisallyliska väten, som är
bundna till metylen, CH2, mellan två dubbelbindningar inte sitter lika hårt bundna som andra väten.
Detta gör att de lätt oxideras genom att en väteatom försvinner och skapar en oparad elektron på
det kvarvarande kolet.

161

Läkarprogrammet
Den Friska Människan 1
Amanda Kaba Liljeberg

Hur reaktiva syreradikaler, ROS, elimineras.
Fria radikaler kan elimineras av antioxidanter. Bland de vanliga antioxidanter vi får i oss genom födan
finns askorbinsyra, vitamin E och β-karoten. De eliminerar de fria radikalerna genom att själva
oxideras av dem så att radikalernas kedjereaktion termineras.
En för låg halt antioxidanter och för få enzymer som eliminerar ROS kan leda till oxidativ stress. Detta
kan orsaka inte bara oxideringar av fettsyror, utan också av DNA, vilket kan ge mutationer och
cancer, samt av proteiner, vilket kan ge enzyminaktivering och denaturering.
Askorbinsyra (vitamin C): Fungerar som ett reduktionsmedel i kroppen där det oxideras av ROS, vilket
reducerar dessa och gör dem harmlösa. Askorbinsyra kan även reducera vitamin E, efter en
oxidering, tillbaka till sin funktionella form.
Vitamin E: En fettlöslig antioxidant och fungerar därför främst i cellmembran för att skydda
fettsyrorna från oxidation. Vitamin E är ett samlingsnamn för ett antal olika kemiska föreningar med
liknande funktion. Reaktionen sker genom att en hydroxylgrupp oxideras.
När antioxidanterna oxideras av en fri radikal blir de ju egentligen själva radikaler. Däremot är dessa
inte alls lika farliga, tack vare att de oparade elektronerna kan resonansstabiliseras, alltså delas av
flera kärnor i molekylen, och riskerar således inte att bilda nya radikaler.
Teorier och principer för att sänka blodkoncentrationen av LDL och olika anledningar till förhöjda
blodfetter.
Kolesterol och mättade- och transfettsyror gör att det tillverkas mer VLDL i levern och ger således en
högre koncentration av LDL i blodet. De sänker även HDL-koncentrationen vilket minskar
återupptaget av kolesterol från extrahepatisk vävnad till levern. En kost med låg halt av kolesterol
och mättade- och transfettsyror kan således sänka blodkoncentrationen av LDL. Tillväxthormoner
ökar upptaget av LDL, och sänker alltså också blodkoncentrationen.
Omättade fettsyror, kostfibrer (pektin) och cerealier (betaglukan) har visats ha kolesterolsänkande
effekter. Om man ökar sitt intag av dessa ökar man samtidigt intaget av växtsteroler, som finns i alla
livsmedel av vegetabiliskt ursprung. Likt kolesterol i djurvärlden fungerar växtsteroler som
strukturella komponenter i cellmembranen hos växter. Växtsterolerna, som kemiskt är mycket lika
kolesterol, med skillnaden att de innehåller en eller två metyl- eller etylgrupper, konkurrerar med
kolesterol vid upptaget i tunntarmen, genom att sänka lösligheten hos både endogent (i gallan) och
exogent (i födan) kolesterol. Vissa kostfibrer binder gallsyror i tarmen och minskar återupptag.
Med minskat upptag av kolesterol och gallsyror från tunntarmen får man en lägre koncentration i
levercellerna. Det triggar en kompensatorisk uppreglering av LDL-receptorer i levern och ett ökat
LDL-upptag från blodbanan, vilket ger lägre blodkoncentration av LDL.
Man kan också sänka blodkoncentrationen av LDL med läkemedel, som t ex statiner som inhiberar
HMG-CoA-reduktas i kolesterolsyntesen så att det inte nybildas lika mycket kolesterol i kroppen.
Cholestyramin och andra läkemedel binder till gallsalter i tunntarmen och förhindrar resorption.
Växtstanoler, mättade växtsteroler, har visats förstärka den lipidsänkande effekten av statiner vid
kombinationsbehandling.
Anledningar till förhöjda blodfetter kan vara familial hyperkolesterolemi, en sjukdom som
karakteriseras av en muterad gen för LDL-receptorn vilket leder till en otillräcklig syntes av denna,
eller för högt intag av kolesterol och mättade fettsyror i kosten.
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Känna till:
Hur mycket kolesterol som syntetiseras per dag.
Ca 0,8g per dag, varav ca 0,5g i levern.
De två vanligaste primära gallsyrorna och de två vanligaste sekundära gallsyrorna.
Cholsyra (primär) resp deoxycholsyra (sekundär) och chenodeoxycholsyra resp litocholsyra.
Begreppet reaktiva syreradikaler (=syrespecies) ROS, vilka de är och hur de bildas.
ROS är molekyler som är starkt reaktiva eftersom de har en oparad valenselektron. De oxiderar andra
molekyler för att stjäla H+ att para denna med. ROS används t ex av immunförsvaret för att döda
patogener, men de kan också attackera kroppens egna molekyler, t ex fleromättade fettsyror, vilket är
skadligt.
Väteperoxid (H2O2), superoxid (O·2-), hydroxyl (OH·) och singlettsyre (O=O) är olika typer av ROS.
Syntesen av ROS kan ske genom autooxidation och fotokemiska och ezymatiska reaktioner. Den
vanligaste källan för radikaler är dock mitokondrien, där främst väteperoxid och superoxid bildas.
Superoxid bildas när syret istället för att bilda vatten endast blir reducerat men en elektron och således
försöker hitta en annan molekyl att ta den andra elektronen ifrån. Det kan också bildas genom att det
läcker ut elektroner från elektrontransportkedjan för tidigt, t ex vid övergången från komplex I till III med
CoQ eller vid bildandet av FMNH2 i komplex I.
Superoxidet kan sedan skapa farligare radikaler såsom hydroxyl genom reaktionen:
H2O2 + O·2- → O2 + OH·
Vatten kan om det utsätts för joniserad strålning tappa en elektron och bilda bl a superoxid.
Funktionen av superoxiddismutas och katalas.
ROS kan elimineras av enzymer för att förhindra att de oxiderar och förstör kroppens vävnader.
Superoxiddismutas är ett sådant enzym och katalyserar omvandlingen av superoxid till syrgas genom en
oxidation och till väteperoxid genom en reduktion. Enzymet finns i tre olika typer hos människor och
behöver en metalljon, t ex Cu2+ eller Zn2+ som cofaktor.
Katalas kan omvandla väteperoxid till ickefarliga substanser genom att en järnjon i enzymets hemgrupp
används för att reagera med väteperoxiden. I peroxisomen kan katalas katalysera reaktioner med
väteperoxid som då kan oxidera olika substanser för att bryta ned dem.
Funktionen av glutation och glutationperoxidas.
Glutation är en tripeptid som består av aminosyrorna glutaminsyra, cystein och glycin. Glutation är en
antioxidant som reducerar andra substanser, bl a väteperoxid, genom att donera elektroner. Detta görs
genom att glutation i sin reducerade form är fri, medan den i sin oxiderade form är ihopkopplad med en
annan glutation med en disulfidbrygga.
Glutationperoxidas oxiderar glutation genom att ta bort två
väteatomer och samtidigt reducera H2O2 till 2 H2O och två
glutation binds ihop.
För att kunna reducera andra ämnen igen måste glutation
själv reduceras till sin fria form och gör detta mha
+
+
glutationreduktas, där NADPH + H oxideras till NADP .
Indirekt är det alltså NADPH som oxideras för att reducera
H 2O 2.

Specifika intermediärer i kolesterolbiosyntesen som kan används för andra metabola ändamål.
Intermediären IPP är prekursor till isoprenoider, t ex ubiquinon (Coenzym Q).
Argument som talar för och emot sambandet högt kolesterol och ateroskleros.
För: Det är större risk att kolesterol fastnar och inflammation uppstår i kärlen om blodhalterna är höga.
Emot: Oxidationsteorin för ateroskleros är inte helt bevisad och uppkomst/orsak är inte helt klarlagt.
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Delavsnitt III: Aminosyrametabolism
Specialföreläsning + sem 9 + klinikerföreläsning + uppföljningsföreläsning 3 (HF: kap 19; kap 20 [ytligt sid 272-274]; kap 21
[sid 285-289], kap 28 [sid 373-378], kap 13 [sid 150-151]).

Generell aminosyrametabolism och ammoniaks metabolism.
Aminosyrametabolism
Fria aminosyror i kroppen kommer från tre källor; från nedbrytning av kroppens proteiner, från
protein vi äter och från syntes av icke-essentiella aminosyror. Aminosyrorna kan användas till
mycket; för syntes av protein, som prekursor till kväve-innehållande små molekyler och för att
omvandlas till glukos, glykogen, fettsyror, ketonkroppar eller CO2 + H2O.
Protein som vi äter måste brytas ned till fria aminosyror eller di- och tripeptider för att kunna tas upp
i tarmen. Enzymer som bryter ned protein, proteolytiska enzymer, produceras i tre organ; magsäcken
(pepsin), pankreas (trypsin, chymotrypsin, elastas, karboxypeptidas) och tunntarmen (aminopeptidas,
di- och tripeptidas). HCl från magsäckens huvudceller hjälper nedbrytningen genom att denaturera
protein och på så sätt göra dem mer mottagliga för hydrolys av proteaserna.
Enzym
Pepsin

Klass
Endopeptidas

Proenzym/ Zymogen
Pepsinogen

Endopeptidas

Produceras i
Magsäcken
(huvudceller)
Pankreas

Chymotrypsin

Endopeptidas

Pankreas

Chymotrypsinogen

Aktivering
HCl eller pepsin
(autokatalysering)
Enteropeptidas
eller trypsin
(autokatalysering)
Trypsin

Trypsin

Elastas

Endopeptidas

Pankreas

Proelastas

Trypsin

Karboxypeptidas A

Exopeptidas

Pankreas

Prokarboxypeptidas A

Trypsin

Karboxypeptidas B

Exopeptidas

Pankreas

Prokarboxypeptidas B

Trypsin

Aminopeptidas

Exopeptidas

Tunntarmen

Trypsinogen

Verkan
Bryter ut peptider och en del
fria aa från dietära protein
Klyver peptider efter Arg el Lys,
ej terminala bindningar
Klyver peptider efter Trp, Tyr,
Phe, Met el Leu, ej terminala
bindningar
Klyver peptider efter Ala, Gly el
Ser, ej terminala bindningar
Klyver peptider vid Ala, Ile, Leu
el Val vid C-terminala
bindningar
Klyver peptider vid Arg el Lys
vid C-terminala bindningar
Klyver oligopeptider vid Nterminala bindningar och frigör
mindre peptider och fria aa

Fria aminosyror tas upp i enterocyter via Na+-kopplad sekundär transport. Di- och tripeptider tas upp
via H+-kopplad transport. Peptiderna genomgår hydrolys i cytosolen och släpps ut i portasystemet
som fria aminosyror via faciliterad transport. I extracellulärvätskan är koncentrationen av fria
aminosyror mycket lägre än inne i kroppens celler och aktiva transportsystem krävs för att kunna
flytta aminosyror från blodet in i celler.
Katabolism av aminosyror innebär borttagning av α-aminogruppen och nedbrytning av det
resterande kolskelettet. Genom detta kan sju olika intermediära produkter bildas; oxaloacetat,
pyruvat, α-ketoglutarat, fumarat, succinyl-CoA, acetyl-CoA och acetoacetat. Alla dessa går direkt in i
någon av kroppens metabola reaktionsvägar och resulterar i antingen syntesen av glukos eller lipider
eller energiproduktion genom oxidering till CO2 i TCA.
Aminosyror kan klassas som antingen glukogena, ketogena eller både och, beroende på vilken av de
sju intermediärerna som produceras under deras katabolism. Glukogena aminosyror är de som ger
upphov till pyruvat eller någon av intermediärerna i TCA. Dessa intermediärer kan fungera som
substrat för glukoneogenesen. Aminosyror som ger upphov till ketonkroppen acetoacetat eller någon
av dess prekursorer (acetyl-CoA eller acetoacetyl-CoA) kallas ketogena. Leucin och lysin är de enda
enbart ketogena aminosyror som finns i protein.
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Ammoniaks metabolism
Ammoniak, NH3, produceras i alla vävnader som en del av metabolismen av olika ämnen och
utsöndras till största del som urea producerat i levern. För höga nivåer av ammoniak i blodet
(hyperammonemi) är skadligt för CNS och ammoniakhalten måste därför hållas låg.
Ammoniak produceras i olika vävnader från olika källor;
•

•

•
•
•

Den viktigaste källan till ammoniak är aminosyror från vår kost. Aminosyrorna vi äter genomgår
transdeaminering, en serie reaktioner av aminotransferas och glutamatdehydrogenas, vilket skapar
ammoniak.
Från glutamin kan njurarna producera ammoniak genom glutaminas och glutamatdehydrogenas. Det
+
mesta av detta ammoniak utsöndras med urin som NH4 och reglerar på så sätt även syra-basbalansen genom att ta med sig protoner. Genom hydrolys kan glutaminas i tarmen utvinna ammoniak
ur glutamin från blodet eller digestionen.
I tarmen skapas ammoniak från urea av det bakteriella ureaset. Detta ammoniak absorberas från
tarmen till portasystemet och utsöndras som urea.
Aminer från dieten och monoaminer som är hormoner eller neurotransmittorer skapar ammoniak
genom aminoxidaser.
I katabolismen av purin och pyrimidin frisätts aminogrupper som ammoniak.

För att hålla blodkoncentrationen av ammoniak låg omvandlas det i levern snabbt till urea. Levern
har den största rollen i utsöndringen av ammoniak. Den urea som produceras transporteras till
njurarna där den genomgår glumerulär filtration för att sedan lämna kroppen med urinen. Många
vävnader, framför allt muskelvävnad, frisätter kväve från aminosyror i form av glutamin eller alanin,
istället för som fri ammoniak. Glutamin skapas från ammoniak och glutamat av glutaminsyntetas i
främst muskler och levern, men även i CNS där det är den viktigaste mekanismen för att rensa ut
ammoniak från hjärnan. Cirkulerande glutamin deamineras i levern och njurarna av glutaminas. Det
NH3 som skapas omvandlas i levern till det ofarliga urea och i njurarna används det för att utsöndra
protoner.
Hyperammonemi är mycket skadligt då det har neurotoxiska effekter och kan orsaka koma eller död.
Det finns två huvudtyper av hyperammonemi; förvärvd och medfödd. Den förvärvda
hyperammonemin beror hos vuxna vanligtvis på en leversjukdom, orsakad av t ex en virusinfektion
eller alkohol. Levercirros hindrar portablodet från att nå fram till levern och ammoniak kan inte
omvandlas till urea, utan förs direkt ut till blodet. Den medfödda hyperammonemin kan bero på ett
fel i något av de fem enzymer som ingår i ureacykeln, det vanligast förekommande är problem med
ornitintranskarbamoylas.
Mekanismer vid transaminering, α-ketosyror som deltar i upptaget av aminogrupper, specifika
reaktioner som katalyseras av ALAT (el ALT) respektive ASAT (el AST) samt pyridoxalfosfats roll.
Första steget vid nedbrytning av aminosyror är transaminering; förflyttning av α-aminogruppen till αketoglutarat. Resultatet blir en α-ketosyra (aminosyra - α-aminogrupp) och glutamat (α-ketoglutarat
+ α-aminogrupp). Glutamat som skapas genom transaminering kan genomgå oxidativ deaminering
eller användas som aminogruppsdonator i syntesen av icke-essentiella aminosyror.
Transaminering katalyseras av en enzymfamilj som kallas aminotransferaser som finns i cytosolen
och mitokondrier hos celler i hela kroppen, speciellt celler i levern, njurar, tarm och muskler. Varje
aminotransferas fungerar specifikt för en eller ett par aminogruppsdonatorer och namnges efter
donatorn snarare än mottagaren, som nästan alltid är α-ketoglutarat.
Alaninaminotransferas (ALAT) och aspartataminotransferas (ASAT) katalyseras de två viktigaste
reaktionerna. ALAT finns i många vävnader och katalyserar förflyttningen av alanins aminogrupp till
α-ketoglutarat. Produkterna blir pyruvat och glutamat. ASAT är ett undantag från regeln och flyttar
aminogruppen från glutamat till oxaloacetat vilket skapar aspartat och α-ketoglutarat. Både ALAToch ASAT-reaktionerna är reversibla.
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Alla aminotransferaser behöver pyridoxalfosfat som coenzym. Pyridoxalfosfat binds kovalent till εaminogruppen av en specifik lysinrest på aminotransferasets aktiva yta. När enzymet ska överföra en
aminogrupp mellan två kolskelett sätts aminogruppen på pyridoxalfosfatet som då blir
pyridoxalaminfosfat. Pyridoxalaminfosfat-formen av coenzymet reagerar sedan med en α-ketosyra
vilket bildar en aminosyra och återgår samtidigt till sin ursprungsform.
Bildningen av glutamin och alanin i muskulatur i detalj (substrat, produkter, enzym, coenzym).
Glutamin och alanin används för att kunna transportera ammoniak från vävnader till levern.
Ammoniak är toxiskt och kan inte transporteras ensamt.
Glutamin:
I de flesta vävnader används glutaminsyntetas för att kombinera ammoniak med glutamat och skapa
glutamin. Glutaminet transporteras i blodet till levern, där glutaminas klyver molekylen och
återskapar glutamat och fritt ammoniak.
Alanin:
Främst i muskler transamineras pyruvat (från aeroba glykolysen) för att bilda alanin katalyserat av
ALAT. Alanin transporteras sedan i blodet till levern, där det omvandlas till pyruvat i en
transaminering där α-ketoglutarat blir glutamat. Genom glutamatdehydrogenas frisätts sedan fritt
ammoniak.
Glutamatdehydrogenasets roll vid oxidativ deaminering, och var denna sker (substrat, produkter,
enzym, coenzym).
Oxidativ deaminering med glutamatdehydrogenas resulterar i frigörandet av aminogrupper som fri
ammoniak (NH3) och sker främst i levern och njurarna. Produkterna är α-ketosyror som kan ingå i
energimetabolismen och ammoniak som fungerar som en kvävekälla i ureasyntesen.
Genom transaminering, där en aminogrupp sätts till α-ketoglutarat
och skapar glutamat, och oxidativ deaminering, där en aminogrupp
frisätts från glutamat vilket återskapar α-ketoglutarat, kan
aminogrupper från nästan alla aminosyror bli frisatta som ammoniak.
Glutamatdehydrogenas kan använda både NAD+ och NADP+ som
coenzym. NAD+ används främst vid nedbrytningen av glutamat till αketoglutarat i den oxidativa deamineringen (A i bilden) och NADPH vid
reducerande aminering vid synstesen av aminosyror där kolskelettet
reduceras och en aminogrupp sätts till (B i bilden).
Reaktionerna kan gå åt båda håll och regleras av koncentrationen av
glutamat, α-ketoglutarat och ammoniak samt förhållandet mellan
oxiderade och reducerade coenzym. Exempelvis är koncentrationen
av glutamat i levern hög efter intag av en proteinrik måltid, och
reaktionen går mot att bryta ned aminosyrorna och bilda ammoniak.
Alloster reglering sker via GTP som inhiberar glutamatdehydrogenas
och via ADP som aktiverar glutamatdehydrogenas. Alltså, när
energinivåerna i cellen är låga är aminosyranedbrytning med
glutamatdehydrogenas aktiv, vilket underlättar energiproduktion från
kolskeletten som utvinns från aminosyrorna.
D-Aminosyror, som vi får i oss genom födan från växter, bryts ned av D-Aminosyraoxidas (DAO) i
levern och njurarna till α-ketosyror, ammoniak och väteperoxid. FAD används som coenzym.
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Glukos-alanin-cykeln.
Alanin från muskelvävnad transporteras i blodet till levern och omvandlas till pyruvat. Genom
glukoneogenesen kan detta pyruvat omvandlas till glukos som transporteras till muskler och används
som energi.
Ureacykelns funktion (substrat, produkter, enzym), lokalisation och reaktioner (strukturformler
enbart för urea, i övrigt endast för förståelsen).
Urea är det främsta sättet för kroppen att göra sig av med aminogrupper från aminosyror. Ett kväve i
urea kommer från ammoniak, och ett från aspartat (båda från glutamat; i ammoniak via oxidativ
deaminering med glutamatdehydrogenas, i aspartat via transaminering av oxaloacetat med ASAT).
Urea produceras i levern och transporteras sedan till njurarna för att utsöndras i urin.
Fyra högenergi-fosfatbindningar används för varje ureamolekyl som skapas och ureacykeln är därför
irreversibel med ett mycket negativt ΔG.

Summaformel för ureacykeln.
Aspartat + NH3 + CO2 + 3 ATP + H2O ! Urea + Fumarat + 2 ADP + AMP + 2 Pi + PPi
168

Läkarprogrammet
Den Friska Människan 1
Amanda Kaba Liljeberg

Ureacykelns huvudreglerade steg (substrat, produkt och enzym [karbamoylfosfatsyntetas I]) samt
hur detta enzym regleras.
N-Acetylglutamat behövs för att aktivera karbamoylfosfatsyntetas I, som sköter det
hastighetsreglerande steget i ureacykeln. N-Acetylglutamat syntetiseras från acetyl-CoA och
glutamat av N-acetylglutamatsyntas med arginin som aktivator. Därför ökar leverkoncentrationen av
N-acetylglutamat efter en måltid innehållande mycket protein, där man får i sig både ett substrat
(glutamat) och regulatorn (arginin) för syntesen. Detta leder till att ureasyntesen ökar.
Bildningen av kreatinfosfat (reaktioner och organ), nedbrytning av denna högenergiförening samt
kreatin, samt funktionen av kreatinfosfat och kreatinkinas.
Kreatinfosfat finns i muskler och bidrar med en reserv av högenergifosfat som reversibelt kan
överföras till ADP för att bilda ATP som kan tillgodose musklerna med energi under de första
minuterna av intensiv muskelkontraktion.
Kreatin syntetiseras från glycin tillsammans arginins guanidinogrupp och en metylgrupp från Sadenosylmetionin (SAM). Kreatinet fosforyleras till kreatinfosfat av kreatinkinas med ATP som
fosfatkälla.
Kreatin och kreatinfosfat bryts cykliskt ned till kreatinin som sedan utsöndras i urin. Kreatininhalten i
urinen är proportionell mot kreatinfosfathalten i kroppen och kan användas för att uppskatta hur
stor muskelmassa en människa har. När muskelmassan minskar, minskar även halten av kreatinin i
urinen. Hög halt av kreatinin i blodet kan påvisa fel med njurarna, då kreatininet i vanliga fall snabbt
rensas bort ur blodet och förs ut ur kroppen.
Omvandling (substrat, produkter, enzymnamn o ev. coenzymer) av fenylalanin till
adrenalin (strukturformler för förståelsen) samt vilken enzymdefekt som leder till fenylketonuri
samt andra sjukdomar associerade med denna metabola väg.
Tyrosin skapas från fenylalanin av fenylalaninhydroxylas i en reaktion som kräver molekylärt syre och
coenzymet tetrahydrobiopterin (BH4), vilket kan skapas från GTP i kroppen. En syreatom blir tyrosins
hydroxylgrupp och den andra reduceras till vatten. BH4 oxideras under reaktionen till
dihydrobiopterin (BH2) och reduceras sedan tillbaka till BH4 av det NADH-krävande enzymet
dihydropteridinreduktas.
Katekolaminerna syntetiseras från tyrosin, som först hydroxyleras av tyrosinhydroxylas till 3,4dihydroxyfenylalanin (DOPA) i en reaktion som också kräver BH4 som oxideras till BH2. O2 reduceras
till H2O. DOPA dekarboxyleras och bildar dopamin. Reaktionen, som katalyseras av DOPAdekarboxylas, kräver pyridoxalfosfat som coenzym och CO2 går ut. Dopamin hydroxyleras av
dopamin-β-hydroxylas till noradrenalin. Vitamin C och koppar behövs i reaktionen. Adrenalin formas
från noradrenalin genom en N-metylering där S-adenosylmetionin (SAM) är metyldonator.
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Fenylketonuri (PKU):
Orsakas av ett fel med enzymet fenylalaninhydroxylas (som omvandlar fenylalanin till tyrosin) och
karakteriseras av en ansamling av fenylalanin. Fenylalanin finns i de flesta protein och PKU behandlas
därför med en speciell diet med syntetiska aminosyror blandat med frukt och grönsaker. En allt för
låg nivå av fenylalanin i blodet kan dock ge dålig tillväxt och neurologiska symtom, så lite måste intas
för att hålla en normal blodnivå. Genom rätt mat och tillskott av tyrosin (som ju nu inte kan
syntetiseras från fenylalanin) kan man undvika skador. Behandling måste påbörjas inom 7-10 dagar
efter födelsen för att undvika retardation, och eftersom att PKU är så vanligt (1:15 000) screenas alla
nyfödda barn i Sverige ca 24-48h efter födsel (test tagna tidigare kan ge felaktiga nivåer).
Obehandlad PKU ger barn en mental retardation vid ett års ålder och andra typiska symtom är
misslyckande att lära sig gå och tala, hyperaktivitet, tremor och dålig tillväxt.
Andra sjukdomar som har med metabola defekter av aminosyraomsättningen att göra är maple
syrup urine disease (MSUD), albinism, homocystinuri och alkaptonuri;
• MSUD orsakas av ett fel med ett enzym som dekarboxylerar leucin, isoleucin och valin och är
dödligt i de första veckorna i livet. Liksom för PKU screenas nyfödda barn och modifierad diet
är behandlingen.
• Albinism beror på en defekt i tyrosinmetabolismen och yttrar sig i en fullständig eller delvis
avsaknad av pigment i hud, hår och ögon.
• Homocystinuri är en grupp tillstånd som beror på problem i metabolismen av homocystein
pga enzymfel. Kan yttra sig i ectopia lentis (ögats lins förskjuts från normalt läge),
skelettabnormaliteter och neurologiska fel. Behandling sker med tillskott av vitamin B6 och
B12 samt ett begränsat intag av metionin.
• Alkaptonuri är ovanligt och patienter kan exempelvis uppvisa homogentisic aciduria
(homogentisinsyra från nedbrytningen av tyrosin ansamlas i urinen). Ofta assymtomatiskt
tills 40-årsåldern. Sjukdomen är i sig inte skadlig, men svår artrit kan vara mycket besvärligt.
Behandlas genom en kost med lågt protein, speciellt fenylalanin och tyrosin.
Bildningen (substrat, produkter, enzym) av serotonin (5-HT).
Serotonin syntetiseras och lagras på flera platser i kroppen, men störst
mängd finns i celler i tarmmukosan. Serotonin finns i små mängder i CNS
där det fungerar som neurotransmittor. (Se bild för syntes.)
Bildning av NO (substrat, produkter, enzym)
och histamin och dessa föreningars
funktion.
Histamin medierar en rad olika cellsvar, bl a
allergiska och inflammatoriska reaktioner.
Finns möjligen som neurotransmittor i
hjärnan. Är vasodilaterande. Histamin skapas
genom en dekarboxylering av histidin i en
reaktion som kräver pyridoxalfosfat och
frisätts från mastceller som svar på allergiska
reaktioner eller trauma. (Se bild för syntes.)
NO bildas av NO-syntas (NOS) med arginin, O2 och NADPH som substrat. Enzymet finns i tre kända
former (eNOS i endotel, nNOS i nervvävnad och iNOS i många olika celler bl a hepatocyter och
makrofager) och behöver flavinmononukleotid (FMN), flavinadenindinukleotid (FAD), hem och
tetrahydrobiopterin som coenzym. Reaktionen skapar citrullin och NO. NO fungerar liksom histamin
vasodilaterande. Har även andra funktioner; medierar effekter i makrofager som svar på infektioner,
förhindrar ansamlingar av blodplättar och finns som neurotransmittor i hjärnan.
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Omsättningen av glutamin och dess betydelse för syra-bas-balansen.
Glutamin bryts ned till glutamat och ammoniak av glutaminas. Glutamat omvandlas till αketoglutarat antingen genom transaminering eller genom oxidativ deaminering av
glutamatdehydrogenas.
Genom att skapa glutamin från glutamat och ammoniak kan man stabilisera pH i blodet, eftersom
glutamat skulle skapa ett alldeles för lågt pH och ammoniak ett alldeles för basiskt pH (genom att ta
med sig protoner ut i urinen).
Slutstegen i valin och isoleucins nedbrytning och betydelsen av vitamin B12.
Nedbrytningen av valin och isoleucin resulterar i succinyl-CoA, ett glukogent ämne som kan ingå i
TCA. Valin och isoleucin genererar propionyl-CoA som omvandlas till succinyl-CoA i reaktioner som
kräver biotin och vitamin B12. Från isoleucin fås också acetyl-CoA som utgår i ett steg i nedbrytningen,
därför är isoleucin både glukogen och ketogen.
Upptag och frisättning av aminosyror i muskulaturen och hormonell reglering av dessa processer.
Vid fasta bryter muskelväven ned protein. Nedbrytningen initieras av sänkningen av insulin (ej
stimulerat av glukagon eftersom muskler inte har glukagonreceptorer) och upprätthålls via en
höjning av glukokortekoider (kortisol). Muskelproteinet frisätts som aminosyror (glutamin och alanin)
och tas upp av levern för att användas i glukoneogenesen.
Känna till:
Vad som menas med katekolaminer och hur dessa, liksom serotonin, principiellt inaktiveras.
Dopamin, noradrenalin och adrenalin är biologiskt aktiva katekolaminer. Dopamin och noradrenalin
syntetiseras i hjärnan och fungerar som neurotransmittorer i CNS. Noradrenalin kan också
syntetiseras i binjuremärgen, där också dess metylerade derivat adrenalin syntetiseras. Utanför CNS
fungerar noradrenalin och adrenalin som hormon som frisätts som svar på rädsla, träning, kyla och
lågt blodglukos. Effekterna blir ökad nedbrytning av glykogen och TAGs samt ökat blodtryck och
hjärtverksamhet – de klassiska ”fight-or-flight”-reaktionerna.
Katekolaminerna inaktiveras genom oxidativ deaminering av monoaminoxidas (MAO) och Ometylering av katekol-O-metyltransferas. Produkterna frisätts från kroppen med urinet.
Vad som menas med ketogena och glukogena aminosyror.
Ketogena aminosyror ger genom katabolism upphov till
ketonkroppen acetoacetat. Glukogena aminosyror ger
upphov till pyruvat, någon av intermediärerna i TCA eller
substrat till glukoneogenesen. (Beskrivet mer i detalj i första
frågan i detta delavsnitt.)
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ENKOLPOOLEN
Specialföreläsning (HF: kap 20 [sid 262-267], kap 28 [sid 375-377]).

Omvandling av enkolfragmenten och vilka aminosyror som kan avge enkolfragment.
Enkolfragmenten finns i olika oxidationstal och hit räknas formyl, metenyl, metylen och metyl.
Enkolfragmenten förs från en bärare, som tetrahydrofolsyra (THF) eller S-adenosylmetionin (SAM),
till specifika strukturer som ska syntetiseras eller modifieras. Med enkolpoolen menas enkolfragment
som sitter på denna grupp av bärare. Bärarna får i sin tur fragmenten från andra donatorer,
exempelvis serin, glycin eller histidin.
Bildning, funktion och nedbrytning av S-adenosylmetionin (SAM).
SAM bildas från aminosyran metionin av enzymet SAM-syntetas. Metionin kondenserar med
adenosintrifosfat (ATP) vilket skapar SAM och kräver hydrolys av alla tre fosfatbindningarna i ATP.
När den aktiverade metylgruppen avges (till t ex noradrenalin för att bilda adrenalin) bildas Sadenosylhomocystein (SAH). Metylgruppen överförs vanligen till en syre- eller kväveatom, men kan
också ges till en kolatom. Mycket energi avges vilket gör reaktionen irreversibel.
SAH genomgår hydrolys och resultatet blir adenosin och homocystein. Homocysteinet kan sedan gå
två olika vägar;
• Om det är ett underskott på metionin kan homocystein återmetyleras till metionin genom att
ta emot en metylgrupp från N5-metyltetrahydrofolat. Metylcobolamin är coeznym.
• Om metioninnivåerna är tillräckliga kondenserar homocystein med serin, vilket skapar
cystationin som sedan, med hjälp av vitamin B6, genomgår hydrolys och bildar cystein samt
α-ketobutyrat och NH4+. α-ketobutyrat dekarboxyleras till propionyl-CoA vilket görs om till
succinyl-CoA.
Bildningen av homocystein och homocysteins kliniska laboratoriemässiga relevans.
Homocystein syntetiseras från metionin genom att en metylgrupp (CH3) tas bort från metionins Cterminal. Eftersom metionin är en essentiell aminosyra är cystein också essentiell då
metioninnivåerna inte är tillräckligt höga.
Höga plasmanivåer av homocystein främjar oxidativa skador och inflammation och är en riskfaktor
för kärlsjukdomar. Studier visar att plasmanivån av homocystein förhåller sig omvänt till nivåerna av
folsyra, B12 och B6. Men det finns däremot inga försök där vitamintillskott haft resultat på patienter
som redan har kardiovaskulär sjukdom och man undrar därför om homocystein kanske inte alls
orsakar skador, utan istället är en indikator av sådan skada.
Enkolpoolens betydelse vid bildning av nukleotider och metionin.
Enkolpoolen används vid metabolism av serin, glycin, histidin och metionin. När metionin bildas från
homocystein är THF (N5-metyltetrahydrofolat) metyldonator. THF medverkar också i syntesen av
puriner.
Innebörden av den så kallade "folatfällan" och kopplingar till folsyra och B12.
I celler som snabbt delar sig, som t ex röda blodkroppar i benmärg eller mukösa celler i tarmen,
behövs flera olika former av tetrahydrofolat (N5- och N10-metylen och N10-formyl) för att kunna
replikera DNA.
Då homocystein ska göras till metionin behövs både vitamin B12 (cobolamin) och folsyra i formen N5metyltetrahydrofolat. Vid B12-brist eller -fel ansamlas N5-metylformen av tetrahydrofolat, som inte
går att direkt omvandla till någon annan form. Därför tror man att B12-brist alltså kan leda till en
”folatfälla”, där det då blir en brist på tetrahydrofolat i andra former som skulle användas för att
syntetisera exempelvis puriner, som ju behövs för DNA-replikation.
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HEMMETABOLISM
Specialföreläsning (HF: kap 21 [sid 277-285, 288-289]).

Utöver sin funktion som byggstenar för proteiner har aminosyror också en viktig roll som prekursorer
till många kväveinnehållande molekyler med viktiga fysiologiska funktioner; porfyriner,
neurotransmittorer, hormoner, puriner och pyrimidiner.
Principiell struktur för hem (fyra kondenserade porfobillinogen och en komplexbunden järnjon).
Porfyriner är cykliska molekyler bestående av fyra kondenserade porfobillinogenmolekyler som
binder metalljoner, ofta Fe2+ eller Fe3+. Den vanligaste metalloporfyrinen i människan är hem, som
består av en Fe2+-jon placerad i mitten av protoporfyrin IX. Hem fungerar som tätt bunden cofaktor
till bl a hemoglobin, myoglobin och cytokromerna.
Porfyriner varierar efter vilka sidokedjor de har, och hur de sidokedjorna är organiserade.
Protoporfyrin IX har sidokedjor med vinyl-, metyl- och propionatgrupper. Sidokedjorna är ordnade så
att de på D-ringen är assymetiska (vilket gör protoporfyrin IX till en typ III-porfyrin).
Biosyntesen av hem: substrat och produkter i det reglerade steget
(ALA-syntas), vilka steg som påverkas vid blyförgiftning, tidiga/sena
hemsyntes-intermediärer, subcellulär lokalisation och skillnader i
levern och benmärgen (olika reglering av ALA-syntas 1 och 2).
Hem syntetiseras främst i levern och i erytrocytproducerande celler i
benmärgen (85% av hemsyntesen sker i erytroid vävnad). I levern
varierar hastigheten av syntesen mycket, medan den i erytroid vävnad
är relativt konstant. Den första och de tre sista reaktionerna sker i
mitokondrien (resterande i cytosolen) och därför kan mogna erytrocyter
inte syntetisera hem.
Alla kol- och kväveatomer i porfyrin kommer från glycin och succinylCoA som tillsammans bildar δ-aminolevulinsyra (ALA) med enzymet
ALA-syntas (ALAS). Reaktionen kräver pyridoxalfosfat som coenzym och
är det reglerade och hastighetsbegränsande steget i syntesen. Det finns
två isoinzym; ALAS1 och 2. När hem ansamlas pga för hög syntes
omvandlas det till hemin. Hemin inhiberar hepatiskt ALAS1 genom
minskad syntes av enzymet och genom att hämma den mitokondriella
importen av enzymet. I erytroid vävnad finns bara ALAS2, som regleras
av tillgången av intracellulärt järn.
Två ALA kondenseras till porfobillinogen av ALA-dehydratas. ALAdehydratas innehåller zink och är extremt känsligt för störningar av
andra tunga metaller, t ex bly, som kan byta ut zinket och hämma
enzymet. Därför kan man vid blyförgiftning se en ansamling av ALA och
anemi.
Fyra porfobillinogen kondenserar och bildar en linjär tetrapyrrol,
hydroxymetylbilan, som sedan isomeriseras och ringsluts och bildar
uroporfyrinogen III. Denna tetrapyrrol genomgår dekarboxyleringar och
coproporfyrinogen III skapas.
Coproporfyrinogen III tar sig in i mitokondrien där fler reaktioner, inkl en
spontan reaktion där Fe2+ adderas, slutligen resulterar i hem. Även fast
Fe2+ adderas spontant ökar reaktionens hastighet av enzymet
ferrochelatas, som liksom ALA-dehydratas hämmas av bly.
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Nedbrytning av hem i detalj från hemoglobin; samtliga substrat, produkter, enzym, coenzym,
lokalisation av de olika delstegen och transport av intermediärer mellan de olika platserna.
Efter ca 120 dagar i cirkulation tas röda blodkroppar upp och bryts ned, främst i levern och mjälten.
Ungefär 85% av den hem som bryts ned kommer från åldrade erytrocyter och ca 15% från turnover
av omogna erytrocyter och cytokromer från icke-erytroid vävnad.
Första steget i nedbrytningen av hem katalyseras av
hemoxygenas som tillsammans med NADPH+H+ och O2
lägger till en hydroxylgrupp på metylenbryggan mellan två
pyrrolringar och samtidigt oxiderar Fe2+ till Fe3+. En andra
oxidering av samma enzymsystem resulterar i att
porfyrinringen bryts, Fe3+ och CO frisätts och det gröna
pigmentet biliverdin har bildats. Biliverdin reduceras till det
orange-röda bilirubin av biliverdinreduktas, med NADPH+H+
som oxiderande ämne.
Bilirubin transporteras till levern ickekovalent bundet till
albumin då det inte är speciellt lösligt i plasma. Det frigör sig
från albumin och tar sig in i hepatocyter via faciliterad
diffusion och binder till intracellulära proteiner, främst
ligandin.
För att öka bilurubinets löslighet adderas två molekyler av
glukuronsyra i en process som kallas konjugering.
Reaktionen katalyseras av bilirubinglukuronyltransferas som
använder två stycken uridindifosfatglukuronsyra (UDPglukuronsyra). Två UDP går ut och den bilirubindiglukuronid
som nu skapats transporteras aktivt och mot en
koncentrationsgradient ut ur levern till canaliculi och till
gallan. Detta steg kräver mycket energi och är
hastighetsreglerande. Kan hämmas vid leverskada.
Okonjugerat bilirubin släpps i regel inte ut.
Bilirubindiglukuronid hydrolyseras och reduceras av
bakterier i tarmen för att skapa det färglösa urobilinogen. En
del av urobilinogenet oxideras till stercobilin, som ger
avföring den bruna färgen, medan en del reabsorberas till
portasystemet.
Därifrån ingår det antingen i en cykel med levern där det
sedan återutsläpps i gallan, eller så transporteras det till
njurarna där det omvandlas till det gula urobilin, som ger
urinen dess färg.

174

Läkarprogrammet
Den Friska Människan 1
Amanda Kaba Liljeberg

Förekomst och användning av järn, ferritin och hemosiderin (lagring), transferrin (transport).
Män har totalt en depå av ca 3,5g järn i kroppen och kvinnor ca 2,4g. Järnet används främst i
hemoglobin (2,1g hos män och 1,7g hos kvinnor) och i myoglobin (0,35g resp 0,25g).
Ferritin: Lagrar järn. Finns i alla celler, främst i leverns hepatocyter samt i leverns, benmärgens och
mjältens makrofager. Plasmaferritin kan vara en indikator för järnbrist och ökar vid inflammation och
leukemi.
Hemosiderin: Vid överskott av järn, hemochrematos, lagras järn också i hemosiderin.
Transferritin: Binder järn med hög affinitet. Ser till att det inte finns fritt Fe3+ i plasman, då detta
genererar fria syreradikaler. Fe3+-transferritinkomplexet känns igen av receptorer för upptag till celler
där järnet överförs till ferritin. Transferrin tillverkas i levern och är lågt vid svält och kronisk
alkoholism. Transferritinets järnmättnad är ett bra mått på järnbrist.
Känna till:
Ikterus/gulsot och olika typer (prehepatisk, hepatisk, posthepatisk ikterus).
Ikterus är inte en sjukdom, utan ett symtom på ett underliggande fel. Det visar sig i gul färg på hud,
nagelbäddar och sclerae pga för höga nivåer av bilirubin i blodet, hyperbilirubinemi.
• Prehepatisk (”hemolytic”) ikretus: Levern har kapacitet att konjugera och utsöndra över
3000mg bilirubin per dag. I normala fall är dagsproduktionen av bilirubin bara ca 300mg,
vilket ger levern chans att svara på en ökad hemnedbrytning. När nebrytningen av röda
blodkroppar ändå överstiger leverns kapacitet (vid t ex sicklecellanemi) ökar nivån av
okonjugerat bilirubin i blodet.
• Hepatisk (”hepatocellular”) ikterus: Skada på leverceller, pga t ex cirros eller hepatit, orsakar
en ökad nivå av okonjugerat bilirubin i blodet. Urobilinogen ökar i urinen. Plasmanivåer av
ASAT och ALAT ökar. (Konjugerad hyperbilirubinemi: när konjugerat bilirubin inte effektivt
kan utsöndras till gallan läcker det istället ut i blodet.)
• Posthepatisk (”obstructive”) ikterus: Orsakas inte av en överproduktion av bilirubin eller
nedsatt förmåga att konjugera i levern, utan av en förträngning i gallgångarna. Kan bero på t
ex en tumör eller gallsten.
Porfyrier (tidiga/sena porfyrier, i relation till hembiosyntesen). Ljuskänsligheten vid sen porfyri.
Profyrier är ovanliga oftast genetiska defekter i hemsyntesen som resulterar i ansamling och ökad
utsöndring av porfyriner eller dess prekursorer. Olika typer av porfyrier beror på olika enzymfel och
resulterar i att olika intermediärer i hemsyntesen ansamlas. Klassas som antingen kronisk hepatisk
(vanligast förekommande), akut hepatisk eller erytropoetisk, beroende på var enzymfelet finns. Om
enzymdefekten påverkar tidiga steg i syntesen – innan tetrapyrrolerna skapas – ses abdominala eller
neuropsykiatriska tecken. Defekter som leder till ansamling av tetrapyrrolintermediärer senare i
syntesvägen visas som ljuskänslighet, där huden blir irriterad och bränner vid ljusexponering.
Alla porfyrier ger minskad hemsyntes, vilket i levern leder till ökad syntes av ALAS1, via en gen som
normalt hämmas av hem. När hem inte finns som inhibitor ökar mängden intermediärer i hems
syntesväg fram till där enzymdefekten sätter stopp. Det är dessa toxiska intermediärer som orsakar
den huvudsakliga patofysiologin i porfyrier.
”Icterus neonatorum”, ”kernicterus”, orsakssamband vid ”erythroblastosis foetalis”.
Ikterus hos nyfödda behandlas med ljus som isomeriserar bilirubinet till former som inte behöver
konjugeras.
• Icterus neantorum: Beror på att aktiviteten av hepatisk bilirubinglucuronyltransferas är låg
hos nyfödda, speciellt prematura, barn. Når vuxennivå vid ca fyra veckors ålder.
• Kernicterus: Bilirubin vid högre nivå än vad som kan bindas till albumin diffunderar in i de
basala ganglierna och orsaka toxisk encefalopati.
• Erythroblastosis foetalis: Antikroppar från modern bryter ned röda blodkroppar i fostrets
cirkulation och orsakar anemi.
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Delavsnitt IV: Nukleotidmetabolism
Sem 10 och uppföljningsföreläsning 4 (HF: kap 22; kap 29 [sid 395-397 och IV:E 408-409]).

Nukleotider är viktiga molekyler som är essentiella för att våra celler ska fungera. Ribonukleosid- och
deoxyribonukleosidfosfat är byggstenarna för RNA och DNA och utan dem kan celler varken
syntetisera protein eller proliferera. Nukleotider fungerar också som bärare av aktiverade
intermedärer i syntesen av en del kolhydrater, lipider och konjugerade proteiner och är strukturella
komponenter i många coenzymer som t ex coenzym A, FAD, NAD+ och NADP+. Nukleotider och
nukleosider kan fungera som signalsubstanser. Nukleotiderna cAMP och cGMP är second messengers
som skickar viktiga signaler i cellers transduktionsvägar. Andra egenskaper är att nukleotider även
fungerar som energivaluta i celler samt reglerar många olika enzymer i intermediärmetabolismen.
Principiella strukturen hos naturligt förekommande nukleosider, samt deras nukleotidformer.
Skillnader mellan deoxy- och ribonukleotider, mellan puriner och pyrimidiner, samt nomenklatur.
Nukleotider består av en kvävebas, en pentosmonosackarid och en, två eller tre fosfatgrupper.
Kvävebaserna kan delas in i två grupper; puriner och pyrimidiner. Både
DNA och RNA består av samma purinbaser: adenin (A) och guanin (G).
När det gäller pyrimidinerna finns cytosin (C) i både DNA och RNA,
men sen skiljer de sig åt och DNA har tymin (T) och RNA har uracil (U).
I t ex virus-DNA och transfer-RNA förekommer modifikationer av
baserna som inkluderar metylering, glykosylering, acetylering och
reduktion.
Om man till en kvävebas sätter en pentos får man en nukleosid. Om
pentosen är ribos, som i RNA, får man ribonukleosid. Om pentosen är
2-deoxyribos, som i DNA, får man deoxyribonukleosid.
Ribonukleosiderna av A, G, C och U kallas adenosin, guanosin, cytidin
och uridin. Deoxyribonukleosiderna av A, G, C och T får prefixen
”deoxy-” och blir då deoxyadenosin etc.
När en eller flera fosfatgrupper adderas till en nukleosid får man en
nukleotid. Den första fosfatgruppen sätts med en esterbindning på
OH-gruppen på pentosens femte kol (5’-OH) och resultatet blir en
nukleosidmonofosfat som kallas en nukleosid-5’-fosfat eller en 5’nukleotid. Adenosinmonofosfat (AMP) är en sådan. Om en andra eller
tredje fosfatgrupp adderas får man en nukleosiddifosfat (t ex
adenosindifosfat (ADP)) eller en nukleosidtrifosfat (t ex
adenosintrifosfat (ATP)). Dessa ytterligare fosfatgrupper binds till
nukleotiden med högenergibindningar. Fosfatgrupperna ger
molekylen en negativ laddning och det är därför DNA och RNA kallas
för nukleinsyror.
Vanligt förekommande nukleosider/nukleotider
Adenosin och Deoxyadeonsin
Guanosin och Deoxyguanosin
Cytidin och Deoxycytidin
Uridin
Deoxytymidin (kallas också för bara Tymidin)
ATP, GTP
+
+
FAD, NAD , NADP
SAM
cAMP, cGMP
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Tre olika reaktioner (substrat, produkter, enzym) där PRPP ingår i nukleotidmetabolismen.
5-fosforibosyl-1-pyrofosfat (PRPP) är en ”aktiverad pentos” som ingår i syntesen av purin och
pyrimidin. PRPP skapas från ATP och ribos-5P av PRPP-syntetas, som aktiveras av inorganiskt fosfat
och hämmas av färdiga purinnukleotider (”end-product inhibition”).
I purinsyntesen skapas 5’-fosforibosylamin från PRPP och glutamin genom att glutamins amidgrupp
ersätter pyrofosfatgruppen på kol 1 i PRPP. Reaktionens enzym, glutamin:fosforibosylpyrofosfat
amidotransferas, hämmas av purin-5’-nukleotiderna AMP och GMP genom ”end-product inhibition”.
Reaktionens hastighet kontrolleras också av den intracellulära koncentrationen av PRPP, med hög
känslighet för om nivåerna är lägre än vanligt. Hela syntesvägen kräver ATP som energi och nio
ytterligare reaktioner resulterar i inosinmonofosfat (IMP) som senare görs om till AMP eller GMP
(kräver också energi: GTP för att göra AMP och ATP för att göra GMP), beroende på vilken som
behövs. Om nivåerna av AMP och GMP är tillräckliga stoppas syntesen vid amidotransferaset.
Till skillnad från puriner som konstrueras på en redan existerande ribos-5P, syntetiseras
pyrimidinringen först och när ringen är färdig donerar PRPP en ribos-5P och nukleotiden orotidin-5’monofostat (OMP) är skapad. Enzym är orotatfosforibosyltransferas och reaktionen är irreversibel.
OMP görs om till uridinmonofosfat (UMP) och fosforyleras till UDP och UTP. UTP kan göras om till
cytidintrifosfat (CTP). Från deoxyformen av UMP, dUMP, kan tymidinmonofosfat (TMP) skapas.
De reaktioner (substrat, produkter) som katalyseras av ribonukleotidreduktas, tymidylatsyntas och
dihydrofolatreduktas.
• Ribonukleotidreduktas: Reducerar purinnukleosiddifosfater, ADP och GDP, och
pyrimidinnukleosiddifosfater, CDP och UDP, till deras deoxyformer dADP, dGDP, dCDP och
dUDP. Väteatomerna som behövs för reduktionen av 2’-hydroxylgruppen kommer från två
tiolgrupper (–SH) i enzymet själv, som mellan varandra bildar en disulfidbrygga. Coenzymet
tioredoxin reducerar sedan tillbaka enzymets tiolgrupper så att enzymet kan fungera igen.
Tioredoxin måste i sin tur också reduceras, och detta sker med NADPH+H+ och enzymet
tioredoxinreduktas.
• Tymidylatsyntas: Konverterar dUMP till dTMP. N5,N10-metylentetrahydrofolat donerar
metylgrupp. En ovanlig reaktion där tetrahydrofolat (THF) inte bara ger ifrån sig ett
enkolfragment utan även två väteatomer, vilket reducerar det till dihydrofolat (DHF).
• Dihydrofolatreduktas: Reducerar DHF tillbaka till THF. Läkemedel som hämmar
dihydrofolatreduktas kan användas mot cancer. De minskar tillgången till THF i cellerna, och
minskar därmed även metyleringen av dUMP till dTMP. Detta minskar mängden dTMP som
kan bygga DNA och cancercellernas tillväxt minskar.
Bildning av urat från puriner (substrat, produkter) och xantinoxidasets roll.
Nedbrytningen av nukleinsyror vi får i oss genom födan sker i tunntarmen. En familj av pankreatiska
enzymer hydrolyserar nukleinsyrorna till nukleotider. I mukösa tarmceller bryts sedan
purinnukleotider ned till nukleosider och fria baser. Urinsyra (urat) är slutprodukten. Pyrimidiner kan
brytas ned helt i kroppen, utan urat som produkt.
En aminogrupp tas bort från AMP av AMP-deaminas vilket skapar IMP, eller från adenosin av
adenosindeaminas som skapar inosin. IMP och GMP konverteras till deras nukleosidformer, inosin
och guanosin, av 5’-nukleotidas. Purinnukleosidfosforylas konverterar inosin och guanosin till deras
purinbaser, hypoxantin och guanin. Guanin blir deaminerat och skapar xantin. Hypoxantin oxideras
av xantinoxidas till xantin, vilket oxideras ytterligare av xantinoxidas till slutprodukten urat. Uratet
utsöndras primärt i urinen.
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Återanvänding av purinbaser via HGPRT.
Puriner som kommer från den naturliga turnovern eller den lilla mängd från maten som inte bryts
ned kan göras om till nukleosidtrifosfater och användas av kroppen. I denna återanvändning
(”salvage pathway”) ingår PRPP som källa av ribos-5P. Två enzymer är involverade: adeninfosforibosyltransferas (APRT) och hypoxantin-guanin-fosforibosyltransferas (HGPRT).
Verkningsmekanismer för allopurinol, hydroxyurea, 5-fluorouracil, metotrexat, AZT, acyklovir.
• Allopurinol: En strukturell analog till hypoxantin som hindrar urinsyrasyntesen. Används vid
behandling av patienter med gikt orsakad av en överproduktion av urinsyra. I kroppen
omvandlas allopurinol till oxypurinol som hämmar xantinoxidas, vilket resulterar i en
ansamling av hypoxantin och xantin (som är mycket lösligare än urinsyra och har mindre
benägenhet att orsaka inflammation). Hypoxantin kan återanvändas med HGPRT och på så
sätt sänka PRPP-nivån och därmed också purinsyntesen.
• Hydroxyurea: Förstör de fria radikaler som behövs för att ribonukleotidreduktas ska kunna
fungera och hindrar därmed produktionen av substrat till DNA-syntesen. Kan användas i
cancerbehandling vid exempelvis leukemi och för behandling mot sicklecellanemi.
• 5-fluorouracil: dUMP omvandlas till dTMP av tymidylatsyntas, som använder en metylgrupp
och två väteatomer från N5,N10-metylentetrahydrofolat, som då oxideras till dihydrofolat
(DHF). Tymidylatsyntas inhiberas av 5-fluorouracil, en tyminanalog som motverkar tumörer.
5-fluourouracil konverteras till 5-FdUMP som binds permanent till tymidylatsyntaset och
inaktiverar det. Detta hämmar DNA-syntesen och kan användas i cancerbehandling.
• Metotrexat: DHF som skapas efter att N5,N10-metylentetrahydrofolat oxideras efter
skapandet av dTMP från dUMP måste reduceras tillbaka till THF av dihydrofolatreduktas.
Metotrexat hämmar dihydrofolatreduktaset och minskar därmed tillgången av THF och
minskar alltså purinsyntesen och även tillgången av dTMP som behövs i DNA-replikationen.
Att DNA-syntesen hämmas förlångsammar cellväxt och kan användas för att bekämpa
cancer.
• AZT (Zidovudine): En nukleosidanalog där pentosringen är modifierad. Används i behandling
av HIV där AZT inhiberar ett reverse transcriptase och viruset kan då inte replikera DNA från
RNA, vilket behövs för att bygga upp ett dubbelsträngat DNA. AZT fungerar sämre på
kroppens egna celler då dessa, i motsats till viruscellerna, kan reparera DNAt.
• Acyklovir: En guanosinanalog som bara till viss del har nukleosidstruktur; pentosringen är
utbytt mot en rak kedja. Används i behandling mot virus då acykloviret omvandlas till acykloGMP av tymidinkinas och sedan fosforyleras till acyklo-GTP. Acyklo-GTP inkorporeras i en
växande DNA-kedja, men eftersom den saknar en 3’-ände kan inga fler nukleotider byggas in
i kedjan och DNA-syntesen avslutas. Enzymer i viruset kan inte heller ta bort acyklo-GTP från
kedjan.
Känna till:
De olika molekylära källorna till purin respektive pyrimidin.
Atomerna i purinringen kommer från en mängd olika molekyler, inkl aminosyror (asparaginsyra,
glycin och glutamin), CO2 och N10-formyltetrahydrofolat. Syntesen sker främst i levern i en serie
reaktioner där kol och kväve adderas till en redan formad ribos-5P.
Pyrimidin får atomer från glutamin, CO2 och asparaginsyra. När ringstrukturen är formad adderas en
ribos-5P från PRPP.
De reglerade stegen i purins respektive pyrimidins de-novo-syntes.
Purin: Glutamin:fosforibosylpyrofosfat amidotransferas. Aktiveras av PRPP, hämmas av
purinnukleotiderna AMP och GMP (”end-product inhibition”).
Pyrimidin: Karbamoylfosfatsyntetas II. Aktiveras av PRPP, hämmas av UTP (”end-product inhibition”).
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Hur en DNA-kedja byggs upp (bild), inklusive strukturer på sockerkedjan.
Nukleotiderna sitter ihop i en kedja
via deoxypentoserna, där en
nukleotids 3’-hydroxylgrupp och
nästas 5’-hydroxylgrupp binds ihop
med fosfodiesterbindningar.
Kedjan är polär med en 5’-ände (som
slutar i en fri fosfatgrupp) och en 3’ände (slutar i en fri hydroxylgrupp)
som inte är fästa vid en ny nukleotid.
Man läser en DNA-kedja från 5’änden och det blir t ex 5’-AGT-3’.
I dubbelhelixen är båda strängarna
lindade runt en gemensam axel, ”the
axis of symmetry”. De paras ihop åt
motsatt håll, dvs den enas 5’-ände
med den andras 3’-ände. De
hydrofila deoxyribosfosfatkedjorna
är på utsidan av helixen, och de
hydrofoba kvävebaserna är inåt.
Det spatiala förhållandet mellan de två strängarna i helixen skapar olikheter i avståndet
mellan ”svängarna”, vilket gör att helixen får en större och en mindre skåra.
Baserna på de olika strängarna paras alltid ihop A-T och G-C. Därför är alltid den ena DNA-strängen
ett komplement till den andra. Basparen hålls ihop med vätebindningar, två mellan A och T och tre
mellan G och C. Dessa vätebindningar stabiliserar tillsammans med hydrofoba interaktioner helixens
struktur.
Principiella orsaker till gikt (”gout”).
Gikt karakteriseras av hyperuricemi, höga blodnivåer av urinsyra (slutprodukten av
purinnedbrytning), som ett resultat av en överproduktion eller otillräcklig utsöndring av urinsyra.
Natriumurat kan ansamlas i kristaller i leder där en inflammation uppstår och orsakar först akut och
senare kronisk artrit. Hos majoriteten av patienter som får hyperuricemiorsakad gikt är orsaken en
otillräcklig utsöndring av urinsyra. Det kan vara primärt och bero på defekter i utsöndringsprocesser
eller sekundärt till en sjukdom som påverkar hur njurarna tar hand om urinsyran. Hyperuricemi och
gikt som beror på en överproduktion av urinsyra är mindre vanligt. Överproduktionen kan vara pga
olika genetiska fel där en ökad nivå av PRPP ökar purinproduktionen och därför även nedbrytningen
av puriner, som resulterar i ökad nivå av urinsyra.
Lesch-Nyhans syndrom.
Ett fel i enzymet HGPRT vilket gör att ”salvage pathway” för hypoxantin och guanin inte fungerar.
PRPP ansamlas och IMP- och GMP-nivåerna sjunker. Amidotransferaset som omvandlar PRPP och
glutamin till 5’-fosforibosylamin får då överskott på substrat (PRPP) och minskad hämning (från GMP)
vilket gör att de-novo-syntesen av puriner ökar. Kombinationen av minskad återanvändning och ökad
syntes av puriner resulterar i ökad nedbrytning av puriner, vilket ger en stor mängd urinsyra
(slutprodukten av purinnedbrytning). Hyperuricemi kan ge urinsyrastenar i njurar och
urinsyrakristaller i leder och mjuk vävnad. Dessutom karakteriseras syndromet av
motorikdysfunktion, kognitiva brister och uppförandestörningar som inkluderar självstympning (biter
i läppar och fingrar).
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Delavsnitt V: Alkoholmetabolism
Specialföreläsning (kompendium och HF: kap 23 [sid 316-318], kap 28 [sid 379 (A2)]).

Omvandlingen (substrat, produkter) av etanol till koldioxid inklusive enzymer, coenzymer, organ,
subcellulär lokalisation och genetiska skillnader.
Etanolet elimineras genom oxidation (förutom några få procent som elimineras med urin, svett och
utandningsluft). De första stegen i oxidationen sker i levern, där det först bildas acetaldehyd i
cytosolen som sedan oxideras vidare till ättiksyra i mitokondrier. Ättiksyran transporteras från levern
i blodet till muskelvävnaden där den aktiveras i mitokondrier och förbränns som acetyl-CoA i TCA. Att
energi utvinns både i levern och musklerna gör att oxidationen kan gå snabbare.
CH3CH2OH + NAD+ ⇄ CH3CHO + NADH + H+
Det viktigaste enzymet i alkoholoxidationen är alkoholdehydrogenas (i hepatocyters cytosol) som
katalyserar reaktionen där etanol oxideras till acetaldehyd. NAD+ är coenzym och reduceras till
NADH+H+. Det finns olika klasser av alkoholdehydrogenas, där klass I är den viktigaste i leverns
etanoloxidation. Det finns flera varianter med olika Km och de olika typerna varierar dels mellan olika
folkslag och dels med individuella skillnader.
CH3CHO + H2O + NAD+ → CH3COO- + NADH + 2H+
Acetaldehyd oxideras vidare till acetat (ättiksyra) av aldehyddehydrogenas i hepatocyternas
mitokondrier. Det finns två former av aldehyddehydrogenas; en västerländsk form och en som är
vanlig i Japan och Kina. De två varianterna skiljer sig på en aminosyra i position 487, där
västerlänningar har Glu och den andra formen Lys. Den västerländska formen, med Glu, har mycket
högre aktivitet än varianten med Lys.
Blodalkoholkurvan efter intag av etanol.
Bilden visar alkoholkoncentrationen i blod efter
en flaska vin tillsammans med måltid (100 mg%
= 1 ‰). Ca 20 % absorberas redan i magsäcken,
resten tidigt i tunntarmen.
Absorptionshastigheten beror mycket på
koncentration, och på intagen mat som gör att
ventrikeln tömmer sig långsammare.
Absorptionen sker genom diffusion och följer
1:a ordningens kinetik, lutningen avtar därför.
Absorptionsfasen övergår i linjär elimination (0:e ordn.), ca 0,15‰ per timme. Alkoholeliminationen
har då maximal hastighet. Sist kommer en fas med icke-linjär elimination pga omättat enzym vid
<0,1‰. En ytterligare orsak till att eliminationen inte är linjär vid låga koncentrationer är s k total
hepatisk extraktion, dvs blodet från lever kan vara helt fritt från etanol, och spär ut etanolen i
kroppsvattnet.
Vid samma intagna alkoholmängd får män en lägre koncentration. Det beror dels på att män har
relativt sett mer muskulatur och dels på att män i genomsnitt har högre kroppsvikt.
Hur alkoholmetabolism kan påverka glukoneogenesen.
De två oxideringsreaktionerna i alkoholmetabolismen resulterar i en ansamling av NADH. Överskottet
av NADH leder till att pyruvat reduceras till laktat och oxaloacetat till malat. Eftersom pyruvat och
oxaloacetat behövs i glukoneogenesen leder detta till minskad glukossyntes, och möjlig hypoglukemi.
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Känna till:
Interaktion mellan etanolmetabolism och metabolism av läkemedel och andra alkoholer.
För diabetespatienter som behandlas med insulin finns en ökad risk för alkoholinducerad
hypoglukemi, som kan uppstå flera timmar efter alkoholintaget.
Alkoholdehydrogenaser hämmas kompetitivt med en annan alkohol, eftersom enzymen inte är
specifika. Detta är principen för behandling av metanolförgiftning och etylenglykolförgiftning: Dessa
alkoholer oxideras av alkoholdehydrogenas och är giftiga framför allt pga syrorna som bildas, myrsyra
resp glykolsyra och oxalsyra. Syrorna ger acidos, och myrsyran kan orsaka blindhet. Metanol ger
dessutom formaldehyd som reagerar med proteiner. Oxalsyra binder kalcium och ger njursten. Dessa
syror hanteras inte som ättiksyran från etanol, som snabbt metaboliseras till CO2. Att ge alkohol ingår
i den nuvarande behandlingsmetoden för träspritförgiftning. Ett alternativ är alkoholdehydrogenashämmaren 4-metylpyrazol (Fomepizol).
Cytokrom P450 är ett enzymsystem som används i kroppen för att göra både kroppsegna substanser
och t ex läkemedel mer vattenlösliga så att de kan utsöndras. Det finns en form som specifikt
oxiderar etanol, CYP2E1, med hjälp av O2 och NADPH + H+. Systemet kan möjligen bidra till att
oxidera vid höga koncentrationer och hos alkoholister eftersom systemet induceras av etanol.
Betydligt viktigare är att det kan bildas en fri radikal, hydroxyetylradikalen (CH3C·HOH), vid
alkoholoxidationen. Denna kan starta en peroxidationskedja som leder till nedbrytning av
fleromättade fettsyror, t ex arakidonsyra. Produkterna (som 4-hydroxynonenal) misstänks stimulera
kollagenbildning, vilket ger cirros.
Etanol inducerar inte bara CYP2E1 utan även andra isozymer. Det ger en ökad
läkemedelsmetabolism. Dessutom hämmar alkohol akut läkemedelsmetabolismen genom att binda
till cytokrom P450. Det gör det svårt att ställa in läkemedel som måste ha rätt koncentration, t ex
antikoagulantia mot blodpropp.
Mekanismer bakom akuta alkoholeffekter på hjärnan.
Fortfarande är mycket oklart, och troligen påverkas många system. Dessutom sker två typer av
anpassning; dels en tolerans mot effekterna av alkhol och dosen måste ökas för att få en önskad
effekt, vilket leder till en ond cirkel. Dels utvecklas ett beroende pga adaptation, med motsatt effekt
mot alkohol med ångest och hyperexcitabilitet vid abstinens.
•

•

•
•

•

Hämningslösande effekt: Låga halter (0,2 - 0,4 ‰) hämmar en receptor för glutamat, NMDAreceptorn. Alkohol minskar kalciumtransporten, vilket anses leda till den initiala ruseffekten
och den hämningslösande effekten.
Ångestdämpande effekt: Ångestdämpningen beror sannolikt på att en GABA-receptor
stimuleras. Effekten blir då som av bensodiazepiner (Valium, Sobril). Kroniskt blir det motsatt
effekt med sänkt GABA-effekt på receptorn och därför ångest.
Belönande effekt: Opiatsystemet (endorfinsystemet) är inblandat i de positiva effekterna av
alkohol.
Bedövande, sövande effekt: Detta är sannolikt en effekt av att alkohol löser sig i membranen
och gör dem mjukare, liksom andra anestesimedel. Tolerans mot effekten kan bero på ökat
kolesterolinnehåll i membranerna, som gör dem styvare och minskar etanols löslighet.
Stämningshöjande effekt: Vid hereditär alkoholism (typ 2-alkoholism) kan det finnas en
kroniskt brist på serotonin. Vid kombination av alkoholmissbruk och depression behandlar
man med SSRI- medel som hämmar återupptaget av serotonin så att halterna höjs.
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Farmakologisk behandling av alkoholberoende.
• Antabus (Disulfiram): Hämmar aldehyddehydrogenas (binder irreversibelt till Cys i den aktiva
ytan) vilket leder till en ansamling av acetaldehyd som resulterar i obehagliga effekter som
rodnad, tachykardi, hypervetilering och illamående vid alkoholintag.
• Campral (Acamprosat): Alkohol minskar kalciumtransporten och antalet receptorer ökar. Det
kan leda till kramper vid akoholabstinens och ligga bakom suget efter alkohol. Campral
hämmar receptorn och minskar därigenom alkoholsuget.
• Naltrexon (Revia): Blockerar receptorerna i endorfinsystemet och minskar alkholsuget hos
alkoholister.
• Topiramat: Ett preparat mot migrän och epileptiska anfall som nyligen har visats kunna
minska alkoholberoende och öka möjligheterna att dricka måttligt. Det verkar sannolikt via
att stimulera vissa GABA-receptorer.
De läkemedel som rekommenderas idag är Campral och Naltrexon.
Moderna teorier om hur cirros uppkommer.
Alkohol leder till en inflammation i levern möjligen orsakad av s k endotoxiner som bildas i tarmen av
bakterier. Endotoxinerna kommer till levern och aktiverar makrofager (Kupfferceller) som frisätter
cytokiner. En teori är att TNF- α orsakar skador på hepatocyter och apoptos, TGF-β stimulerar andra
celler (stjärnceller) att bilda ärrvävnad, som stryper levervävnaden. Det är också möjligt att
acetaldehyden eller lipidperoxidationsprodukter bidrar till att det bildas bindväv.
Cirrosen leder dels till att levern inte renar blodet på giftiga ämnen (ammoniak mm) som då drabbar
hjärnan (leverkoma), och dels till att blodet söker sig nya vägar från portavenen till vena cava. En
sådan är via esofagus, och det blir då lätt åderbråck där, som lätt går sönder. Den drabbade kräks då
blod och kan tappa tryck så att livet förloras.
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Delavsnitt VI: Metabol integrering
Klinikerföreläsning + sem 11 + integreringsföreläsning metabolism (HF: sid 34, kap 23-25 samt kompendium
kolhydratlaborationen).

Metabola förändringar vid födointag (absorptiv fas) kontra fasta (postabsorptiv fas) (S2, S3).
Den absorptiva fasen
Vid den absorptiva fasen (två till fyra timmar efter intagen måltid) ökar blodnivåerna av glukos,
aminosyror och TAGs. TAG-nivån kommer främst från chylomikroner producerade i tarmmukosan.
Som svar på ökningen av glukos och aminosyror frisätter pankreas insulin samtidigt som frisättningen
av glukagon minskar. Det ökade förhållandet insulin/glukagon och tillgången på substrat stimulerar
anabola reaktionsvägar, med ökad syntes av TAGs och glykogen för att fylla på förråd och ökad
proteinsyntes. Under den absorptiva fasen använder alla vävnader glukos som bränsle och störst
förändringar i metabolismen ses i levern, fettväv, muskel och hjärnan.
De metabola reaktionsvägarna regleras främst på fyra olika sätt; 1) tillgång av substrat, 2) alloster
enzymreglering, 3) kovalent modifikation av enzymer och 4) ökad/minskad syntes av enzymer.
Enzymförändringar under den absorptiva fasen:
• Allostera effekter: Involverar ofta de hastighetsreglerande stegen. Efter en måltid stimuleras
t ex glykolysen i levern av fruktos-2,6-bis-fosfat, som allostert aktiverar PFK-1.
Glukoneogenesen hämmas istället av fruktos-2,6-bis-fosfat eftersom det allostert inhiberar
fruktos-1,6-bis-fosfatas.
• Kovalent modifikation: Många enzymer regleras genom att fosfatgrupper antingen adderas
eller tas bort från specifika serin-, treonin- eller tyrosinrester. Under den absorptiva fasen är
de flesta enzymer som regleras på detta sätt defosforylerade och aktiva. Tre undantag finns
dock; glykogenfosforylaskinas, glykogenfosforylas och hormonkänsligt lipas, som är inaktiva i
deras defosforylerade form.
• Ökad/minskad syntes: Reglerar inte enzymers aktivitet, utan istället mängden enzym och
aktiva ytor där reaktioner kan ske. I den absorptiva fasen ger ökad insulinnivå också ökad
syntes av t ex acetyl-CoA-karboxylas och HMG-CoA-reduktas.
Levern är det organ som har främsta ansvaret att metabolisera och distribuera näringsämnena vi
äter. Blodet kommer först till levern efter en måltid och innehåller absorberade nutrienter och hög
insulinhalt.
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Leverns metabolism under den absorptiva fasen:
• Kolhydratmetabolism
o Ökad fosforylering av glukos: En ökad halt av glukos i hepatocyterna ger ökad
fosforylering av glukoset till glukos-6P av glukokinas (som ju inte regleras av ”product
inhibition”). (Nr 1 (blå) fig 24.3) Motsatt sker vid fasta då glukokinaset, som har låg
affinitet (högt Km) för glukos, inte är speciellt aktivt.
o Ökad glykogensyntes: Glukos-6P omvandlas till glykogen då glykogensyntas
aktiveras, både genom defosforylering och ökad tillgång av glukos-6P som är en
alloster aktivator. (Nr 2 (blå) fig 24.3)
o Ökad aktivitet i HMP-shunten: HMP-shunten aktiveras av tillgången av glukos-6P och
den aktiva användningen av NADPH i den hepatiska lipogenesen. 5-10% av glukoset
som levern metaboliserar går hit. (Nr 3 (blå) fig 24.3)
o Ökad glykolys: Omvandlingen av glukos till acetyl-CoA stimuleras av det ökade
insulin/glukagon-förhållandet som medför ökad aktivitet eller mängd av enzymer
som medverkar i glykolysen, t ex pyruvatkinas. Pyruvatdehydrogenas (PHD), som
omvandlar pyruvat till acetyl-CoA, är aktivt och defosforylerat eftersom pyruvat
hämmar PDH-kinas. (Nr 4 (blå) fig 24.3) Acetyl-CoAn som produceras används i
fettsyrasyntesen eller för att skapa energi i TCA.
o Minskad glukoneogenes: Pyruvatkarboxylas, enzymet som katalyserar
glukoneogenesens första steg, är inaktivt pga låg nivå av acetyl-CoA, som annars är
en essentiell alloster effektor. Dessutom bidrar det höga insulin/glukagonförhållandet till att andra enzym i glukoneogenesen är hämmade, t ex fruktos-1,6bis-fosfatas.
o Minskad glykogenolys.
• Fettmetabolism
o Ökad fettsyrasyntes: Levern är den främsta vävnaden för de-novo-syntes av
fettsyror. (Nr 5 (brun) fig 24.3) Fettsyrasyntesen sker i den absorptiva fasen då
energin från maten överstiger kroppens behov. Fettsyrasyntesen stimuleras av
tillgången av substrat (acetyl-CoA och NADPH från glukosmetabolismen) och
aktiveringen av acetyl-CoA-karboxylas, både genom defosforylering och pga dess
allostera effektor citrat. Acetyl-CoA-karboxylas omvandlar acetyl-CoA till malonylCoA, det hastighetsreglerande steget i fettsyrasyntesen. Malonyl-CoA inhiberar
samtidigt β-oxidation av fettsyror.
o Ökad TAG-syntes: TAG-syntesen gynnas av att fatty-acyl-CoA finns tillgängligt, dels
från de-novo-syntesen och dels från hydrolys av TAGs som tas upp i hepatocyterna
från chylomikronrester i blodet. Glycerol-3P, som behövs som ryggrad i TAGs, fås
från glykolysen. Levern packar in färdiga TAGs i VLDLs som skickas ut i blodet för att
användas i extrahepatisk vävnad, främst i fett och muskler. (Nr 6 (brun) fig 24.3)
• Aminosyrametabolism
o Ökad nedbrytning av aminosyror: I den absorptiva fasen finns det mer aminosyror än
levern behöver till syntesen av protein och kväveinnehållande molekyler.
Överskottet av aminosyror lagras inte, utan släpps antingen ut i blodet för att
användas i andra vävnaders proteinsyntes eller deamineras så att det kvarvarande
kolskelettet kan brytas ned till pyruvat, acetyl-CoA eller intermediärer i TCA. Dessa
metaboliter oxideras för att skapa energi eller används i fettsyrasyntesen. (Nr 7
(grön) fig 24.3) Levern har begränsad kapacitet att bryta ned de grenade
aminosyrorna leucin, isoleucin och valin. De passerar levern i princip oförändrade
och metaboliseras helst i muskelvävnad.
o Ökad proteinsyntes: Kroppen kan inte lagra protein på samma sätt som det finns
glykogen- och TAG-förråd. Det sker ändå en övergående ökning i proteinsyntesen i
levern under den absorptiva fasen, då protein som kan ha förlorats under fasta
återskapas. (Nr 8 (grön) fig 24.3)
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Fettväven är kroppens energiförråd och är den enda andra vävnaden som liksom levern kan
distribuera bränsle till andra vävnader vid behov. Under den absorptiva fasen händer detta:
•

•

Kolhydratmetabolism
o Ökad glukostransport: Glukostransporten in
i adipocyterna via GLUT-4 är insulinkänslig
och ökar i den absorptiva fasen då
insulinnivån är hög. (Nr 1 (blå) fig 24.5)
o Ökad glykolys: Den intracellulära ökningen
av glukos resulterar i ökad glykolys. (Nr 2
(blå) fig 24.5) I fettväven är glykolysens
funktion att bidra med glycerol-3P till TAGsyntesen.
o Ökad aktivitet i HMP-shunten: Fettväven
kan metabolisera glukos i HMP-shunten och
därifrån få NADPH som behövs i
fettsyntesen. (Nr 3 (blå) fig 24.5) Däremot
är inte de-novo-syntes någon större källa till
fettsyror i människors fettvävnad.
Fettmetabolism
o Ökad fettsyrasyntes: De-novo-syntesen av
fettsyror i fettvävnad är låg hos människor,
förutom i en absorptiv fas som följer på en
fasta. (Nr 4 (brun) fig 24.5) Fettsyrorna
kommer istället vanligen från dietära fetter
via chylomikroner med en mindre mängd
via VLDL från levern.
o Ökad TAG-syntes: Hydrolys av TAGs från
chylomikroner (från tarmen) och VLDL (från
levern) tillgodoser fettväven med fettsyror.
(Nr 5 (brun) fig 24.5) Fettsyrorna släpps från
lipoproteinerna mha lipoproteinlipas, ett
extracellulärt enzym som finns på
kapillärväggarna i många vävnader, men
främst i fett och muskel. Eftersom
adipocyter saknar glycerolkinas, kommer
den glycerol-3P som behövs i TAG-syntesen
från glukosmetabolismen. I den absorptiva
fasen stimulerar alltså höga nivåer av
glukos och insulin TAG-inlagring (Nr 6
(brun) fig 24.5) Alla kolen kommer från
glukos.
o Minskad TAG-nedbrytning: Vid hög
insulinnivå är hormonkänslig lipas
defosforylerat och inaktiverat, och TAGnedbrytningen hämmas således.
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Skelettmuskler är unika i det att de snabbt kan svara på skillander i ATP-behov vid
muskelkontraktion. I vila upptar skelettmuskler ca 30% av syret i kroppen, och vid hårt arbete ca 90%
av den totala syrekonsumtionen. Skelettmuskulatur skiljer sig från hjärtmuskulatur på tre viktiga sätt;
1) hjärtmuskeln är aktiv hela tiden, medan skelettmuskler kontraherar på begäran, 2) hjärtat har en
helt aerob metabolism, skelettmuskler kan i perioder arbeta anaerobt och 3) hjärtat har försumbara
lager av energi som glykogen eller lipider. Hjärtmuskulatur använder fettsyror, glukos och
ketonkroppar som bränsle. Vilande skelettmuskulaturs metabolism under den absorptiva fasen:
•

•

•

Kolhydratmetabolism
o Ökad glukostransport: Ökningen i
plasmaglukos och –insulin efter en
kolhydratrik måltid leder till ett ökat upptag
av glukos till muskelcellerna via GLUT-4. (Nr
1 (blå) fig 24.6) Glukoset fosforyleras till
glukos-6P av hexokinas och metaboliseras
för att skapa energi som behövs i cellen. Vid
fasta är fettsyror och ketonkroppar den
viktigaste energikällan.
o Ökad glykogensyntes: Det ökade
insulin/glukagon-förhållandet och
tillgången av glukos-6P gynnar
glykogensyntesen, framför allt om
glykogenförråden har använts för
muskelarbete. (Nr 2 (blå) fig 24.6)
Fettmetabolism
Fettsyror frisätts från chylomikroner och VLDL av
lipoproteinlipas. I den absorptiva fasen är dock
fettsyror inte av främsta betydelse som bränsle,
utan glukos används primärt.
Aminosyrametabolism
o Ökad proteinsyntes: Efter en måltid som
innehåller protein ökar upptaget av
aminosyror och proteinsyntesen kickar
igång för att ersätta protein som brytits ned
sedan den förra måltiden. (Nr 3, 4 (grön) fig
24.6)
o Ökat upptag av grenade aminosyror:
Musklerna är den främsta platsen för
nedbrytning av aminosyror med förgrenade
sidokedjor, eftersom det här finns
transaminas. Aminosyrorna leucin,
isoleucin och valin tas upp i muskelceller
och används för proteinsyntes (Nr 3 (grön)
fig 24.6) och som energikälla.
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Hjärnan står för ca 20% av kroppens syrekonsumtion vid vila, trots att den bara består av 2% av
kroppsvikten. Eftersom hjärnan är viktig för att alla kroppens organ ska fungera har den speciell
prioritet när det gäller energibehov. Substraten som ska ge energi i hjärnan måste kunna passera
endotelcellerna i blod-hjärn-barriären. Vanligen är glukos den främsta energikällan. Under fasta
spelar ketonkroppar en viktig roll som energi och minskar hjärnans glukosbehov. Metabolism i
hjärnan under den absorptiva fasen:
•

•

Kolhydratmetabolism
Hjärnan använder bara glukos som bränsle och
oxiderar ca 140g/dag till CO2 och H2O. Det finns i
princip inget förråd av glykogen och därför är
hjärnan helt beroende av blodglukoset. (Nr 1 (blå)
fig 24.7)
Fettmetabolism
I hjärnan finns i princip inget TAG-lager och
cirkulerande fettsyror bidrar inte med energi
eftersom att de bundet till albumin inte kan korsa
blod-hjärn-barriären.
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Sammanfattning – Absorptiv fas:
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Den postabsorptiva fasen/ Fasta
Fasta börjar om den absorptiva perioden inte följs av ett nytt mål mat. I avsaknad av mat sjunker
blodnivåerna av glukos, aminosyror och TAGs vilket medför en sänkning av insulin och en ökning av
glukagon. Det sänkta insulin/glukagon-förhållandet tillsammans med den sänkta tillgängligheten av
substrat gynnar katabola reaktionsvägar; nedbrytning av TAGs, glykogen och proteiner. Ett utbyte av
substrat mellan levern, fettväv, muskelväv och hjärnan startar, guidad av två prioriteringar; 1)
tillräcklig plasmanivå av glukos måste upprätthållas för att förse hjärnan, röda blodceller och annan
glukosbehövande vävnad med energi och 2) fettsyror behöver mobilseras från fettväven och
ketonkroppar måste syntetiseras i levern för att tillgodose energibehoven i alla annan vävnad.
Energidepåerna är uppdelade i fett, protein och glykogen. En normalbyggd vuxen man på 70kg har ca
15kg fett (135 000kcal), 6kg protein (24 000kcal) och 0,2kg glykogen (800kcal). Däremot kan bara ca
en tredjedel av proteinet användas som energi, eftersom proteinerna också har viktiga funktioner i
kroppen, t ex som strukturella komponenter och som enzym.
Liksom i den absorptiva fasen regleras flödet av intermediärer i en reaktionsväg av fyra mekanismer;
1) tillgången av substrat, 2) alloster reglering av enzym, 3) kovalent modifiering av enzym och 4)
ökad/minskad syntes av enzym. De metabola förändringarna under fasta är ungefär motsatt vad som
händer i en absorptiv period. T ex är de flesta enzym som regleras via kovalenta modifieringar
defosforylerade och aktiva i den absorptiva fasen, medan de under fasta är fosforylerade och
inaktiva. Tre undantag är glykogenfosforylas, glykogenfosforylaskinas och hormonkänsligt lipas som
är aktiva i deras fosforylerade form.
Under fasta kommer substraten ju inte från dieten, utan från att energilager bryts ned genom t ex
lipolys, som frisätter fettsyror och glycerol från TAGs, och proteolys, som frisätter aminosyror från
muskler.
Leverns primära roll under fasta är att upprätthålla blodglukoset genom syntes och distribution till
andra vävnader. Man delar upp metabolismen i hepatisk, extrahepatisk och perifer.
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Leverns metabolism under fasta:
•

•

Kolhydratmetabolism
Levern använder först nedbrytningen av glykogen och sedan
glukoneogenes för att hålla blodglukoset uppe och försörja
hjärnan och annan glukoskrävande vävnad med bränsle under
den postabsorptiva fasen.
o Ökad nedbrytning av glykogen: Levern har ett lager på
ca 80g glykogen som snabbt mobiliseras genom att
glykogenfosforylas fosforyleras och aktiveras då
glukagon/insulin-förhållandet ökar när
blodglukosnivån sjunker. (Nr 1 (blå) fig 24.11) Leverns
glykogenförråd är nästan tömt efter ca 10-18h fasta.
o Ökad glukoneogenes: Levern syntetiserar glukos som
skickas ut till behövande vävnader via
glukoneogenesen, som startar ca 4-6h efter en
intagen måltid och blir fullt aktiv efter att
glykogenförrådet tömts. (Nr 2 (blå) fig 24.11)
Kolskeletten till glukoneogenesen kommer främst
från glukogena aminosyror och laktat från muskler,
och från glycerol från fettväven. Glukoneogenesen
gynnas av att fruktos-1,6-bis-fosfatas aktiveras pga att
dess inhibitor fruktos-2,6-bis-fosfat sjunker i nivå och
att PEP-karboxykinas induceras av glukagon. AcetylCoA, som inte själv kan ingå i glukoneogenesen,
skapad i β-oxidationen av fettsyror från lipolys i
fettväven fungerar som en alloster aktivator av
pyruvatkarboxylas och alloster inhibitor av
pyruvatdehydrogenas och pushar på så sätt pyruvat
mot glukoneogenesen. Glukoneogenesen har en
viktig roll i upprätthållandet av blodglukoset både
under natten och under en längre fasteperiod.
Fettmetabolism
o Ökad β-oxidation: Hydrolys av TAGs i fettväven förser
levern med fettsyror, den största energikällan i levern
under fasta. (Nr 3 (brun) fig 24.11) Sänkningen av
mängden malonyl-CoA, pga AMKPs fosforylering och
inaktivering av acetyl-CoA-karboxylas, tar bort
bromsen på CAT-1 och tillåter β-oxidation. Från βoxidationen utvinns NADH och ATP som behövs i
glukoneogenesen.
o Ökad ketogenes: Det är endast i levern som syntesen
och frisättningen av ketonkroppar, främst 3hydroxybutyrat, kan ske. Ketogenesen gynnas då
koncentrationen av acetyl-CoA överstiger TCAs
oxidativa kapacitet. Från ketogenesen släpps CoA ut
som kan användas i fortsatt β-oxidation. Ketogenesen
startar under de första fastedagarna och
ketonkroppar kan användas i de flesta av kroppens
vävnader. Det minskar behovet av glukoneogenes
från aminosyrors kolskelett, vilket bevarar essentiella
proteiner. För hög koncentration av ketonkroppar i
blodet kan dock leda till ketoacidos.
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Fettvävens metabolism under fasta:
•

•

Kolhydratmetabolism
Glukostransporten in i adipocyterna av de
insulinkänsliga GLUT-4 och den följande
glukosmetabolismen är hämmad pga den låga
inuslinnivån vid fasta. Det leder till en minskad
syntes av fettsyror och TAGs.
Fettmetabolism
o Ökad nedbrytning av TAGs: Aktiveringen av
hormonkänsligt lipas och därmed
hydrolysen av lagrade TAGs förstärks av
ökade nivåer av katekolaminerna adrenalin
och, framför allt, noradrenalin. Dessa
frisätts från sympatiska nervändar i
fettväven och är fysiologiskt viktiga
aktivatorer av hormonkänsligt lipas.
Glukagon aktiverar också lipaset. (Nr 1
(brun) fig 24.13)
o Ökad frisättning av fettsyror: Fettsyrorna
som utvinns från TAG-hydrolysen släpps
primärt ut i blodet. (Nr 2 (brun) fig 24.13)
Bundna till albumin transporteras de till
olika vävnader som bränsle. Glycerolet
transporteras till levern och används som
en prekursor i glukoneogenesen. Istället
för att släppas ut i blodet kan fettsyrorna
också oxideras till acetyl-CoA och gå in i
TCA och producera energi åt fettcellen. De
kan också omvandlas till glycerol-3P och
återbilda TAGs.
o Minskat upptag av fettsyror: Under fasta är
aktiviteten av lipoproteinlipas låg. Därför
tas inte fettsyror upp från cirkulerande
TAGs.
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Skelettmuskulatur i vila använder främst fettsyror som bränsle, i motsats till skelettmuskulatur
under arbete som främst använder glykogen. Under hårt arbete omvandlas glukos-6P från
glykogenolysen till laktat genom anaerob glykolys. När glykogenförråden är slut är fria fettsyror från
fettvävens TAGs den största energikällan. Vilande skelettmuskulaturs metabolism under fasta:
•

•

•

Kolhydratmetabolism
Transporten av glukos in till muskelcellerna via
GLUT-4 och den efterföljande glukosmetabolismen
hämmas pga låg insulinnivå.
Fettmetabolism
Under fastans första två veckor använder
musklerna fettsyror från fettväven och
ketonkroppar från levern som bränsle. (Nr 1, 2
(brun) fig 24.14) Efter ca tre veckors fasta slutar
musklerna använda ketonkroppar och nästan all
energi kommer från oxidation av fettsyror. Det
leder till en högre koncentration av ketonkroppar i
cirkulationen, vilket kan användas av hjärnan.
Proteinmetabolism
Under de första fastedagarna bryts muskelprotein
snabbt ned till aminosyror som används i leverns
glukoneogenes. (Nr 3 (grön) fig 24.14) Eftersom
musklerna inte har glukagonreceptorer sker
proteolysen pga sänkningen av insulin. Alanin och
glutamin är de aminosyrorna som är viktigast för
glukoneogenesen som frisätts. De skapas genom
katablismen av grenade aminosyror. Efter flera
veckors fasta minskar muskelproteolysen, samtidigt
som glukosbehovet sjunker i hjärnan, som nu
använder ketonkroppar istället.

Hjärnans metabolism under fasta:
Under de första dagarna fortsätter hjärnan att endast
använda glukos som bränsle. (Nr 1 (blå) fig 24.15)
Blodglukoset hålls uppe via leverns glukoneogenes, med
glukogena prekursorer som t ex aminosyror från proteolys
och glycerol från lipolys. I fasta längre än två-tre veckor når
ketonkropparna en hög koncentration i plasman och
ersätter glukos som den primära energikällan för hjärnan.
(Nr 2 (brun) fig 24.15) Detta minskar behovet av
proteinkatabolism för glukoneogenesens skull –
ketonkropparna sparar alltså både glukos och
muskelprotein.
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Sammanfattning – Postabsorptiv fas:
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Metabola förändringar vid diabetes samt vid insulintillförsel (S2, S3).
Diabetes mellitus är inte en sjukdom i sig, utan en samling heterogena syndrom som karakteriseras
av en höjning av fasteglukos orsakad av en relativ eller total defekt i insulin. Diabetes är den främsta
orsaken till blindhet och amputationer hos vuxna och den största orsaken till njursvikt, nervskada,
hjärtinfarkt och stroke. Diabetes kan delas in i två huvudtyper; typ 1, tidigare kallad insulinberoende
diabetes mellitus, och typ 2, tidigare kallad insulinobereonde diabetes mellitus.
Diabetes mellitus typ 1
Karakteriseras av en total defekt i insulin, orsakad av en autoimmun attack på pankreas β-celler.
Under några år leder denna attack till en gradvis minskning av antalet β-celler. Symtomen visas när
ca 80-90% av β-cellerna blivit förstörda, då pankreas inte längre kan ge ett svar efter intag av glukos
och insulinbehandling behövs för att återställa kroppens metabola balans och för att förhindra en
livsfarlig ketoacidos. För att den autoimmuna attacken ska starta krävs både stimulus från
omgivningen (t ex en virusinfektion) och ett genetiskt fel där β-cellerna inte känns igen som
kroppsegna.
Metabola förändringar:
Insulindefekten i diabetes mellitus typ 1 leder till metabola förändringar i främst tre vävnader;
levern, muskelvävnad och fettvävnad.
• Hyperglykemi och ketoacidos
För höga nivåer av glukos och ketonkroppar i blodet kännetecknar obehandlad diabetes
mellitus typ 1. Hyperglykemin orsakas av att leverns produktion av glukos ökar kombinerat
med minskad användning av glukoset i vävnader, eftersom muskler och fett tar upp glukos
via GLUT-4 som behöver insulin. Ketoacidosen är ett resultat av ökad mobilisering av
fettsyror från fettvävnaden som transporteras till levern. Där oxideras de och acetyl-CoAn
som skapas är substratet för syntesen av 3-hydroxybutyrat och acetoacetat, liksom en
alloster effektor för pyruvatkarboxylas i glukoneogenesen.
Behandlingen för detta är med korttidsverkande insulin som gradvis sänker
glukoskoncentrationen i blodet utan att orsaka hypoglykemi. Ketoacidos vid diabetes kan
återkomma om patienten blir sjuk (oftast i en infektion) eller missköter sin behandling
•

Hypertriacylglycerolemi
Alla fettsyror som kommer till levern kan inte oxideras och ingå i ketogenesen. Överskottet
konverteras istället till TAGs och packas i VLDLs. Syntesen av lipoproteinlipas minskar då
insulinnivån är låg och därför blir nivån av VLDL, och även chylomikroner som skapas i
tarmen, hög i blodet vilket orsakar hypertriacylglycerolemi.
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Behandling:
Diabetes mellitus typ 1 behandlas med exogent insulin som injiceras subkutant för att kontrollera
hyperglykemin och ketoacidosen. Standardbehandlingen består vanligen av en eller två dagliga
injektioner av humant insulin. Man uppnår då ett medelvärde av glukosnivån på ca 225-275mg/dl
och ett värde av hemoglobin A1C (HbA1C) på ca 8-9% av det totala hemoglobinet (jämfört med ca
100mg/dl resp. under 6% hos en frisk person). Adult hemoglobin (HbA) blir under sin 120 dagar långa
livstid långsamt glykerat. I patienter med diabetes ger värdet på HbA1C (den vanligaste formen av
glykerat HbA) ett mått på hur bra insulinbehandlingen varit under de senaste tre månaderna, då
hastigheten av hur snabbt HbA1C skapas är proportionellt med glukosnivån.
En annan behandlingstyp är intensiv behandling, där man mer noggrant försöker normalisera
blodglukoset genom mer frekvent kontroll av värden och fler insulininjektioner – tre eller fler gånger
per dag. Då kan man uppnå ett medelvärde av glukosnivån på ca 150mg/dl och ett Hb A1C -värde på
ca 7% av det totala hemoglobinet. Patienter som har intensiv behandling visar en 50%-ig minskning
av mikrovaskulära komplikationer (retinopati, nefropati och neuropati) jämfört med de som har
standardbehandling.

Hypoglykemi:
I behandlingen av diabetes eftersträvar man att sänka blodglukosnivån för att undvika långsiktiga
komplikationer. Det är däremot svårt att hitta rätt dos av insulin och hypoglykemi orsakad av
överdosering är den vanligaste komplikationen i diabetesbehandling och inträffar i över 90% av
patienterna. Hypoglykemiska episoder, koma och attacker är vanligare hos patienter med intensiv
behandling.
Hos friska individer triggar hypoglykemi en kompensatorisk uppreglering av hormoner med mosatt
insulineffekt, främst glukagon och adrenalin, som stimulerar glukosproduktion i levern. Patienter
med diabetes mellitus typ 1 utvecklar dock utöver insulindefekten också problem med
glukagonsekretionen ca fyra år efter diagnos. Dessa patienter måste alltså helt lita på adrenalins
effekter. Men medan sjukdomen fortsätter utvecklas neuropati vilket förhindrar förmågan att frisätta
adrenalin som svar på hypoglykemi och patienter med långt gången diabetes typ 1 är alltså mycket
känsliga för hypoglykemi. Hypoglykemi kan också orsakas av ansträngande fysisk aktivitet.
Kontraindikationer för intensiv behandling:
Intensiv behandling med täta kontroller av blodglukos ordineras inte till barn pga risken att
hypoglykemi kan skada hjärnans utveckling. Inte heller äldre patienter får intensiv behandling då de
löper större risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke orsakad av hypoglykemi. Eftersom den täta
kontrollen är till för att ge ett bättre resultat på lång sikt är det bara patienter som förväntas leva i
mer än tio år till som får denna behandling.
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Diabetes mellitus typ 2
Detta är den vanligaste formen av diabetes, ca 90% av alla diabetespatienter i USA har denna typ.
Vanligen utvecklas diabetes mellitus typ 2 gradvis utan några uppenbara symtom och upptäcks ofta i
rutintest. Däremot har många patienter symtom av polyuri (onormalt stor mängd urin) och polydipsi
(överdriven törst) som pågått i flera veckor. Patienter med diabetes mellitus typ 2 har en
kombination av insulinresistens och β-cellsdysfunktion och behöver inte insulinbehandling av
livsuppehållande skäl, men 90% av patienterna behöver till slut insulin för att motverka hyperglykemi
och för att hålla HbA1C under 7%. De metabola förändringarna hos patienter med diabetes mellitus
typ 2 är mildare än de som kan ses hos patienter med typ 1, eftersom den insulinfunktion som finns
kan förhindra ketoacidos. Diagnosen för diabetes mellitus typ 2 bestäms vanligen om ett fasteglukos
på över 126mg/dl uppmäts vid flera tillfällen. Patogenesen involverar inte virus eller autoimmunitet.
Insulinresistens:
Minskad förmågan att svara på normala eller förhöjda nivåer av insulin hos målvävnader som t ex
levern, fettvävnad eller muskelvävnad. Insulinresistens karakteriseras av att levern producerar
okontrollerat mycket glukos, som vävnaderna inte tar upp. Övervikt är den vanligaste orsaken till
insulinresistens, men de flesta överviktiga med insulinresistens får inte diabetes. Om β-cellerna
fungerar som de ska kan insulinresistensen hos dessa personer kompenseras med en förhöjd
frisättning av insulin. Insulinsekretionen kan hos feta individer vara två eller tre gånger så hög som
hos smala individer. Det är ett resultat av insulinresistensen och kan göra glukosnivåerna normala.
Om personer med insulinresistens utvecklar en β-cellsdysfunktion får de diabetes mellitus typ 2.
Detta är vanligt hos människor som är äldre, överviktiga eller fysiskt inaktiva, men också hos 3-5% av
gravida kvinnor som utvecklar graviditetsdiabetes.
Insulinresistens ökar vid viktuppgång och kan sjunka vid viktnedgång. Man kan alltså se att fettlagring
är viktigt i utvecklandet av insulresistens. Fettvävnaden är inte bara ett organ där energi lagras, utan
producerar och frisätter också regulatoriska substanserna, som t ex leptin och adiponektin, som kan
bidra till en insulinresistens. Även den förhöjda nivån av fria fettsyror som man kan se hos överviktiga
individer kan påverka resistensen.
β-cellsdysfunktion:
Patienter med diabetes mellitus typ 2 har i början kvar funktionen hos β-cellerna, som kan hålla
insulinnivån normal. Med tiden blir däremot β-cellerna mer dysfunktionella och lyckas inte motverka
hyperglykemi. Försämringen av β-cellerna kan också bero på toxiska effekter av hyperglykemi och
förhöjd nivå av fria fettsyror.
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Metabola förändringar:
De metabola förändringarna vid diabetes mellitus typ 2 visas främst i levern, muskelvävnad och
fettvävnad.
• Hyperglykemi
Hyperglykemin orsakas av ökad hepatisk produktion av glukos, kombinerat med minskad
användning i perifera vävnader. Ketoacidos är inte så vanligt hos patienter med diabetes
mellitus typ 2, eftersom det lilla insulin som finns motverkar ketogenesen i levern.
Läkemedlet Metmorfin hämmar hepatisk glukoneogenes.
• Dyslipidemi
I levern omvandlas fettsyror till TAGs som packas i VLDLs och skickas ut i blodet. Eftersom
dessa, liksom chylomikronerna som tillverkas i tarmen, inte bryts ned av lipoproteinlipas i fett
och muskler som normalt, blir blodnivån högre vilker ger hypertriacylglycerolemi. Låga nivåer
av HDL är också associerat med diabetes mellitus typ 2.

Behandling:
Målet med behandling för diabetes mellitus typ 2 är att hålla blodglukosnivåerna inom
normalgränserna och att undvika långsiktiga komplikationer. Viktnedgång, fysisk aktivitet och
förändringar i dieten kan ofta korrigera hyperglykemin hos nydiagnostiserade patienter. Det kan
behövas medicin eller insulin för att hålla plasmaglukoset normalt.
Redogör för sorbitols metabolism och koppling till skador vid diabetes (S2).
Glukos kan omvandlas till fruktos via sorbitol, som produceras då aldolasreduktas reducerar glukos.
Aldolasreduktas finns i många vävnader, bl a ögonlinser, retina, Schwannceller i perfiera nerver,
levern, njurar, röda blodkroppar, sädesblåsa och äggstockar. I levern, sädesblåsan och äggstockarna
finns enzymet sorbitoldehydrogenas som vidare kan oxidera sorbitol till fruktos.
Eftersom insulin inte behövs för att transportera in glukos i dessa celler kan stora mängder glukos
komma in i cellerna under hyperglykemi vid t ex okontrollerad diabetes. Hög nivå av glukos och
tillräckliga mängder NADPH får aldolasreduktaset att producera stora mängder sorbitol, som sedan
inte kan ta sig ut, utan är fast i cellen. I celler som saknar sorbitoldehydrogenas, i t ex ögonlinser,
retina, njurar och nerver, ansamlas sorbitol och orsakar en stor osmotisk kraft. Cellerna sväller när de
fylls med vatten och det kan vara en av anledningarna till komplikationer gällande gråstarr, perifer
nefropati och retinopati som kan uppstå vid diabetes.
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Redogör för teorier för olika molekylära orsakssamband till skador vid diabetes (S2, S3).
Behandlingen för diabetes kan inte helt stabilisera blodglukosnivåerna och långsiktigt ger den höga
nivån kroniska komplikationer: prematur ateroskleros med kardiovaskulär sjukdom och stroke,
retinopati, nefropati och neuropati. Intensiv behandling av diabetes kan senarelägga och
förlångsamma processerna för dessa komplikationer. Till exempel minskar incidensen av retinopati
när kontrollen av blodglukoset blir bättre och HbA1C-värdet sjunker.
Hur hyperglykemin vid diabetes orsakar kroniska komplikationer är inte helt klarlagt. I celler där
glukosupptaget inte styrs av insulin kan koncentrationen av glukos och dess metaboliter bli mycket
hög vid hyperglykemi och t ex bidrar höga intracellulära nivåer av sorbitol till gråstarr hos diabetiker.
Hyperglykemin bidrar också till att glukos kondenserar med cellulära proteiner. Dessa glykerade
proteiner medierar några av de tidiga mikrovaskulära förändringarna hos diabetiker.
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Avsnitt 5: Integrerade projektarbeten och näringslära
Delavsnitt I: Leverprojektet
Leverns funktionella struktur inklusive blodförsörjning och blodflöden genom levern (S1, S2).

Levern är uppdelad i två större lober, höger och vänster, och totalt åtta segment. Alla åtta segment
kan fungera själva, så att operera bort ett helt segment innebär inga problem för de sju som då är
kvar. På leverns baksida sitter gallblåsan där galla som levern syntetiserat lagras innan den släpps ut i
duodenum genom ductus choledochus.
Till levern kommer blod både från arteria hepatica och från tarmen genom vena portae.

Leverns funktionella enhet kallas lobulus. Förgreningar från arteria hepatica och vena portae bildar
en triad tillsammans med gallgångar. Blodet från arteria hepatica och vena portae blandas sedan i
sinusoider och därifrån tas ämnen upp av hepatocyter över Disses spalt och transporteras till
canaliculi. Blodet flödar mot mitten av lobulen mot centralvenen, medan gallan flödar utåt mot
gallgångarna i triaden.

201

Läkarprogrammet
Den Friska Människan 1
Amanda Kaba Liljeberg

De olika cellelementens funktion i leverparenkymet (S1, S2).
Hepatocyter:
Hepatocyterna ligger i ett encelligt lager som
bildar endotel. Sinusoiderna är fenestrerade
och kan släppa ut stora partiklar.
Hepatocyterna har i uppgift att med mikrovilli
transportera ämnen som antingen ska sparas
och lagras, eller ämnen som är giftiga som ska
utsöndras, från sinusoiderna över Disses spalt
(extracellulärrum). Ca 80% av leverparenkymet
består av hepatocyter.
Kupfferceller:
Längs sinusoidernas vägg finns makrofager som
kallas Kupfferceller och de fagocyterar gamla
blodceller. Hemoglobinet bryts ned och delar
antingen återanvänds, t ex järn, eller utsöndras
till gallan.

Ito-celler/ Stellateceller:
Pericyter som sträcker sig runt sinusoiderna . Vanligen är de i sin passiva form och lagrar vitamin A i
fettdroppar, men om en skada uppstår aktiveras de och utsöndrar kollagen som orsakar leverfibros.
Hur de olika funktionella loberna relaterar till olika leverfunktioner (S3).
A. En klassisk lobolus; en
centralven i mitten som
dränerar blod från
sinusoiderna. En triad av en
arteriol, en gallgång och en
portaven i varje hörn på
sexkanten.
B. Portallobulus; dränerar galla
från hepatocyterna ut mot
kanterna.
C. Portalacinus; med indelade
zoner efter syresättning och
utsättande för ämnen och
toxiner i blodet.
En portalacinus har tre zoner, där zon I är närmast triaden, och alltså har störst tillgång till syresatt
och näringsrikt blod. Eftersom det finns skillnad i både mängd syre och ämnen som behöver
behandlas i de olika zonerna så finns också olika enzymer för att ta hand om dessa. I zon I finns
exempelvis enzymer som sköter oxidativa reaktioner så som β-oxidation och glukoneogenes, medan
enzymer i zon II och III sköter reaktioner som inte kräver lika mycket syre, som t ex glykogensyntes.
Eftersom cellerna i zon I är de som först tar emot blodet från portavenen, är det också de som dör
först vid förekomst av toxiner i blodet. Däremot är det hepatocyterna i zon III som dör först vid
syrebrist eller cirkulationsproblem.
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Bildningen av galla. Ingående komponenter. Sekretion av galla och gallblåsans funktion (S1, S2, S3).
Gallans funktion (S3).

I hepatocyter bildas primära gallsyror, cholsyra och chenodeoxycholsyra, från kolesterol. Gallsyrorna
konjugeras med antingen glycin eller taurin från cysteinmetabolismen och blir gallsalter;
glykocholsyra och glykochenodeoxycholsyra med glycin samt taurocholsyra och
taurochenodeoxycholsyra med taurin. Gallsalterna ingår tillsammans med andra molekyler, t ex
fosfatidylkolin och elektrolyter, och mycket vatten i den galla som antingen frisätts direkt ut i
duodenum, eller lagras i gallblåsan för att frisättas vid behov.
Gallsalterna är amfifatiska (har både hydrofila och hydrofoba delar) och bildar spontant miceller i
tarmen, med de hydrofila delar vända utåt och hydrofoba inåt. Micellerna emulgerar fettet i födan så
att bl a kolesterol och fosfolipider kan brytas ned av lipaser. Gallan ger också en transportväg för t ex
bilirubin och en del farmaka ut ur levern och kroppen.
Merparten av gallan som frisätts tas upp i levern igen från portablodet via det enterohepatiska
kretsloppet. Bakterier i tarmen kan ta bort glycin och taurin från gallsalterna och då återskapa
gallsyror. De kan också skapa s k sekundära gallsyror genom att ta bort en hydroxylgrupp. De
sekundära gallsyrorna är deoxycholsyra från cholsyra och litocholsyra från chenodeoxycholsyra. Både
primära och sekundära gallsyror konjugeras till gallsalter igen innan de frisätts på nytt.
Reglermekanismer för gallans bildning och sekretion (S2, S3).
Efter en fettrik måltid stimulerar fettsyrorna i duodenum frisättningen av CCK från T-celler. CCK
stimulerar kontraktion av den glatta muskulaturen i gallblåsan och relaxerar också sfinxter Oddi, så
att gallan kan släppas ut i duodenum. Surt innehåll i duodenums lumen stiumlerar frisättningen av
sekretin, som då ökar frisättningen av HCO3- i gallan innan den släpps ut.
Gallans syntes regleras genom ”end-product inhibition” av enzymet kolesterol-7-α-hydroxylas, som
hämmas av cholsyra. Detta är det hastighetsreglerande steget i syntesen.
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Leverns roll i syntes av lipider och lipoproteiner samt plasmaproteiner, koagulationsfaktorer inkl.
de K-vitaminberoende (S2).
Fettsyrasyntesen sker främst i levern. Lipoproteinet VLDL syntetiseras i levern. Plasmaproteiner som
albumin, en del globuliner, fibironogen och en del koagulationsfaktorer syntetiseras i levern. En del
koagulationsfaktorer syntetiseras som inaktiva prekursormolekyler som behöver posttranslationella
modifikationer. Dessa genomgår en vitamin K-beroende karboxylering för att bli färdiga.
Omsättning av kolhydrater i levern (S2).
Under den absorptiva fasen, efter en måltid, tar levern upp kolhydrater, lipider och de flesta av
aminosyrorna. Dessa näringsämnen blir sedan metaboliserade, lagrade eller skickade till andra
vävnader.
Efter att vi ätit en måltid som innehåller kolhydrater så går leverns roll från att vara ett
glukosproducerande organ till en konsument av glukos. Den tar upp cirka 60% av det glukos som
passerar levern genom portasystemet. De insulinokänsliga GLUT-2 transporterar in glukos till
hepatocyterna där glukokinas fosforylerar glukos till glukos-6P. Glukos-6P kan sedan gå in i tre olika
reaktionsvägar; glykogenesen, glykolysen och HMP-shunten.
Under en fasta, eller en postabsorptiv fas, har levern i uppgift att hålla blodglukoset på en bra nivå.
Detta sker främst genom glukoneogenes, men i början av fastan också genom nedbrytning av
glykogen. Kolskeletten som behövs för att bygga glukos i glukoneogenesen kommer från glukogena
aminosyror och laktat från musklerna samt glycerol från fettväven.
Leverns roll i kolesterolmetabolismen (S2).
Kolesterolsyntesen sker i nästan alla vävnader, men är mycket hög i levern. Levern tar också upp
kolesterol från blodet via chyomikronrester, LDL och HDL och har en central roll i upptaget av
kolesterol från tarmen. Kolesterolet görs om till gallsyror och gallsalter eller utsöndras ickemodifierat
om det finns ett överskott. En liten mängd kolesterolet packas också in i VLDLs och skickas ut till
perifer vävnad.
Leverns roll som avgiftare via två huvudmekanismer (S2, S3). Principen för eliminering av kväve
(S3). Principen för eliminering av slaggprodukter från erytrocytnedbrytningen (S3).
Eliminering av kväve
Aminosyror som inte behövs bryts direkt ned till ammoniak och ett kolskelett (α-ketosyra). Den
största delan ammoniak används för att producera urea – den främsta vägen för kroppen att bli av
med kväve. Produktionen av urea, i ureacykeln, sker i levern. Ammoniak är toxiskt och kan inte
transporteras i blodet fritt. I de flesta vävnader binds ammoniak till glutamat och skapar glutamin
som kan transporteras i blodet. Ett annat sätt, som används främst i muskler, är transaminering av
pyruvat för att skapa alanin som kan ta sig till levern.
De två kväveatomerna i urea kommer från ammoniak och aspartat. Glutamat är prekursor till både
ammoniak och aspartat, så man kan säga att båda kväveatomerna kommer därifrån. Urean som
produceras transporteras till njurarna där den utsöndras med urinen. En del av urean diffunderar
från blodet till tarmarna där det klyvs till CO2 och NH3 av bakteriellt ureas. Denna ammoniak förloras
dels till avföringen och tas dels upp till blodet igen.
Eliminering av slaggprodukter från erytrocytnedbrytning
Efter ca 120 dagar i cirkulationen bryts röda blodkroppar ned. Katabolismen sker främst i levern och
mjälten. I makrofager bryts hem först ned till biliverdin genom att porfyrinringen klyvs. Biliverdinet
reduceras till bilirubin, som transporteras till levern bundet till albumin. Bilirubinet tas upp i
hepatocyter och binder till intracellulära protein, främst ligandin. För att öka bilirubinets löslighet
konjugeras det, dvs att det binds till två molekyler glukuronsyra, för att sedan släppas ut med gallan.
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Lagring av kolhydrater, vitaminer och spårämnen (speciellt järn) (S1, S2).
I levern lagras glukos i form av glykogen i ett förråd på ca 80g.
De fettlösliga vitaminerna (A, D, K och E) lagras i levern och i fettväven. Retinoider är ett
samlingsnamn för molekyler som är besläktade med retinol (vitamin A). De är essentiella för syn,
fortplantning, tillväxt och underhåll av epitelvävnad. Vitamin A lagras i levern i form av retinylestrar.
D-vitaminer är steroler som har hormonliknande funktioner. De binder till intracellulära receptorer
och påvkerkar transkription. Vitamin K har en viktig roll i posttranslationella modifikationer av olika
koagulationsfaktorer, där det fungerar som ett coenzym. E-vitaminerna är åtta molekyler som är
antioxidanter. De förebygger icke-enzymatisk oxidation av cellkomponenter, som t ex fleromättade
fettsyror, av molekylärt syre och fria radikaler.
I kroppen lagras järn i förråd i det globulära proteinet ferritin (kallas apoferritin utan inbundet järn),
eftersom fritt järn är toxiskt för cellerna. Den största lagringsplatsen för järn är i levern.
Leverns endokrina roll (produktion av hormon och prohormon) (S1, S2, S3).
I levern syntetiseras insulin-like growth factor 1 (IGF-1), angiotensinogen, trombopoetin, hepcidin
och betatrofin.
Hormon/Prohormon
IGF-1
Angiotensinogen
Trombopoetin
Hepcidin
Betatrofin

Funktion
Stimulerar tillväxt: Binder till IGF-1-receptorn och stimulerar celler att gå från
fas G1 till S-fasen i cellcykeln och vidare till mitos. Motverkar också apoptos.
Prohormon till angiotensin, som är vasokontraherande och höjer blodtrycket.
Stimulerar celler i benmärgen att differentiera och skapa blodplättar.
En del av immunsystemet: Blockerar frisättningen av järn från intracellulära
förråd vid infektioner, då bakterier ofta behöver järn för att fungera.
Stimulerar proliferation av pankreas β-celler.

Känna till:
Orsaker till leversvikt och symptom på leversvikt (S1).
Leversvikt betyder att leverns skadats så pass att den inte kan utföra sina uppgifter. Symtom på detta
kan vara höga nivåer av ammoniak i blodet och ikterus. Akut leversvikt är när svåra symtom som
leverencefalopati uppkommer redan fyra veckor efter de första tecknen på att något är fel. Kronisk
njursvikt är ofta kopplat till cirros och symtomen kommer långsamt. Cirrosen kan bero på t ex
alkoholmissbruk eller hepatit B eller C.
Portal hypertension (orsaker och konsekvenser) (S1).
Portal hypertension kan bero på en ökad blodvolym eller en svårighet för blodet att ta sig genom
levern, pga t ex cirros, infektion eller ventrombos någonstans innan eller efter levern i kretsloppet.
Den portala hypertensionen tvingar blodet att ta andra vägar till hjärtat och blodet går inte genom
levern. Detta kan leda till samma symtom som vid leversvikt. Dessutom är de alternativa vägarna för
blodet inte gjorda för att ta emot så mycket flöde och kan spricka.
Ikterus (orsaker och konsekvenser) (S1).
Ikterus är ett symtom på att levern inte fungerar som den ska, och visar sig i gul färg på hud,
nagelbäddar och sclerae pga för höga nivåer av bilirubin i blodet, hyperbilirubinemi.
Gallsten och de faktorer som bidrar till bildningen av gallsten (S1).
En förhårdnad i gallblåsan som byggs upp av kolesterol, kalk eller bilirubin. Övervikt och höga
blodfetter är riskfaktorer. Vanligt att man inte märker av några symtom. Gallstenar kan även ta sig ut
ur gallblåsan och täppa till ductus cysticus och täppa igen utflödet av galla, vilket leder till ikterus.
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Delavsnitt II: Metabola syndromet
Samband mellan sjukdomar som ingår i metabola syndromet, behandlingsprinciper (S2, S3, S4).
Sjukdomar som ingår, samband
Metabola syndromet är ett namn på ett antal risktillstånd som tillsammans ökar risken för
kardiovaskulär sjukdom och diabetes. Det finns flera olika kriterier för vilka risktillstånd som ingår,
några av dem är:
• Bukfetma
• Glukosintolerans
• Insulinresistens
• Dyslipedemi (förhöjd nivå av TAG och sänkt nivå av HDL)
• Hypertension
Metabola syndromet är kopplat till en kronisk inflammation som bidrar till patogenesen av
insulinresistens och utvecklandet av ateroskleros. Hos överviktiga kan den låga nivån av
adipocyternas hormon adiponektin, som vanligtvis minskar inflammation och ökar vävnaders
känslighet för insulin, bidra till metabola syndromet och därför öka risken för diabetes typ 2 och
hjärtsjukdomar.
Vanligen hämmar adiponektin även aktiveringen av transkriptionsfaktorer som leder till bildning av
de pro-inflammatoriska cytokinerna TNF-α och IL-6. IL-6 främjar även frisättandet av TAGs från levern
vilket leder till hypertriacylglycerolemi och insulinresistens. Dyslipidemin bidrar till det förhöjda
blodtrycket.
Hög glukosnivå i blodet ger en hög koncentration av glukos och dess metaboliter i celler. I processen
som omvandlar glukos till sorbitol omvandlas NADPH + H+ till NADP+. Detta kommer innebära att
glutationreduktas inte kan återbilda den reducerade formen av glutation i samma tempo och således
kommer kroppen få ett överskott på reaktiva syrespecies, ROS. Dessa kan sedan leda till oxiderade
LDL-partiklar och ateroskleros.

Hyperglykemi i celler orsakar också en bildning av DAG som kommer att aktivera PKC. Det kan leda
till genförändringar som t ex minskad syntes av NO-syntas, med högre blodtryck som resultat, ökad
syntes av TGF-β, leder till ökad mängd kollagen och fibronektin vilket kan ge ocklusioner i kärl, och en
ökad mängd ROS.
Hyperglykemin leder till en ökad glykolys, vilket medför en ökad hastighet även i TCA och såldes en
ökad bildning av NADH och FADH2 till andningskedjan. När andningskedjan blir överbelastad kan CoQ
inte transportera elektroner till komplex III och således kommer dessa att lämnas över en och en till
syrgas som då bildar superoxid, O2-. Detta ökar bl a risken för oxidativ stress och ateroskleros.
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Behandling
Man behandlar alla sjukdomar i metabola syndromet separat. Dels rekommenderas en förändrad
livsstil, med nyttigare matvanor och fysisk aktivitet, och dels ordineras läkemedel som t ex sänker
kolesterolvärdet, sänker blodtrycket eller minskar upptag av fett från födan.
Några läkemedel är:
• Metformin: Metformin är den vanligaste substansen för behandling av typ 2-diabetes,
speciellt då sjukdomen kombineras med övervikt och insulinresistens. Minskar även risken
för omvandling av insulinresistens till diabetessjukdom. Verkningsmekanismen är en minskad
glukoneogenes i levern, och således en minskad glukosmängd i blodet. Även en minskad
glukosabsorption från tarmen och en ökad aktivitet hos AMPK i levern samt ökat upptag av
glukos i perifer vävnad.
• Tiazolidinedioner: Även denna medicin används mot diabetes typ 2 och fungerar genom att
binda till den intracellulära PPARγ (peroxisome proliferator-activated receptor gamma).
Denna har normalt fria fettsyror som ligand, men medicinen orsakar även den en aktivering
av receptorn som då bilder till DNAt och fungerar som transkriptionsfaktor. Genom att
aktivera PPARγ kommer gener att aktiveras som leder till minskad insulinresistens samt en
ökad halt av hormonet adiponektin. Tiazolidinedioner leder också till en minskad risk för
kardiovaskulära incidenser genom att ha en anti-inflammatorisk roll och minska halten Creaktivt protein (CRP).
• Orlistat: Orlistat inhiberar lipaser från pankreas och mag-tarm-kanalen och minskar således
upptaget av fettet i födan med ungefär 30%. Detta leder till en minskad halt LDL och
kolesterol i blodet. Dessutom minskar risken för insulinresistenta att utveckla diabetes och
för de redan drabbade leder behandlingen till en bättre kontroll av blodsockernivåerna.
• Statiner: Dessa läkemedel hämmar HMG-CoA-reduktas genom att strukturellt likna HMG-CoA
och således minska bildningen av kolesterol i kroppen. Detta förbättrar dyslipidemi genom
en sänkt LDL-halt i serum.
• Resiner: Denna grupp läkemedel fungerar genom att binda till gallsyror i tarmen och på så
sätt föra bort dem från det enterohepatiska kretsloppet så att nya syror måste bildas från
kolesterol.
• Diuretika: Dessa mediciner är salt- och vattendrivande, vilket leder till en ökad urinering och
således en minskad blodvolym och ett sänkt blodtryck.
• ACE-hämmare: ACE-hämmare fungerar genom att förhindra bildningen av den
blodtryckshöjande substansen angiotensin II. Bra till personer som lider av nedsatt
njurfunktion, vilket är vanligt vid metabola syndromet.
• Kalciumflödeshämmare: Detta är en grupp mediciner som leder till en minskad
kalciumfrisättning i glatt muskulatur, vilket leder till att de inte kan kontraheras och höja
blodtrycket.
• Betablockerare: Betablockerare är läkemedel som skyddar hjärtat mot stresshormoner som
adrenalin och som gör att pulsen blir långsammare. De motverkar även det
blodtryckshöjande ämnet renin, som finns i kroppen och är speciellt lämpliga om man
samtidigt har kärlkramp eller har haft hjärtinfarkt.
Orsakssamband till det metabola syndromet (S2, S3, S4).
Börjar ofta med bukfetma och övervikt som leder till insulinresistens. Insulinresistensen kan
utvecklas till diabetes, glukosintolerans och förhöjt blodsocker med hypertension som följd. Fetman
leder också till dyslipidemi och hypertension, med stor risk för ateroskleros och kardiovaskulär
sjukdom.
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Känna till:
Vad som menas med CRP och varför det kan vara intressant att analysera CRP (S1).
C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfasprotein som ökar i koncentration när det pågår en
inflammation i kroppen. CRP tillverkas i levern och adipocyter. Vid en inflammation binder CRP till
bakterier som då lättare känns igen av makrofager, och underlättar och påskyndar fagocytos.
För vuxna tyder ett värde på över 50mg/l på en infektion eller inflammation. Ett ökat basal-CRPvärde tyder på en kronisk inflammation och betyder en ökad risk för bl a kardiovaskulär sjukdom och
ateroskleros.
Viken funktion adiponektin och leptin har samt var de framförallt bildas (S1).
Adiponektin: Bildas i adipocyter. Sänker mängden fria fettsyror i serum, främjar glukosupptag i celler
och bidrar till ökad insulinkänslighet. Hämmar aktivering av transkriptionsfaktorer som leder till
bildningen av de pro-inflammatoriska cytokinerna TNF-α och IL-6. IL-6 ökar frisättningen av TAGs från
levern, vilket kan leda till hypertriacylglycerolemi.
Det bildas mindre adiponektin ju mer fett som finns i kroppen och överviktiga personer producerar
en mycket mindre mängd av hormonet jämfört med normalviktiga personer. De överviktiga får
således en ökad inflammation och en minskad insulinkänslighet.
Leptin: Bildas i adipocyter. Verkar aptitsänkande genom reglering i hypothalamus. Ökar även
energiförbrukningen och främjar således viktminskning. Har dock även pro-inflammatoriska
funktioner, vilket skapar en lågintensiv inflammation i fettväv och en aktivering av makrofager som
innebär en ökad risk för ateroskleros. Har också blodtrycks- och pulshöjande effekter som ger ökad
risk för kardiovaskulär sjukdom. Tros också orsaka insulinresistens genom att påverka
insulinsignaleringen.
Överviktiga personer producerar mer leptin än normalviktiga, men får inte den aptitminskande
effekten, kanske pga en utvecklad resistens.
Vad som menas med AMPK och dess betydelse vid fysisk aktivitet och kopplingar till hormoner
involverade i regleringen av födointag (S1).
AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK) är ett enzym som aktiveras vid låg energimängd i cellerna och
reglerar många av de metabola reaktionsvägarna. Kan även inhibera olika vägar som motverkar
insulins signaltransduktion, vilket leder till att insulinkänsligheten förbättras.
Molekylen är en heterodimer som består av tre subenheter; en katalytisk α-subenhet och två
regulatoriska β- och γ-subenheter. AMP aktiverar AMPK allostert, genom fosforylering eller
defosforylering beroende på vilken vävnad det handlar om.
Vid fysisk aktivitet kommer AMPK att aktiveras i muskler då ATP-mängden minskar och AMPmängden ökar. Även leptin och adiponektin aktiverar enzymet i skelettmuskulatur, vilket leder till en
ökad β-oxidation och således en ökad produktion av ATP. AMPK aktiverar hormonkänsligt lipas (HSL)
i fettväven och ökar där mängden fria fettsyror som kan användas i skelettmuskulaturen. Dessutom
fosforylerar och inaktiverar AMPK acetyl-CoA-karboxylas så att malonyl-CoA som inhiberar
karnitinskytteln inte bildas. Även detta leder till ökad fettsyraoxidation.
Vid fasta ökar aktiviteten av AMPK i hypothalamus. Detta beror på att insulin och glukos annars
hämmar AMPK-aktiviteten här och dessa nivåer sjunker vid fasta. Ghrelin (orexigen) ökar aktiviteten
av AMPK, medan leptin (anorexigen) minskar den.
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Vad som menas med TNF-α, ChREBP, xylulos-5P, LXR och PPAR samt PARP och vilken
funktion/betydelse dessa molekyler har i det metabola syndromet (S1).
TNF-α: Tumor necrosis factor α. Cytokin involverad i systemisk inflammation. Produceras främst i
aktiverade makrofager.
ChREBP: Carbohydrate-responsive element-binding protein. Transkriptionsfaktor som medierar
aktivering av enzymer för glykolys och lipogenes.
Xylulos-5P: Intermediär i HMP-shunten. Främjar ChREBP.
LXR: Liver X receptor. Kärnreceptor i två typer; LXR-α (lever, njure, fettväv) och LXR-β (alla vävnader).
Påverkar kolesterolkatabolism och lipidhomeostasen genom att inducera omvänd
kolesteroltransport från periferin, omvandla kolesterol till gallsyror i levern och öka fettsyrasyntes
samt VLDL-sekretion i levern.
PPAR: Peroxisome proliferator-activated receptor. Kärnreceptorer som fungerar som
transkriptionsfaktorer. Reglerar lipidhomeostas genom att öka upptag och metabolism av fettsyror
(PPARα i lever, njure, hjärta, muskel, fettväv), påverka adipogenes (PPARγ i främst fettväv) och öka
fettansamling (PPARδ hjärna och fettväv).
PARP: Poly (ADP-ribose) polymerase. Ett DNA-reparationsenzym som även är involverad i cellers
uttryck av inflammatoriska gener.
Vad som menas med glykering av proteiner kontra glykosylering (S1).
Med glykering menas den icke-enzymatiska adderingen av en kolhydrat till ett protein. Glykosylering
innebär samma reaktion, fast enzymkatalyserad.
Glykerade molekyler kan påverka cellfunktion samt skada endotel, fibrinogen och kollagen. Glykering
är första steget vid bildandet av ”advanced glycation end products” (AGEs), pro-inflammatoriska
mediatorer som även kan påverka transkriptionsfaktorer.
DAG-kinas och signalsystemet TOR:s eventuella betydelse för insulinresistens och i metabola
syndromet (S1).
DAG-kinas använder ATP för att fosforylera DAG till fosfatidsyra. Defekter i enzymet kan leda till
insulinresistens.
mTOR står för ”mammalian target of rapamycin” och reglerar cellers tillväxt och proteinsyntes. mTOR
finns som två olika typer av multiproteinkomplex; mTOR complex 1 (mTORC1) och 2 (mTORC2).
mTORC1 har att göra med lipidmetabolismen där oreglerad aktivitet kan leda till ökad adipogenes.
mTORC2 har funktioner som hjälper till i regleringen av glukoshomeostasen.
Begreppen bukhöjd, midjeomfång samt ”body mass index” (BMI) (S1).
Bukhöjd: Höjden av buken då en person ligger på rygg på t ex golvet. Vid över 20cm för kvinnor och
22cm för män har forskare sett en ökad förekomst av dåliga blodfetter, störningar i
ämnesomsättningen och andra riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom.
Midjeomfång: Mäts med måttband mellan nedersta revbensbågen och översta spetsen på höftbenet,
dvs ungefär vid naveln. Ökad risk för komplikationer pga bukfetma finns vid midjemått på över 80cm
för kvinnor och 94cm för män. Mycket ökad risk vid mått på över 88cm resp 102cm.
BMI: Mått på förhållandet mellan vikt och längd. Normalvikt är 18,5 - 24,9 kg/m2, där en lägre siffra
betyder undervikt och högre siffror övervikt till fetma. BMI är inget perfekt mått eftersom det inte
tar hänsyn till förhållande mellan fett- och muskelvikt.
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Argument som talar för och emot existensen av ett metabolt syndrom (S1).
FÖR

EMOT

Medför ökad risk för kardiovaskulär
sjukdom

Andra verktyg är bättre för att bedöma
risk för kardiovaskulär sjukdom

Ökar medvetandet om hur olika
ohälsomarkörer kan interagera

Riskerar att ta fokus från de enskilda
sjukdomarna

Incitament för att hitta gemensamma
genetiska predisponerande faktorer och
behandling

Behandlingen måste inriktas på de
enskilda sjukdomarna

Identifierar individer med risk att
utveckla kardiovaskulär sjukdom, med
möjlighet att förebygga detta

Oenighet kring vilka symtom/sjukdomar
som definierar metabola syndromet

Metabola syndromet, slutsatser:
Metabola syndromet är ett samlingsnamn för ett antal allvarliga och ökande sjukdomar och
riskfaktorer i den moderna världen. Metabola syndromet kan definieras på olika sätt och det är inte
överenskommet att det ens faktiskt finns. Många komplicerade och inte helt klarlagda biokemiska
reaktionsvägar och faktorer spelar in i hur levernet och genetiken påverkar de olika
sjukdomsförloppen som i slutändan ofta leder till diabetes och insulinresistens. Sjukdomar och
riskfaktorer kan förhindras genom en nyttigare kosthållning och ett aktivt motionerande.
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Delavsnitt III: Hunger, mättnad och näringslära
HUNGER OCH MÄTTNADSREGLERING
Specialföreläsning, HF: kap 26 samt BB (”updated edt.” el 2:a uppl.): sid 1227-1230 resp. 1039-1043.

Hur man beräknar BMI (S2).

Centrala nervsystemets roll i reglering av hunger och mättnad (S1- S3).
Neurotransmittorer, orexigena (aptitretande) och anorexigena (minskar aptit), inom hypothalamus
modulerar födointaget.
Långtidsreglering
Hormonet leptin frisätts från fettcellerna i proportion till hur stora fettlager kroppen har. När vi
konsumerar färre kalorier än vi behöver minskar både kroppens fettlager och leptinfrisättningen.
Tyvärr är inte leptinsystemet så effektivt, och fast en person kan överäta och gå upp i vikt fungerar
inte alltid leptinets effekter. Överviktiga personer är också hyperinsulinemiska. Som leptin verkar
insulin på neuronen i hypothalamus och dämpar aptiten.
Korttidsreglering
Korttidssignalering påverkar antalet måltider och hur mycket man äter under minuter till timmar.
Mellan måltider produceras ghrelin, ett orexigent hormon, i magsäcken och bygger upp hungern.
Medan man äter frisätts bl a hormonen cholecystokinin (CCK) och peptid YY (PYY) och ger en känsla
av mättnad.
Lång- och korttidsregleringarna påverkar varandra, t ex kan leptin öka känsligheten för CCK i
hypothalamus.
Innebörden av preabsorptiva, absorptiva och postabsorptiva aptitretande (orexigena) signaler
respektive mättnadssignaler (anorexigena) (S2, S3).
Preabsorptiva signaler är måltidsrelaterade signaler såsom lukt, syn eller smak av mat. Dessa orsakar
en aptitretande signal. Även olika tarmpeptider såsom CCK och neuropeptid Y (NPY) kommer att
verka i den preabsorptiva fasen och då verka mättande respektive ge hungerskänslor. Till denna
kategori hör även tuggningen av maten och den oropharyngeala reflex som detta ger.
Under den absorptiva fasen kommer leverns glykogen och förbränningen av fettsyror och glukos att
påverka hunger och mättnadskänslor genom att inducera aptit.
Den postabsorptiva fasen karaktäriseras av leptin från fettväven som motverkar hungerskänslor och
födointag. Till denna kategori hör även ghrelin som inducerar födointag och ökar i mängd ju längre
tid det tar tills man äter.
Glukos och insulins påverkan på hunger-mättnad (S1- S3).
Insulin är ett kraftigt anorexigent hormon. Ett insulinpåslag efter en måltid ger mättnadskänslor och
minskad aptit. Signaleringsvägen där insulinet binder till receptorer i främst hypothalamus tros vara
samma som för leptin.
Lågt blodsocker, som man kan få direkt efter intag av sockerrik föda, på grund av ökad
insulinsekretion, kommer att leda till en ökad hunger. Detta kommer också att ske vid svält då
glukosmängden är lägre än normalt.
Glukos och insulin hämmar även aktiveringen av AMPK i hypothalamus.
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Fettvävens och leptins roll i hunger-mättnadskontroll (S1- S3).
Fettvävens primära uppgift är att lagra fett, men adipocyterna fungerar också endokrint genom att
tillverka peptiden leptin. Denna substans produceras proportionellt mot mängden fett och
informerar på så sätt hjärnan om fettlagrens storlek. Leptin fungerar aptithämmande i
hypothalamus.
Mängden leptin som bildas sjunker vid svält (fettväven minskar) och ökar vid ett välfött tillstånd. Vid
injicering av leptin i möss kan man se att deras vikt sjunker, oavsett vad den var innan. Feta personer
utvecklar dock en resistens mot leptin. Detta innebär att de trots en stor fettmängd inte får en
minskad aptit.
Känna till:
Normalintervallet för BMI (S1).
Fetma
BMI >30
Övervikt
BMI 25 - 29.9
Normal
BMI 18,5 - 25
Undervikt
BMI <18,5
Exempel på andra peptider (förutom leptin) som påverkar födointaget (S1).
Orexigena (ökar födointag):
• Neuropeptid Y (NPY)
• Orexin
• Ghrelin
Anorexigena (hämmar födointag):
• Proopiomelanocortin (POMC)
• Kokain- och amfetaminreglerat transkript (CART)
• Insulin
• Leptin

Aktuella/framtida behandlingsstrategier för att behandla obesitas (S1).
Levnadsvanorna hos den överviktiga patienten måste ändras, energiintaget minskas genom mindre
och bättre mat och/eller energiåtgången ökas genom träning. Man kan också använda farmakologisk
och kirurgisk behandling. Farmakologisk behandling ger blygsamma effekter för viktminskning och de
flesta går upp i vikt igen efter att de slutat med medicinerna. Två läkemedel som används är
Sibutramin, som minskar aptiten, och Orlistat, som hämmar funktionen av gastrointestinala lipaser.
Gastric bypass-operationer och liknande är effektiva för viktminskning hos mycket överviktiga
patienter. Dessa operationer kan också förbättra blodsockerkontrollen hos diabetespatienter.
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NÄRINGSLÄRA/NUTRITION
Sem. 12 + specialföreläsning, HF (kap 27 och 28) samt BB (”Updated edition” eller 2nd edt.), sid 1224-1227 resp. 976-979
samt ”Uppföljning näringsämnen och intro. nutrition” (DFM1:3II).

Övergripande mål:
• Makro- och mikronutrienters betydelse för kroppsfunktioner och upprättande av hälsa på ett
översiktligt sätt.
• Näringsrekommendationer samt deras bakgrund.
• Konsekvenser av brist och överskott samt förändrade behov av näringsämnen.
• De viktigaste näringsproblemen i I- och U-länder.

Begrepp såsom energiprocent, energitäthet, "tomma" kalorier och BMI.
Energiprocent (E%): Andelen av den totala energin i ett livsmedel eller måltid som kommer från ett
visst energigivande näringsämne.
Energitäthet: Ett mått på hur mycket energi per viktenhet något innehåller. Exempelvis är fett (9
kcal/gram) mer energitätt än kolhydrater (4 kcal/gram) och proteiner (4 kcal/gram).
Tomma kalorier: Energi tom på vitaminer, mineraler, fibrer mm, t ex pommes frites, lösgodis, choklad
och alkohol.
BMI: Ett mått på relativ kroppsvikt.
Symtom och mekanismer bakom näringsbrist med inriktning på global förekomst, orsaker och
nutritionell förekomst (detta gäller framförallt järn, vit A, D, (E, C), folsyra, jod (zink, selen)) samt
protein och/eller energimalnutrition. Prevalens.
• Järn: Mineral som används i hem och cytokromer. Män behöver 10 mg/dag och kvinnor i
fertil ålder 15 mg/dag. Vid järnbrist kan man utveckla anemi, vilket leder till en försämrad
syretransport i blodet. I västvärlden förekommer järnbrist främst bland vegetarianer då den
främsta källan till järn är kött. Förekommer också bland gravida och barn då dessa har ett
ökat behov av mineralen pga den snabba tillväxten. Järnbrist är den vanligaste
nutritionsbristen i världen med en prevalens på cirka 30 procent globalt (enligt WHO).
•

Vitamin A: Vitamin som är essentiellt för synen, fortplantningen, tillväxten och underhållet av
epitelceller. Vitamin A finns i lever, njure, grädde, smör, äggula. Gröna och orangea
grönsaker och frukter innehåller mycket karoten, vilket bildar vitamin A. Bristsjukdomar är
bland annat nattblindhet, impotens och tillväxtsvårigheter. Svårartad brist kan leda till total
blindhet och drabbar cirka 500 000 barn i världen varje år. Psoriasis och acne kan botas med
vitamin A.

•

Vitamin D: Fettlösligt vitamin som har hormonliknande funktioner. Finns i feta fiskar, lever
och äggula. Det rekommenderade dagliga intaget är 10 μg/dag. Hos människor som utsätts
för solljus bildas vitamin D i dermis och epidermis, och måste således endast ingå i kosten för
människor som inte spenderar mycket tid i solen. Funktionen är att upprätthålla en
balanserad halt kalcium i plasman. Detta görs genom att öka upptag från tarmen, minimera
förlust via njurarna och stimulera återupptag av kalcium från benvävnad. Kalciumet från
plasman byggs in i benvävnad på platser i kroppen där det behövs. Vitamin D-brist ger
benskörhet med svaga ben som lätt får frakturer. Vanligare vid norra breddgrader på grund
av den minskade exponeringen för solljus och bland äldre och småbarn vilka inte heller
exponeras i lika hög grad som andra.
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•

Vitamin E: Är ett fettlösligt vitamin som främst fungerar som en antioxidant i membran i
celler. Förekommer i vegetabiliska oljor och i små mängder i lever och ägg. Den
rekommenderade mängden vitamin E man bör äta per dag ligger på 8 mg för kvinnor och 10
mg för män. Denna mängd måste dock ökas om man äter mycket fleromättade fettsyror vilka
lätt oxideras. Brist på vitamin E förekommer främst bland för tidigt födda barn och
prevalensen bland vuxna är mycket liten. Symptomen är en ökad känslighet för peroxider
mot röda blodkroppar och anormala cellmembran.

•

Vitamin C: Detta vattenlösliga vitamin fungerar som ett reduktionsmedel bl a som en
antioxidant och som coenzym i hydroxyleringen av lysin och prolin i kollagensyntesen. Detta
gör vitaminet nödvändigt för att syntetisera bindväv och för sårläkning. Underlättar även
absorptionen av järn från GI-kanalen. Det rekommenderade dagliga intaget är ca 75 mg för
både män och kvinnor. Den nutritionella förekomsten är i bl a frukt, grönsaker och bär. En
brist leder till sjukdomen skörbjugg vilken karaktäriseras av en brist i syntesen av kollagen
och således skör hud och sköra blodkärl, tandlossning, svullna leder och anemi.

•

Folsyra: Spelar en viktig roll i enkolpoolen som transportör av enkolfragment och i syntesen
av puriner. Folsyrabrist är den vanligaste bristsjukdomen bland gravida kvinnor och
alkoholister i västvärlden. Vid brist på folsyra, som kan bero på vitamin B12-brist
(”folatfällan”), kan man drabbas av anemi pga att erytrocyter inte hinner bildas i en tillräcklig
takt. Folsyra är mycket viktigt för kvinnor i början av en graviditet. Utan detta ämne är risken
större att barnet får spina bifida eller anencefali. Kostrekommendationen för detta ämne är
300 μg/dag för både män och kvinnor. Mycket folat finns i kött och mörkgröna växter.

•

Jod: Är ett mineral som ingår i bl a thyroideahormoner. En brist leder till en förstorad
sköldkörtel, struma, eftersom organet försöker kompensera för den minskade mängden jod.
Detta kan leda till sväljningssvårigheter och andnöd. Jodbrist är ett stort problem utanför
västvärlden men i Sverige, bland andra länder, tillsätter man jod i bordssalt vilket minimerar
risken här. Det rekommenderade dagliga intaget (RDI) av jod är 0,15 mg för både män och
kvinnor.

•

Protein: Det finns åtta essentiella aminosyror som man måste få i sig med kosten. De
essentiella aminosyrorna finns alla i kött, fisk och ägg. Med växtproteiner är det annorlunda
och därför måste man tänka på vilka man äter om man är vegetarian. RDI för proteiner är
cirka 0,8 gram per kilo kroppsvikt vilket betyder ungefär 56 gram för en person som väger
70kg. Atleter kan behöva cirka 1,0 gram/kilo kroppsvikt/dag och gravida eller ammande
kvinnor behöver ett högre intag. I i-länder är proteinbrist mycket ovandligt, men kan ses hos
mycket sjuka personer eller personer med näringsbrist. I u-länder är det dock mycket
vanligare, där personer med ett för lågt protein- eller kaloriintag drabbas. Proteinbrist leder
till en oförmåga att syntetisera vissa proteiner i kroppen och således ett dåligt immunförsvar
som kan leda till död vid en infektion.

Mekanismer för uppkomst av brist (intag, absorption, behov, förlust).
Det finns skillnader i behov av näringsämnen beroende på ålder, kön, aktivitetsnivå och olika
livssituationer, t ex när en kvinna blir gravid.
Intaget av en nutrient kan vara för litet för att man äter en för ensidig kost där vissa näringsämnen
inte ingår. Absorptionen kan även bli för liten även om man äter tillräckligt; bl a underlättar vitamin C
upptaget av järn från tarmen, så en vitamin C-brist kan således leda till järnbrist. Detsamma gäller
vitamin B12 som måste binda till intrinsic factor (IF), som utsöndras av parietalceller i ventrikeln. Utan
IF drabbas man av brist på vitaminet och således också en folatbrist.

214

Läkarprogrammet
Den Friska Människan 1
Amanda Kaba Liljeberg

Samband mellan kost och sjukdom (t.ex. cancer, hjärt-kärlsjukdom, mättade och omättade
fettsyror, transfetter, fibrer).
Incidensen av kroniska sjukdomar är starkt kopplad till de olika sorterna och mängderna av
nutrienter vi äter.
Fett
Intaget av fetter är starkast kopplat till kardiovaskulär sjukdom. Evidensen för en koppling mellan
fetterna vi äter och cancer eller fetma är inte lika stark.
Ett högt värde av totalkolesterolet i blodet är farligt. Högt värde av LDL är kopplat till ökad risk för
hjärtsjukdom, medan högt värde av HDL tvärtom är kopplat till en lägre risk. Onormala plasmanivåer
av lipider, dyslipidemi, i kombination med rökning, fetma, stillasittande, inuslinresistens mm ökar
risken för kardiovaskulär sjukdom. Ökad nivå av TAGs är också en riskfaktor, men inte lika starkt
kopplad. Behandling mot hyperkolesterolemi, antingen genom förändringar i mat eller med
läkemedel, sänker LDL och höjer HDL och ger en minskad risk för kardiovaskulär sjukdom.
Typen av fett i maten är viktigare än mängden. TAGs är den vanligaste formen av fett vi äter, och ser
olika ut beroende på vilka fettsyror som molekylen består av. Beroende på om fettsyrorna har
dubbelbindningar, var dessa sitter och om de är i cis- eller transform påverkas blodlipiderna olika;
•

•

•

•

•

Mättade fetter: TAGs som till största delen består av fettsyror vars kolkedjor saknar
dubbelbindningar. Att äta mycket mättade fetter är kopplat till höga nivåer totalkolesterol
och LDL-kolesterol med en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. Mättade fetter finns främst
i kött- och mjölkprodukter samt i en del vegetabiliska oljor, t ex palm- och kokosnötsolja.
Enkelomättade fetter: TAGs som till största delen består av fettsyror med en dubbelbindning.
Finns främst i fisk och grönsaker. Om man byter ut mättade fetter i maten mot
enkelomättade sänks både totalkolesterol och LDL-kolesterol, medan HDL-kolesterolet
antingen höjs eller är oförändrat. Olivolja består av enkelomättat fett och kan vara en av
anledningarna till varför ”Medelhavsdieten” är så hälsosam.
Fleromättade fetter: TAGs som till största delen består av fettsyror med flera
dubbelbindningar. Effekterna dessa fetter har på kardiovaskulär sjukdom beror på var
dubbelbindningarna sitter. ω-6-fettsyror är långa kedjor med den första dubbelbindningen
vid det sjätte kolet (räknat från metyl-änden) och finns i bl a nötter, avokado och oliver. En
diet rik på dessa ger ett lågt totalkolesterol, men sänker både LDL och HDL. ω-3-fettsyror är
långa kedjor med den första dubbelbindningen vid det tredje kolet från metyl-änden. ω-3fettsyror i maten sänker risken för kardiovaskulär mortalitet genom påverkan på arrytmier,
TAG-halten i serum, risken för tromboser och blodtrycket, men har mycket liten effekt på
LDL- och HDL-kolesterol. ω-3-fettsyror finns i växter och feta fiskar, som t ex lax. ω-6- och ω3-fettsyror är essentiella för att bygga upp membran mm i kroppen.
Transfetter: Är omättade, men effekterna i kroppen är lika de mättade fettsyrornas pga deras
raka form (beroende på transbindningarna). De höjer alltså LDL-kolesterol, men inte HDLkolesterol, och ökar risken för kardiovaskulär sjukdom. Transfetter finns inte naturligt i
växter, men i små mängder i kött. Under tillverkningen av t ex margariner bildas dock
transfettsyror. Finns också i många bakelser och kakor och i det mesta som är friterat.
Kolesterol: Kolesterol i maten finns bara i animaliska produkter. Effekter dietärt kolesterol
har på plasmavärdena är inte lika viktig som påverkan från fettsyrorna vi äter.

Låg konsumtion av alkohol (t ex två drinkar per dag) har positiva effekter på HDL-kolesterolet och
minskar risken för kardiovaskulär sjukdom. Rödvin har även en del antioxidanta effekter.
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Kolhydrater
Fibrer är kolhydrater som vår kropp inte kan bryta ned och finns i växter. Fibrer kan binda till
gallsyror i tarmen och förhindra upptaget till kroppen, vilket minskar total- och LDL-kolesterolhalten
och således också risken för kardiovaskulär sjukdom. Fiber drar också till sig vatten i tarmlumen vilket
ökar motiliteten. Fiberrik mat förlångsammar magtömningen, vilket ger en ökad mättnadskänsla och
ett stabilare blodglukos.
En del kolhydrater orsakar en snabb uppgång och en snabb nedgång i blodglukos, medan andra en
långsam uppgång och långsam nedgång. Det beror på att de skiljer sig åt i den glykemiska responsen
de har i kroppen. Mat med lågt ”glykemiskt index”, långsamt svar på blodglukoskurvan, ger en längre
mättnadskänsla och kan hjälpa att sänka kaloriintaget.
Kolhydrater är egentligen inte ett essentiellt näringsämne, eftersom kolskelettet i de flesta
aminosyror kan göras om till glukos i kroppen. Däremot leder en brist på dietära kolhydrater till ökad
ketogenes och nedbrytning av kroppens protein för att glukoneogenesen ska kunna starta, och
därför finns det ändå ett rekommenderat intag på 130 mg/dag för både barn och vuxna.
Protein
Från proteinet vi äter får vi i oss de essenteilla aminosyrorna vi behöver. Animaliska proteiner
innehåller generellt mer essentiella aminosyror än protein från växtriket. En kvävebalans uppstår då
intaget av kväve stämmer med hur mycket kväve som släpps ut ur kroppen med urin, svett och
avföring.
Det finns inga fördelar med att äta för mycket protein. Nackdelar med ett överintag kan vara att
fettsyrasyntesen ökar, då aminosyrornas kolskelett används för att skapa acetyl-CoA, och att ett
överflöde av kväve i urinen ofta hänger samman med ett överskott av kalcium i urinen, vilket kan
orsaka njursten och benskörhet.
Vid ett för lågt intag av kolhydrater bryts kroppens protein ned för att ge kolskelett till
glukoneogensen. Därför anses ett lagom intag av kolhydrater vara ”protein-sparande”. Vid ett för lågt
protein- eller kaloriintag kan man få proteinbrist. Detta är farligt och kan leda till ett nedtryckt
immunförsvar och död pga infektioner. Två exempel på proteinbristsjukdomar är kwashiorkor och
marasmus.
• Kwashiorkor: Proteinbristen är relativt värre än kaloribristen. Minskad syntes av viscerala
protein. Drabbar barn som slutat amma och äter en diet som främst består av kolhydrater.
Symtom är förkrympt växt, ödem, anorexia, fettlever och en säkning i blodnivåer av albumin.
• Marasmus: Kaloribristen är relativt värre än proteinbristen. Drabbar oftast barn under 1år
när bröstmjölk byts ut mot supplement som inte innehåller tillräckligt mycket protein och
kalorier. Symtom är avstannad växt, extremt muskeltappande och anemi. Uppvisar inte
ödem eller förändringar i albuminkoncentrationen.
Känna till:
Olika "sötningsmedel" samt vad olika definitioner på varudeklarationer står för.
Aspartam är ett sötningsmedel med produktnummer E 951 som endast innehåller 4 kalorier per
gram. Ingår i exempelvis light-läskedrycker.
Xylitol har numret E 967 och ingår som sötningsmedel i tuggummin. Är en sockeralkohol med
uppbyggnaden CH2OH-(CHOH)3-CH2OH. Motverkar även karies genom ökad salivsekretion.
Energitätheten hos olika energikällor.
Kolhydrater: 4 kcal/gram
Fett: 9 kcal/gram
Proteiner: 4 kcal/gram
Alkohol: 7 kcal/gram
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Energibehovet hos olika individer (under olika fysiologiska betingelser)
Män behöver generellt mer energi än kvinnor. Dock behöver kvinnor mer av vissa essentiella
nutrienter såsom järn pga menstruationer. Barn som växer behöver mycket av vissa ämnen relativt
sin kroppsvikt men på grund av deras lilla storlek behövs inte lika mycket jämfört med vuxna.
Näringsrekommendationerna idag
Sveriges näringsrekommendationer ges ut av Livsmedelsverket och ger ett RDI av de olika
näringsämnena;
• Fett: Intaget av mättade- och transfettsyror bör begränsas till omkring 10 % av energiintaget
(energiprocent, E%). Transfettsyror från partiellt härdade fetter bör begränsas i möjligaste
mån. Cis-enkelomättade fettsyror bör bidra med 10-15 E% och cis-fleromättade fettsyror
med 5-10 E%, inklusive omkring 1 E% från ω-3-fettsyror. Fett (räknat som totalt fettinnehåll
inklusive glycerol och andra fettkomponenter) bör ge 25-35 E%. Populationsmålet är 30 E%,
vilket bör användas för planeringsändamål.
•

Kolhydrater, kostfibrer och renframställda sockerarter: Kolhydrater bör bidra med 50-60 E%.
Populationsmålet är 55 E%, vilket bör användas för planeringsändamål. Intaget av kostfibrer
bör för vuxna vara 25-35 g/d, vilket motsvarar omkring 3 g/MJ. Intaget av renframställda
sockerarter bör inte överstiga 10 E%.

•

Protein: Protein bör bidra med 10-20 % av det totala energiintaget (E%). Populationsmålet är
15 E%, vilket bör användas för planeringsändamål.

Protein
15%

Kolhydrater,
kos•ibrer och
renframställda
sockerarter
55%

Fe”
30%

Rekommenderad energiprocent (E%) enligt Livsmedelsverket
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