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Moment  1  -  systematisk  anatomi,  biokemi  och  
utvecklingsbiologi  
Avsnitt  1a  -  systematisk  anatomi  
NOMENKLATUR    
●   Känna  till  grundläggande  anatomiska  begrepp  och  lägesangivelser  (S1-2).  
  
Dexter/Sinister  

Högra/Vänstra  

Superior/Inferior  

Övre/Undre  

Medial/Lateral  

Närmre  mittplanet/Utåt  sidorna  

Proximal/Distal  

Nämre  torson/Längre  bort  

Anterior/Posterior  

Främre/Bakre  

Ipsilateral/Kontralateral  

Samma  sida/Motsatt  sida  

Visceral/Parietal  

Mot  ett  organ/Mot  närliggande  vävnad  

Ventral/Dorsal  

Mot  magen/mot  ryggen  

Superficialis/Profundus  

Ytligt  liggande/djupt  liggande  

Kraniell/Caudal  

Övre  gällande  nervsystemet/Undre  gällande  
nervsystemet  

Rostral/Caudal  

Främre  gällande  hjärnan/Bakre  gällande  
hjärnan  

  
Hjärna  

Cerebrum  
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Tarm  

Intestinum  

Hjärta  

Cor  

Magsäck  

Ventriculus  gaster  

Lungor  

Pulmo  

Lever  

Hepar  

Sköldkörtel  

Thyroidea  

Gallblåsa  

Viseca  biliaris  

Njurar  

Ren  

Bukspottkörtel  

Pancreas  

Mjälte  

Lien  
  

CIRKULATION    
●   Kunna  redogöra  för  principerna  för  ett  slutet  cirkulationssystem  (S2).  
  
I  ett  slutet  system  cirkulerar  blodet  inneslutet  i  kärl  och  är  därmed  inte  i  direkt  kontakt  med  
kringliggande  vävnad.  
  
●   Kunna  beskriva  cirkulationssystemets  delar  med  hjärta,  stora  (högtryck)  och  
lilla  (lågtryck)  kretsloppet  (S2)  samt  förstå  grundläggande  funktionella  
skillnader  mellan  kretsloppen  (S3).  
  
Det  stora  kretsloppet  pumpar  ut  blod  från  ventriculus  sinister  via  aorta  genom  artärer  till  
kroppens  vävnader  för  att  lämna  syre.  Lilla  kretsloppet  pumpar  blod  från  ventriculus  dexter  
till  lungartärerna  för  att  syresätta  blodet.  
  
●   Kunna  översiktligt  redogöra  för  hjärtats  anatomi,  retledningssystem  och  
funktion  (S2).  
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●   Kunna  redogöra  för  större  artärer  och  vener  samt  deras  försörjningsområden  
(S2).  
  

  
  
●   Känna  till  principerna  för  kapillärfiltration  (S1).  
  
Inom  kapillärerna  är  kärlväggen  endast  ett  lager  celler  tjockt  och  det  bidrar  till  att  blodet  
trycks  ut  i  vävnaden  tack  vare  trycket  i  blodsystemet.  
  
●   Känna  till  begreppen  systole  och  diastole,  samt  hur  man  mäter  
blodtryck/cirkulation  (perfusion)  (S1).  
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Systole  är  hjärtats  sammandragande  fas  och  diastole  dess  avslappnande.  Perfusionen  mäts  
genom  puls  eller  blodtryck.  
  
●   Känna  till  principerna  för  venöst  återflöde  (S1)  
  
Återflöde  sker  till  venerna  genom  muskelkontraktion  driven  av  skelettmusklerna.    
  
●   Känna  till  och  kunna  redogöra  för  lymfsystemets  uppbyggnad  och  funktion  
(S2)  
  
Lymfsystemet  följer  blodsystemet  i  sin  utsträckning  och  ser  till  att  återföra  överflödig  vätska  
från  vävnaderna  till  cirkulationen.  Lymfan  pumpas  runt  av  tryckförändringar  i  kroppen.  Kärlen  
fylls  på  när  trycket  i  vävnaden  är  högre  än  det  i  lymfsystemet.  Detta  sker  genom  ett  antal  
lymfknutor  i  kroppen  och  återförs  till  blodsystemet  i  v.  subclavia  och  i  v.  jugularis  interna.    

RESPIRATION    
●   Kunna  redogöra  för  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.  
  

  
  
●   Kunna  beskriva  funktionen  för  de  övre  luftvägarna,  inklusive  begreppet  ”dead  
space”  (S2).    
  
Näsans  uppgift  är  att  värma  upp,  fukta  och  filtrera  luft.  Den  sköter  även  lukt  och  resonerar  
för  röstförstärkning.    Består  av  ben,  brosk  och  mjukdelar.  Detta  håller  luften  längre  i  näsan  
vilket  möjliggör  effektivare  uppvärmning  och  filtrering.  Här  mynnar  också  tuba  auditiva  som  
håller  trycker  konstant  i  öronen.    
  
5  

  
Love  Strandberg  2019  04  28  

  
Dead  space  är  den  del  av  inandningsluften  som  inte  når  lungornas  respiratoriska  delar,  ca  
150  ml  hos  vuxna.  
  
●   Kunna  beskriva  lokalisation  och  principiell  funktion  för  larynx,  trachea,  icke-
respiratoriska  och  respiratoriska  bronker  och  alveoler  (S2).  
  
Larynx  börjar  vid  cartilago  thyroidea.  Os  hyoideum  (tungbenet)  är  det  enda  benet  i  kroppen  
som  inte  fäster  till  ett  annat  ben  med  en  led.  Det  är  även  där  som  tungan  fäster.  Larynx  
slutar  med  cartilago  cricoidea.  Cartilago  thyroidea  sitter  som  en  broskring  kring  luftstrupen  
och  hjälper  till  att  hålla  luftstrupen  öppen.  Både  cartilago  thyroidea  och  cartilago  cricoidea  
skyddar  stämbanden.  
  

  

  

  

●   Kunna  redogöra  för  lungans  lobindelning,  pleura  och  förstå  basal  
andningsmekanik,  inklusive  rollen  för  diafragma  (S2).  
  
Höger  lunga  är  kortare  än  vänster  lunga  pga  levern  men  vänster  sida  är  mer  komprimerad  till  
följd  av  hjärtats  utformning.  Detta  leder  till  att  höger  lunga  har  ca  10%  större  volym  jämfört  
med  vänster.  Den  yttre  lungsäcken  pleura  parietale  fäster  i  diafragman  och  i  revbenen.  
Pleura  viscerale  fäster  i  lungvävnaden.  Det  är  tryckskillnader  mellan  pleurabladen  som  
möjliggör  andningen.  Det  finns  även  pleuravätska  för  att  minska  friktionen.  
  
Lunghilus  är  där  vener,  artärer  och  lymfkärl  går  in  i  lungan.  Vänster  lunga  består  av  två  lober  
(superior,  inferior).  Höger  lunga  har  tre  lober  (superior,  medium,  inferior).  Loberna  delas  in  i  
segment.  Varje  lunga  tenderar  att  ha  10  st  segment.  Segmenten  har  egen  blodtillförsel,  
bronk  och  ven.    
  
●   Känna  till  principerna  för  alveolärt  gasutbyte  (S1).  
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Extern  respiration  är  utbyte  mellan  luft  i  alveol  och  blodkärl.  den  interna  respirationen  
diffunderar  syret  direkt  in  cellernas  mitokondrier  från  blodet.    
  
Vad  som  påverkar  gasutbytet:  
  
●   Ytspänningen  i  lungorna  
●   Lungornas  medgörlighet  (ärrvävnad  m.m.)  
●   Motståndet  i  luftvägarna  (diameterna  i  bronkiolerna)  
  
●   Känna  till  skillnaderna  mellan  arteriellt  och  venöst  blod  (S1).  
  
Skillnaden  består  av  ration  mellan  syre  och  koldioxid,  vilket  också  påverkar  pH  i  blodet.    
  
●   Känna  till  thoraxväggens  rörelse  under  andningscykeln  (S1).  
  

  

UTSÖNDRINGSORGAN    
●   Kunna  beskriva  principiell  lokalisation  och  funktion  för  njurar,  njurbark,  
njurmärg,  nefron,  njurkroppar,  glomeruli,  njurpapiller,  njurkalkar,  njurbäcken,  
urinledare,  urinblåsa  och  urinrör  (S2).  
  
Njuren  består  av  tre  lager.  Capsula  fibrosa  är  ett  fibröst  innerlager.  Capsula  adiposa  är  
fettfyllt  mellanlager.  Fascia  renalis  är  skyddande  bindväv.  
  
Njurens  insida  har  ytterst  cortex  renalis  (njurbarken).  Medulla  renalis  (njurmärgen)  innehåller  
pyramides  renales  (ca  18st).    Från  pyramides  går  urinet  genom  calyx  till  pelvis  renalis  
(njurbäcken)  och  sedan  till  ureter.  
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Den  funktionella  enheten  i  njuren  heter  nefron  (ca  2,5  miljoner  st  per  njure).  Glomerulus  
omges  av  bowmans  kapsel  och  det  är  där  primärurinen  filtreras.  I  slutet  av  tubulussystemet  
vid  distala  tubuli  flödar  färdigt  urin  till  i  samlingsröret.  Filtreringen  sker  i  henles  slynga.  
  
Den  glomerulära  filtrationen  sker  genom  ett  antal  membran  som  fångar  upp  olika  protein  och  
molekyler.  
  
●   Känna  till  begreppen  glomerulusfiltration,  primärurin  samt  resorption  (S1).  
  
Se  föregående  lärandemål  
  
●   Kunna  identifiera  makroskopiska  delar  av  urinorganen  på  anatomiska  modeller  
(S1).  
  
Se  ovanstående  lärandemål  

NERVSYSTEMET    
  
●   Kunna  definiera  centrala  nervsystemet,  perifera  nervsystemet  samt  somatiska  
och  autonoma  delar  av  nervsystemet  (S2).  
  
Centrala  nervsystemet  definieras  som  hjärnan  och  ryggraden  ner  till  L2.  
  

  

  

●   Kunna  definiera  vad  som  menas  med  det  sympatiska  och  parasympatiska  
nervsystemet  (S2).  
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●   Kunna  översiktligt  redogöra  för  hjärnans  delar  (hemisfärer,  lober),  
mellanhjärnan,  hjärnstam  och  lillhjärna  samt  ryggmärgen  och  dess  
segmentindelning  (S2).  
  

  
Storhjärnan  består  av  två  hemisfärer  som  kopplas  ihop  av  corpus  callosum.  Höger  sida  av  
hjärnan  styr  vänster  sida  av  kroppen  och  vice  versa.    
  
Diencephalon  innehåller  hormonreglerande  hypothalamus,  thalamus  och  bakre  delen  av  
hypofysen.  Thalamus  är  en  gatekeeper  som  sorterar  sinnesintryck.    
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Bryggan  pons  skickar  information  från  cerebrum  till  cerebellum.  Cerebellum  finkalibrerar  de  
rörelser  vi  gör.    
  

  
  
Storhjärnan  delas  vanligtvis  in  i  fyra  lober.  Längst  fram  sitter  frontalloben  lobus  frontalis.  Den  
avgränsas  av  sulcus  centralis  gentemot  lobus  parietalis  (parietalloben).  Längst  fram  i  
frontalloben  ligger  våra  exekutiva  centra.  Bakre  delen  av  frontalloben  sköter  motoriska  
funktioner.    
  
Längst  bak  i  cerebrum  sitter  lobus  occipitalis  (occipitalloben).  Här  avkodas  signalerna  från  
synnervskorset  och  sedan  skickas  intrycken  antingen  till  parietalloben  eller  till  
temporalloben.    
  
I  parietalloben  sker  analys  av  plats  och  fart  hos  objekt  i  vår  närhet.  I  parietallobens  bakre  del  
finns  en  stor  del  av  vår  spatiala  förmåga.  I  den  främre  delen  finns  ett  sensoriskt  centra  
(känslor  och  sinnesintryck).    
  
Spinalnerverna  delas  in  beroende  på  vilken  kota  de  utgår  från:  
  
●   Cervikala  C1-8  sköter  andning  och  armarna.  
●   Thorakala  T1-12  går  längs  med  revbenen.  
●   Lumbala  L1-5  sköter  motorik  och  sensorik  på  framsidan  av  benen  
●   Sakrala  S1-5  sköter  motorik  och  sensorik  på  baksidan  av  benen  
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●   Kunna  redogöra  för  principen  för  en  spinalnerv,  dermatom  och  myotom  (S2).  
  

  
  
För  spinalnerver,  se  föregående  lärandemål.  Ett  myotom  är  en  grupp  muskler  som  styrs  av  
en  spinalnerv  och  ett  dermatom  är  en  del  av  hud  som  skickar  sensorisk  information  till  en  
spinalnerv.  
  
●   Kunna  översiktligt  redogöra  för  nervcellen  och  dess  delar,  olika  typer  av  
gliaceller  centralt  och  perifert,  samt  deras  elementära  funktion  (S2).  
  

  
  
Makroglia  delas  in  i  astrocyter  som  ger  hjärnan  struktur  och  stöd  vid  nervimpulser.  En  viss  
del  av  neuronets  metabolism  sker  hos  astrocyten.    
  
De  celler  som  ger  neuron  myelin  är  oligodendrocyter  i  CNS  och  schwannceller  i  PNS.  
Mikroglia  är  en  del  av  immunförsvaret  innanför  blod-hjärn  barriären.  
  
●   Kunna  redogöra  för  skillnader  mellan  grå  och  vit  substans  (S2).  
  
Hjärnan  delas  in  i  grå  eller  vit  substans  beroende  på  hur  mycket  myelin  som  finns  i  området.  
  
●   Känna  till  hjärnans  vätskerum  och  hjärnhinnor  (S1).  
  
Hjärnan  har  tre  skyddande  hinnor:  
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●   Dura  mater  
●   Arachnoidea  mater  (spindelvävshinnan)  
●   Pia  mater  (mjuka  hjärnhinnan)  
  

  
  
Dura  mater  håller  de  olika  hjärndelarna  på  plats.  Det  yttersta  lagret  av  hjärnan  kallas  pia  
mater  och  skyddar  hjärnan  från  hjärnvätskan.    
  
Falx  cerebri  är  en  del  av  dura  mater  och  avskiljer  hjärnsfärerna.  Dura  mater  ligger  tätt  mot  
skallbenet.    
  
Arachnoidea  mater  följer  hjärnan  ligger  mellan  pia  mater  och  dura  mater  samt  har  en  stor  
mäng  utskott  (trabekler)  som  förtöjer  hinnan  i  hjärnan.    Pia  mater  följer  gyri  och  sulci.  Ca  1.5  
dl  cerebrospinalvätska  (CSV)  ligger  mellan  pia  mater  och  dura  mater.  
  
Ventriklarna  utvecklar  hjärnan  genom  att  bilda  stamceller.  Täpps  centrikelgångarna  igen  kan  
en  förstoring  av  gångsystemet  (hydrocephalus)  uppstå.  
  

  
  
●   Känna  till  kranialnerver,  autonoma  och  somatiska  ganglier  (S1).  
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●   Känna  till  kemiska  signalsubstanser,  receptorer  och  jonoforer  (S1).  
  
Glutamat  är  en  vanlig  excitatorisk  neurotransmittor  och  GABA  en  vanlig  inhibitorisk    
Aktionspotentialen  inom  neuron  skapas  av  att  Na⁺ /K⁺ -pumpar  ger  en  gradient  över  
cellmembranet  med  K⁺   på  insidan  och  celler  och  Na⁺   på  utsidan.  
  
●   Känna  till  principen  för  kemisk  transmission  och  funktionen  för  en  enkel  
neuronal  krets  (reflex)  (S1).  
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●   Känna  till  begreppen  sensoriska  receptorer  och  axonal  fortledning  (S1).  
  
Sensoriska  receptorer  tar  emot  stimuli  från  omgivningen  och  omvandlar  dessa  till  
nervimpulser.  Axonal  fortledning  är  principen  för  hur  en  aktionspotential  “hoppar”  över  
myeliniserade  delar  av  axonen  och  på  så  sätt  leds  snabbare.  
  
●   Känna  till  vad  som  menas  med  begreppen  muskarinerga  och  nikotinerga  
neuron  (S1).  
  
Både  muskarinerga  och  nikotinerga  neuron  aktiveras  av  acetylkolin  men  dess  receptorer  
verkar  genom  olika  mekanismer.  
  
●   Känna  till  vad  som  menas  med  begreppet  aktionspotential  och  översiktligt  hur  
den  uppstår  och  påverkas  vid  en  nervimpuls  (S1).  
  
Aktionspotentialen  skapas  av  att  Na⁺ /K⁺ -pumpar  skapar  en  gradient  tillsammans  med  K⁺   
diffusion.  K⁺   på  insidan  och  celler  och  Na⁺   på  utsidan.  Spänningen  som  uppstår  över  
membranet  blir  ca  -  70  mV.  Vid  aktionspotentialstart  (-55  mV)  ökar  spänningen  i  celler  till  40  
mV  (depolarisering,  Na⁺   strömmar  in  i  cellen)  för  att  sedan  sjunka  under  -70mV  
(hyperpolarisering,  K⁺   strömmar  ut  ur  cellen)  innan  jämvikt  nås  igen.  
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ENDOKRINA  ORGAN    
●   Kunna  principiell  lokalisation  och  funktion  för  hypofys  (körtel-  och  
neurohypofys),  sköldkörtel,  bisköldkörtlar,  binjurar,  pankreas  med  
Langerhanska  cellöar,  äggstockar  samt  testiklar  (S2).  
  

  

  

Hypofysens  framlob  tillverkar:  
  
●   Growth  hormone  (GH)  -  stimulerar  produktion  av  IGF  
●   Thyroid  stimulation  hormone  (TSH)  -  ökar  metabolismen  
  
15  

  
Love  Strandberg  2019  04  28  

●   Prolaktin  (PRL)  -  stimulerar  mjölkproduktion  
●   Follicle  stimulation  hormone  (FSH)  -  ägg/spermieproduktion  
●   Luteiniserande  hormon  (LH)  -  ägg/spermieproduktion  
  
Andra  endokrina  organ:  
  
●   Gl.  Thyroidea  -  tillväxthormon  
●   Gl.  Parathyroidea  (bisköldkörteln)  -  kalciumbalans  
●   Gl.  Suprarenalis  (binjure)  -  saltbalans  och  kortisol/adrenalin  
●   Pancreas  (bukspottkörteln)  -  blodsockerbalans  
●   Ovarium  -  könshormon  
●   Testis  -  könshormon  
  
●   Känna  till  de  endokrina  organens  huvudsakliga  funktion  (S1).  
  
Se  föregående  lärandemål  
  
●   Kunna  redogöra  för  skillnaderna  mellan  synaptisk  och  endokrin  signalering  
(S2).  
  

  

GENITALORGAN    
●   Känna  till  de  kvinnliga  och  manliga  genitalorganens  ingående  delar,  samt  
deras  funktion  (S1).  
  

  
  
Ovarium  

Ägg  mognar  och  lösgörs  1  gång  per  månad.  

Fimbriae  

Fångar  upp  ägget  och  hindrar  det  från  att  åka  ut  i  bukhålan    
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Tuba  
uterina  

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  spermier  innan  ejakulation    

Vesica  
seminalis  

Sädesblåsa,  producerar  sädesvätska  

Prostata  

Producerar  sädesvätska,  växer  med  stigande  ålder    

Urethra  

Leder  både  urin,  sädesvätska  och  spermier  

  
●   Känna  till  i  vilka  delar  av  genitalorganen  som  bildandet  av  könsceller,  
befruktning  resp.  fosterutveckling  sker  (S1).  
  
Se  föregående  lärandemål.  

Avsnitt  1b  -  systematisk  biokemi  
KEMISKA  GRUNDER    
I.-S.P.:  kap  2,  3  och  4  kurswebben:  
https://pingpong.ki.se/courseId/5729/content.do?id=5245873  F/HF:  kap.  1:III  och  6:I-IV.  
Alberts  (E):  sid  39-52,  58-69,  70  (”isomers”),  76-81,  89-90,  96-97,  107-111,  115  (fig.  3-40)  
och  426  (fig.  13-7  o  13-8),  samt  ytligt  454  (fig.  14-10)  och  464-465.  Alberts:  sid  45-55,  62-65,  
71-72,  80-81,  86  (fig.  2-66),  93  (fig.  2-73  och  2-74),  106-111,  112  (”isomers”),  116-117,  samt  
ytligt  818  (fig.  14-9)  och  828-829.    
  
●   beskriva  begreppet  solvatisering  (specialfall  hydratisering)  och  förstå  dess  
biologiska  betydelse  (t.ex.  för  jonkanalers  selektivitet  och  jonbindningars  
styrka  i  vattenmiljö).  
  
Solvatisering  är  när  molekyler  i  en  vätska  lägger  sig  kring  ett  löst  ämne  och  gitterenergin  
övervinns.  Hydratisering  är  ett  specialfall  av  solvatisering  eftersom  det  bildas  starka  
vätebindningar  mellan  H20  molekylerna.  Vattnets  kemiska  egenskaper  möjliggör  en  mängd  
reaktioner  i  kroppen.    
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●   förstå  namn  på  enkla  föreningar  så  att  man  kan  förutsäga  de  kemiska  
egenskaperna  (speciellt  viktigt  är  funktionella  grupper  och  deras  egenskaper).  
  

  
  
●   systematiskt  namn,  trivialnamn  och  konstitutionsformel  (strukturformel)  för  
vatten,  alkaner  med  1  -  4  kol,  alkoholer  (metanol,  etanol,  glycerol),  aldehyder  
(acetaldehyd,  glyceraldehyd),  ketoner  (aceton),  karboxylsyror  (ättiksyra),  
ammoniak,  aminer,  och  för  följande  grupper:  acyl,  acetyl,  metyl,  hydroxyl,  
amid,  amino,  karboxyl,  tiol,  ester  och  fenyl.  
  
Vatten,  H20  

  
Metan,  Etan,  Propan,  Butan.  CxH2+2x  

  
Glycerol  =  Propantriol.  
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Acetaldehyd,  Etanal  

  
Glyceraldehyd  (glyceral),  2,3-
Dihydroxypropanal  

  
Aceton,  Propanon  

  
Ättiksyra,  Etansyra  

  
Ammoniak,  kvävetrihydrid  

  
Acyl/keto,  CO-R  

  
Acetyl,  CH3CO-R  

  
Amid,  NH2CO-R  
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Amino,  NH2-R  

  
  
  
●   definiera  de  stereokemiska  begreppen  cis-trans-isomerer  och  optiska  isomerer  
(D/L)  av  aminosyror  och  kolhydrater.  
  
Cis  och  trans  definieras  av  hur  en  sp2  hybridbinding  är  fixerad  i  rummet.  

          CIS    
  
  
  
  
  
  
  
          TRANS  
  
D/L  systemet  baseras  på  hur  den  den  atom  med  högst  atomnummer  närmast  det  högst  
numrerade  kolet  är  vridet  i  en  fischer-projektion.  Atomerna  radas  upp  så  att  det  högst  
värderade  kolet  hamnar  uppåt  vilket  ofta  leder  till  att  det  mest  oxiderade  delen  av  molekylen  
pekar  uppåt.  

  
  
  
D-molekylen  blir  den  där  den  högst  värderade  substituentgruppen  pekar  åt  höger.  D=dexter,  
L=laevum  
  
●   beskriva  och  förstå  olika  typer  av  kemisk  bindning  som  är  av  betydelse  för  
molekylers  struktur  och  interaktion  (kovalenta  bindningar:  t.ex.  
disulfidbryggor,  amidbindningar,  allysinbryggor,  peptidbindningar  samt  icke  
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kovalenta  bindningar:  jonbindningar,  vätebindningar,  van  der  Waals-
bindningar  och  hydrofoba  interaktioner)  
  
Kovalenta  bindningar  uppstår  när  atomer  delar  på  elektroner  för  att  uppfylla  oktettregeln.  
Beroende  på  skillnaden  i  elektronegativitet  kan  den  kovalenta  bindningen  ha  olika  grad  av  
jonbindning  i  sig.  
  
Disulfidbryggor  uppstår  mellan  tiolgrupper.  
  
Amidbindningar,  se  peptidbindningar.  
  
Allysinbryggor  (derivat  från  lysin)  stabiliserar  kollagenhelixar.  Kallas  då  cross-link  formation.  
  
Peptidbindningar  är  ett  specialfall  av  amidbindning.  Den  uppstår  mellan  aminogruppen  på  en  
aminosyra  och  karboxylgruppen  på  en  annan.  Hydroxylgruppen  släpper  karboxylgruppen  
och  ett  väte  lossnar  från  amidgruppen.  En  kondensationsreaktion  sker.  
  
Jonbindningar  leder  till  övertagandet  av  en  elektron  från  en  molekyl  till  en  annan.  Inga  
elektroner  delas.  
  
Vätebindningar  är  intermolekylära  bindningar  som  uppstår  pga  elektronegativitet.  
  
Van  der  Waals-bindningar  uppkommer  när  en  förskjutning  av  laddningscentrum  sker  i  en  
opolär  molekyl  vilket  skapar  en  temporär  dipol.  Denna  förskjutning  sprider  sig  och  skapar  en  
bindning  som  är  extremt  stark  på  kort  avstånd.  
  
Hydrofoba  interaktion  är  en  sekundär  effekt  av  vattnets  förmåga  att  binda  till  sig  själv.  Detta  
tvingar  opolära  molekyler  att  bilda  en  egen  fas.  Relativt  stark  effekt.  
  
●   beskriva  fosfatgruppens  uppbyggnad  och  redogöra  för  hur  dess  bindning  till  
vissa  föreningar  kan  fungera  som  "energibärare".  
  
Fosfatgruppen,  PO4-2     

  
Vid  avklyvning  av  en  fosfatgrupp  frigörs  en  stor  mängd  gibbsenergi.  Detta  beror  på  den  stora  
mängd  resonansstrukturer  som  naturligt  finns  i  molekylen.  Den  första  avklyvningen  leder  till  
fler  möjliga  resonasstrukturer  än  de  två  andra  och  innehåller  därför  mer  energi.  
  
●   beskriva  ATPs  principiella  uppbyggnad  och  funktion  som  grupp-  och  
energidonator.  
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Består  av  aminosyran  adenin,  en  ribosmolekyl  och  tre  fosfatgruppen.  När  den  första  
fosfatgruppen  fosforyleras  frigörs  mycket  energi  pga  mängden  resonansstrukturer  i  
molekylen.  

  
  
●   förstå  och  definiera  med  hjälp  av  oxidationstal  vad  som  menas  med  oxidation  
och  reduktion  i  biologiska  system  (ex.  oxidation  och  reduktion  i  systemet  
alkohol  -  aldehyd  -  karboxylsyra  [fysiologiskt:  enzymerna  ADH  och  
aldehyddehydrogenas;;  kommer  på  DFM1:4]).  
  
Oxidation  =  höjning  av  oxidationstal  (mer  positiv  laddning)  
  
Reduktion  =  sänkning  av  oxidationstal  (mer  negativ  laddning)  
  
Oftast  sker  oxidation  genom  addition  av  syre.  Detta  gör  att  alkoholer  kan  oxideras  till  
aldehyder,  ketoner  och  karboxylsyror.  Exempel  på  ett  enzym  som  som  oxiderar  en  alkohol  
till  en  aldehyd  är  alkoholdehydrogenas  (ADH).  Denna  aldehyd  kan  sedan  oxideras  till  en  
karboxylsyra  av  aldehyddehydrogenas  (ALDH).  
  
●   beskriva  de  strukturella  likheterna  och  funktionella  skillnaderna  mellan  
"energibäraren"  ATP,  AMP  (byggsten  i  DNA)  och  coenzymerna  NAD+  och  FAD.  
  
ATP  

  

AMP  

  
NAD+  
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FAD  

  
  
AMP  innehåller  mindre  energi  än  ATP  pga  färre  antal  fosfatgrupper.  NAD+  består  av  två  
nukleotider  (adenin  och  nikotinamid)  samt  tar  upp  två  elektroner  och  ett  väte  vid  reduktion.  
FAD  består  av  adenin  och  flavin  istället  vilket  tar  upp  två  väte  och  två  elektroner  vid  
oxidation.  
  
●   redogöra  för  begreppen  pH  och  syrakonstant  (pKa),  samt  kunna  beskriva  hur  
en  buffert  fungerar.  
  
pH=potencia  hydrogen  =  -log[H]  och  mäter  koncentrationen  oxoniumjoner  i  vattenlösning.  
Buffertar  består  av  svag  syra  och  dess  korresponderande  bas/salt.  Syrakonstanten  pKa  är  
ett  mått  på  hur  protolyserad  en  syra  är  i  vatten  och  således  på  hur  stark  den  är.  
  
●   kemiskt  förklara  hur  ändringar  i  pH  och  lösningsmedelsmiljö  kan  påverka  olika  
bindningar/interaktioner  och  därmed  proteiners  struktur  och  funktion.    
  
Ändringar  i  pH  påverkar  mängden  oxoniumjoner  och  således  mängden  väte  som  kan  
reagera  med  andra  molekyler.  Det  ändrar  också  ifall  syror  och  baser  uppträder  i  protolyserad  
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eller  i  protonerad  form.  Detta  i  sin  tur  förändrar  laddningsfördelningar  inom  molekyler  och  
således  dess  struktur.  
  
★   oktettregeln,  samt  kunna  definiera  begreppen  valenselektron  och  
elektronegativitet    (minnesramsan:  F,  O,  N,  Cl,  Br,  I,  S,  C,  H).    
  
Alla  atomer  vill  ha  fyllda  yttre  elektronskal.  Elektronegativiteten  är  ett  mått  på  en  molekyls  
elektronaffinitet  och  ökar  med  större  kärnladdning  och  mindre  atomradie.    
  
★   hur  man  använder  Fischerprojektioner  och  Haworthprojektioner.  
  
Se  lärandemål  om  struktur.  
  
★   parametrar  som  är  av  betydelse  för  ett  ämnes  reaktionsbenägenhet  
(resonanseffekter,  steriska  effekter,  induktiva  effekter).  
  
Resonanseffekter  stabiliserar.  Steriska  effekter  påverkar  geometriskt  hur  en  reaktion  kan  
ske.  Induktiva  effekter  kommer  sig  av  polarisering  inom  bindningar.  
  
★   de  mera  generella  stereokemiska  beteckningssätten  E/Z  för  dubbelbindningar  
och  R/S  för  optiska  isomerer.  
  
E/Z  beteckningen  är  oftast  likvärdig  med  cis/trans,  men  inte  alltid.  Z=zusammen  och  
E=entegen  och  baseras  på  hur  högt  värderade  grupperna  på  olika  sidor  om  
dubbelbindningen  är.  R/S  systemet  baseras  på  att  atomen  med  lägst  atomnummer  (ofta  
väte)  placeras  inåt  i  betraktarens  synfält.  Sedan  numreras  resterande  atomer  kring  
stereocentrum  baserat  på  sjunkande  atomnummer.  R=rectus  och  S=sinister.  
Nummerordningen  i  stigande  ordning  avgör  nomenklaturen.  
  

  

  

★   strukturen  för  pyrofosfat  (PPi).  
  
Pyrofosfat  ges  vid  avklyvning  av  två  fosfatgruppen  från  ATP.  Molekylen  ingår  i  glykolysen.  
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KOLHYDRATER    
I-S.P.:  kap  5  (sid  111-130);;  se  kurswebben:  
https://pingpong.ki.se/courseId/5729/content.do?id=5245873  F/HF:  kap  7:I-II,  11:I-IIB,  
11:IVA,  14:I-II,  14:V  (ytligt)  och14:VI-VII,  27:VI  och  fig.  31.16.  Alberts  (E):  sid  51-53,  fig.  2-
24,  70-71,  76  och  692-694.  Alberts:  sid  55-58,  fig.  2.26,  112-113,  116  och  1178-1182.    
  
●   beskriva  (definiera)  vad  kolhydrater  är  och  vilka  olika  funktioner  de  har.    
redogöra  för  strukturen  hos  monosackariderna  glukos,  galaktos,  ribos,  
deoxyribos,  och  fruktos  m.h.a.  Haworth  (H)-projektioner  och  för  glukos  och  
galaktos  också  m.h.a.  Fischerprojektioner  
  
Kolhydrater  har  ofta  formeln    CxH2xOx.  De  används  i  kroppen  bland  annat  för  energi,  struktur  
och  signalering  samt  som  byggstenar  i  genomet.  
  
Glukos  
  
-Hexos, ringsluter 1→5  

  
Galaktos  
  
-Hexos, ringsluter 1→5  
  
-C-4  epimer  till  glukos  

  
Ribos  
  
-Pentos, ringsluter 1→4  
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Deoxyribos  
  
-Skiljer  sig  mot  ribos  på  en  OH  

  
Fruktos  
  
-Hexos, ringsluter 2→5  

  
  
●   redogöra  för  strukturen  hos  följande  övriga  kolhydraters  struktur:  maltos  och  
isomaltos  (H),  laktos  (H)  och  sukros  (H).  
  
Maltos  
  
-glukos  α-1-4  
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Isomaltos  
  
-glukos  α-1-6  

  
Laktos  
  
-glukos-galaktos  β-1-4  

  
Sukros  
  
-glukos-fruktos  α-1-2  

  
  
  
●   beskriva  vilket  asymmetriskt  kol  som  avgör  om  ett  socker  är  L  eller  D,  
respektive  alfa  eller  beta.  
  
Ifall  sockret  är  L  eller  D  avgörs  av  ifall  CH2OH  gruppen  pekar  uppåt  eller  nedåt.  L/D  ges  
alltså  av  det  håll  som  den  nukleofila  attacken  skedde  vid  ringslutning.  α/ß  avgörs  av  ifall  den  
reducerande  OH-gruppen  i  sockret  sitter  i  trans  (α)-  eller  cis  (ß)-förhållande  till  CH2OH-
gruppen.  
  
●   förklara  begreppen  enantiomer,  epimer,  anomer  och  mutarotation.  
  
Enantiomer=spegelbildsisomer  
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Epimer=diasteromer  som  skiljer  sig  vid  endast  ett  steriskt  centrum.  
  
Anomer=α/ß-bindningen  inom  en  kolhydrat  
  
Mutarotation=det  som  möjliggör  α/ß-gruppering.  I  en  vattenlösning  kan  ringslutning  och  
öppning  ske  spontant  och  då  sker  även  mutarotation  runt  det  anomera  kolet.  
  

  

  

●   definiera  vad  som  menas  med  en  glykosidbindning  samt  kunna  beskriva  hur  
en  sådan  kan  klyvas  (hydrolys  och  fosforolys).  
  
En  glykosidbindning  uppstår  ofta  mellan  hydroxylgrupperna  på  två  sackarider.  Det  är  en  
kondensationsreaktion  där  vatten  avspjälkas.  Glykosidbindning  behover  inte  ske  mellan  
sackarider  eller  hydroxylgrupper.  För  att  bryta  bindningen  kan  vatten  eller  en  fosfatgrupp  
tillföras.  
  
●   redogöra  för  skillnaden  mellan  α  och  ß-glykosidbindningar  och  förstå  den  
biologiska  relevansen  av  denna  skillnad.  
  
Skillnaderna  är  stereokemiska.  T.ex  uppstår  vätebindningar  inom  cellulosa  vilket  gör  det  
svårnedbrutet  för  våra  enzym.  
  
●   beskriva  strukturen  hos  polysackariderna  stärkelse  (amylos  och  amylopektin),  
cellulosa  och  glykogen  som  alla  är  exempel  på  homoglykaner.  
  
Homoglykaner  innehåller  samma  monosackarid  vid  bildning  av  polysackarider.  
Stärkelse  lagrar  energi  i  växter  och  består  av  amylos  med  amylopektin  infogat  (var  25-e  
amylos)  som  sammanfogas  med  α-1-4  vilket  ger  molekylen  en  helix-struktur.    
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Animalia  lagrar  energi  i  form  av  glykogen  som  består  av  högre  andel  amylopektin  (var  5:e  
amylos)  vilket  gör  att  syntetisering  sker  snabbare.  
  
Cellulosa  byggs  ihop  av  cellobios  (disackarid  glukos  m.  β-1-4)  och  är  svårnedbruten  pga  
vätebindningar  som  uppstår  i  β-bindningen.  
  

  

  

●   analysera  betydelsen  av  att  ett  socker  i  linjär  form,  kan  utsättas  för  en  nukleofil  
attack.    
  
Det  är  den  nukleofila  attacken  på  syret  som  gör  att  sockret  ringsluter  sig.  Attacken  
möjliggörs  av  elektronegativitetsskillnaden  mellan  syre  och  kol  i  karboxylgruppen.  
  

  
  
★   heteroglykanerna  heparin  och  hyaluronsyra  principiella  uppbyggnad  (ej  
formler),  förekomst  och  funktion  
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Heparin  är  en  glukosaminoglykan  bestående  av  negativt  laddade  kolhydratkedjor  med  
kvävebaser.  Hyaluronsyra  är  en  proteoglykan  som  består  av  kolhydratkedjor  fästa  i  en  
proteinstomme.  Heparin  är  viktigt  för  att  undvika  att  blodet  levrar  sig  i  blodkärlen.  
Hyaluronsyra  krävs  för  att  upprätthålla  vävnaders  struktur.  
  
★   proteoglykanernas  och  glykoproteinernas  principiella  uppbyggnad  (ej  formler)  
och  funktion.    
  
Proteoglykaner  (PG)  är  spretiga  pga  karboxylgrupperns  negativa  laddningsrepellering  inom  
de  kolhydratkedjor  som  utgör  glykanbiten  av  molekylen.  PG  binder  vatten  vilket  gör  att  celler  
kan  komprimeras  utan  att  gå  sönder.    
  
Glykoprotein  består  av  en  sockerrest  som  binder  till  ett  större  protein  och  används  ofta  som  
signalmolekyler.  

LIPIDER    
I-S.P.:  kap  5  (sid  143-151);;  finns  på  kurswebben:  
https://pingpong.ki.se/courseId/5729/content.do?id=5245873  F/HF:  kap  15:I,  16:I-II,  17:I-II,  
fig.  17.7  o17.9  (ytligt  17:IIID-E),  17:V-VI,  18:I-II,  27:VA1-B5  och  fig.  28.22.  Alberts  (E):  sid  
53-55,  72-73  och  359-366.  Alberts:  sid  58-59,  114-115  och  617-636.    
  
●   beskriva  (definiera)  vad  en  lipid  är  och  vilken  funktion  olika  typer/klasser  av  
lipider  (t.ex.  fettsyror,  triacylglyceroler  [triglycerider],  fosfolipider  och  
steroider)  har.  
  

  

  

Fettsyror  används  primärt  som  bränsle.    
  
Triacylglyceroler  används  för  att  transportera  fett  i  kroppen.    
  
Fosfolipider  finns  primärt  i  cellmembran.  
  
Steroider  stabiliserar  cellmembran  och  används  som  byggstenar  för  hormoner.  
  
●   redogöra  för  följande  lipiders  specifika  struktur  (formelmässigt)  resp.  
principiella  uppbyggnad:  fettsyror  (palmitinsyra,  stearinsyra,  oljesyra,  
linolsyra,  linolensyra,  arakidonsyra,  EPA  och  DHA)  resp.  mono-,  di-,  
triacylglyceroler;;  fosfolipiderna  (fosfatidyletanolamin,  fosfatidylkolin  och  
fosfatidylserin)  och  kolesterol.  
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Palmitinsyra  
  
-Hexadekansyra  16:0  
Stearinsyra  
  
-Oktadekansyra  18:0  

  
Likt  ovanstående  bild.  

Oljesyra  
  
-Oleinsyra  18:1  cis-9  
  
Linolsyra  
  
-18:2  cis  9,  12  

  

ALA,  Linolensyra  
  
-alfa  linolsyra,  18:3,  cis,  9,  12,  15  

  

AA,  Arakidonsyra  
  
-Eikosatetraensyra,  20:4  cis  5,8,11,14  

  
EPA,  Eikosapentaensyra  
  
-20:5  cis  5,8,11,14,17  

  

DHA,  Dokosahexaensyra  
  
-22:6  Cis  7,10,13,16,19  
  
  
Acylglyceroler  
  
-Bestående  av  en  glycerolmolekyl  som  
binder  en  två  eller  tre  fettsyrekedjor.  
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Fosfatidyletanolamin  (PE)  
  
-Glycerofosfolipid:  Etanolamin  +  fosfatidsyra  
  
Fosfatidylkolin  (PC)  
  
-Glycerofosfolipid:  Kolin  +  fosfatidsyra  

  
Fosfatidylserin  (PS)  
  
-Glycerofosfolipid:  Serin  +  fosfatidsyra  
  
Kolesterol  
  
-Sterol  (modifierad  steroid)  Tätar  upp  och  
modulerar  membranets  permeabilitet  
genom  att  lägga  sig  mellan  fosfolipider.  

  
  
●   beskriva  membraners  principiella  struktur  (inkl.  bindningar  och  hur  
membranets  egenskaper  påverkas  av  olika  typer  av  omättade  fettsyror  och  
kolesterol).  
  
Membranet  består  till  största  del  av  fosfolipider  som  bildar  en  micell  med  dubbellager  (lipid  
bilayer).  Hydrofob  interaktion  uppstår  mellan  fosfolipidernas  inre  hydrofoba  delar.  Omättade  
fetter  gör  membranet  rörligare  eftersom  de  inte  kan  packas  lika  tätt  som  mättade  fetter.  
Transfetter  kan  packas  tätt  och  på  så  sätt  göra  membranet  stelt.  För  kolesterol,  se  ovan.  
  

  
32  

  
Love  Strandberg  2019  04  28  

  

  

●   beskriva  membranproteiners  (se  nedan)  olika  funktioner  och  principiella  
uppbyggnad.    
  

  
  
Membranproteinerna  fäster  antingen  i  membranets  hydrofila  eller  hydrofoba  del.    
  
★   vad  som  menas  med  att  ett  ämne  är  amfifilt,  och  vad  en  detergent  är.  
  
Ett  ämne  som  är  amfifilt  har  både  en  hydrofob  och  en  hydrofil  ände,  exempel  fosfolipider.  En  
detergent  har  möjligheten  att  lösa  hydrofoba  ämnen  genom  att  bilda  miceller  kring  dem.  
  
★   vad  som  menas  med   -fettsyror,  essentiella  fettsyror  (linol-  och  linolensyra)  
samt  vad  som  avses  med  förkortningarna  EPA  och  DHA  och  till  vilken  klass  av  
-fettsyror  dessa  tillhör.  
  
Omega  fettsyror  är  fleromättade  fettsyror.  Essentiella  fettsyror  måste  tillföras  kroppen.  EPA  
och  DHA  tillhör  Omega-3  fettsyror.  
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★   fosfolipiden  fosfatidylinositols  och  cardiolipins  principiella  uppbyggnad,  
förekomst  och  funktion.  
  
Fosfatidylglycerol  +  fosfatidsyra  ger  en  dubbel  fosfolipid  =  cardiolipin  vilket  utgör  
mitokondriens  innermembran.  
  
Inositol  är  en  cyklisk  alkohol.  Den  bildar  fosfatidylinositol  som  i  sin  tur  kan  fungera  för  att  
förankra  protein  i  cellmembranet.  Kallas  då  GPI-ankare  och  är  en  signalmolekyl.  
  
★   fosfatidsyra,  lysofosfatidsyra,  sfingosin,  ceramid,  sfingomyelin  och  
glykolipiders  principiella  uppbyggnad  och  funktion.    
  
Sfingosin:  Serinrest+palmitinsyrarest  (kan  ej  bytas  ut)  En  sfingosin  är  motsvarigheten  hos  
sfingolipider  till  fosolipiderna  lysofosfatidsyra.  Funktionen  hos  glykolipider  är  bland  annat  att  
används  som  igenkänningsfaktorer  för  cellerna.  
  
Uppbyggnaden  hos  de  olika  lipiderna  beskrivs  nedan:  
  

  

  
Se  även  avsnitt  4-II  för  utförligare  svar.  

PROTEINER    
I-S.P.:  kap  5  (sid  134-135  [peptider]);;  finns  på  kurswebben:  
https://pingpong.ki.se/courseId/5729/content.do?id=5245873  F/HF:  kap  1-4  (ytligt  kap  3:IV,  
4:III),  ytligt  20:I-II  o  27:VIIA,  28:IV,  28:XIIIA1-2,  29:I  och  31:VI.  Alberts  (E):  sid  55-56,  74-75,  
122-149,  169  o  256  (fig.  7-48),  samt  ytligt  sid  250-256  och  688-690.  Alberts:  sid  59-60,  125-
148  och  151-158,  samt  ytligt  sid  186-187,  388-396  och  1184-1191.    
  
●   beskriva  den  generella  strukturen  och  funktionen  för  aminosyror.  
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Aminosyror  består  av  aminogrupp  +  karboxylsyra  +  alfa-kol  med  sidokedja.  Detta  gör  att  det  
kan  bildas  peptidbindningar  mellan  aminosyror  samtidigt  som  ändarna  blir  polära.  
Peptidbindningen  ger  också  upphov  till  ett  kiralt  centra  i  alla  aminosyror  förutom  i  glycin.  
  
●   namnge  de  20  (ibland  21)  olika  aminosyrorna  som  byggs  in  i  våra  proteiner.  
  
Alanin  

Ala  

Arginin  

Arg  

Asparagin  

Asn  

Aspartat  

Asp  

Cystein  

Cys  

Glutamat  

Glu  

Glutamin  

Gln  

Glycin  

Gly  

Histidin  

His  

Isoleucin  

Ile  

Leucin  

Leu  

Lysin  

Lys  

Metionin  

Met  

Fenylalanin  

Phe  

Prolin  

Pro  

Serin  

Ser  

Treonin  

Thr  

Tryptofan  

Trp  

Tyrosin  

Tyr  

Valin  

Val  

Selenocystein  

Sec  

  
●   utifrån  strukturen  hos  de  olika  aminosyrornas  sidokedjor,  förutsäga  de  olika  
aminosyrornas  egenskaper  i  olika  fysiologiska  miljöer  och  i  vilka  typer  av  
bindningar  de  kan  vara  involverade  i.  
  
Opolära  sidokedja  

Oladdade  sidokedjor   Sura  sidokedjor  
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Gly  

Ser  

Asp  

His  

Ala  

Thr  

Glu  

Lys  

Val  

Tyr  

  

Arg  

Leu  

Asn  

  

  

Ile  

Gln  

  

  

Phe  

Cys  

  

  

Trp  

Sec  

  

  

Met  

  

  

  

Pro  

  

  

  

  
Opolära  oladdade  sidokedjor  tar  inte  upp  eller  avger  protoner  och  medverkar  inte  i  
vätebindningar  eller  i  jonbindningar.  Sidokedjan  främjar  hydrofoba  interaktioner.  
  
Polära  oladdade  sidokedjor  har  ingen  laddning  i  neutralt  pH  men  cystein  och  tyrosin  kan  
avge  en  proton  i  basiskt  pH.  Cystein  har  en  sulfhydrylgrupp  som  är  en  viktig  komponent  i  
många  enzymers  aktiva  site.  Till  serin,  treonin  och  asparagin  kan  sackarider  fästas  för  att  
bilda  glykoproteiner.  Till  serin  och  treonin  kan  fosfatgrupper  fästas.  
  
Sura  sidokedjor  har  en  protolyserad  karboxylgrupp  vid  fysiologiskt  pH.  
  
Basiska  sidokedjor  agerar  protonacceptorer  vid  fysiologiskt  pH.  Histidin  är  en  något  svagare  
bas  och  kan  även  vara  oladdad  beroende  på  vilket  miljö  den  befinner  sig  i.    
  
●   beskriva  peptidbindningens  egenskaper  och  struktur.  
  
Se  lärandemål  under  KEMISKA  GRUNDER.    
  
●   beskriva  proteiners  strukturer  på  olika  nivåer  (primär,  sekundär,  tertiär,  
kvartenär)  och  vilka  typer  av  kemiska  bindningar  som  verkar  stabiliserande  på  
de  olika  nivåerna.  
  
Primärstrukturen  är  ordningsföljden  av  aminosyror  i  ett  protein  och  bildas  av  
peptidbindningar  
  
Sekundärstrukturen  bildas  av  veckningar  mellan  aminosyrorna  som  kommer  sig  av  
vätebindningar.  Exempel  på  sekundärstrukturer  är  α-helix  och  β-sheets,  loops,  turns  och  
bends.    
  
Supersekundärstrukturen  är  kombinationer  av  sekundärstrukturer  som  bildar  t.ex  β-barrels.  
  
Teritärstrukturen  består  av  domäner  och  moduler.  En  domän  kan  vara  en  avgränsad  
sekvens  i  ett  protein.  Den  avgränsade  sekvensen  kan  vara  funktionell  eller  strukturell.  
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Exempel  på  bindningar  som  ger  tertiärstruktur  är  vätebindning,  jonbindning,  hydrofob  
interaktion,  van-der-waal  och  disulfidbryggor.  
  
Kvartenärstrukturen  utgörs  av  sammanfogade  oberoende  protein,  alltså  protein  som  går  ihop  
men  som  kodas  från  olika  gener.  Kallas  även  subenheter.    
  
●   beskriva  sekundärstrukturtyperna  -helix,  kollagenhelix,  -skikt  ("-pleated  sheet")  
och  "reverse  turn"  samt  kunna  ange  vilka  bindningstyper  som  är  involverade  i  
dessa  strukturer.  
  
Kollagen-  och  α-helix:  byggs  upp  av  vätebindningar  mellan  amino  och  karbonylgrupperna  
inom  aminosyrornas  huvudstruktur.  Α-helix  har  3.6  aminosyror  per  varv.  Prolin  stör  bildandet  
av  α-helix  eftersom  dess  sidogrupp  geometriskt  hindrar  högervridning.  Stora  mängder  prolin  
ger  istället  upphov  till  kollagenhelix  (3  aminosyror  per  varv).  Laddade  aminosyror  hindrar  
också  bildandet  av  helixar.  
  
β-sheet  veckas  och  kallas  därför  pleated.  Strukturen  kommer  sig  av  vätebindningar  mellan  
aminosyrors  sidokedjor.  β-sheets  kallas  parallella  eller  anti-parallella  beroende  på  om  N-  och  
C-terminalerna  är  cis  eller  trans.  
  
β-bends  (reverse  turn)  består  av  ca  4  aminosyror.  Namnet  kommer  från  att  strukturen  ofta  
hittas  i  böjarna  i  β-sheets.  β-bends  skapar  globulära  proteiner  och  innehåller  ofta  prolin.  
Glycin  har  en  liten  sidokedja  och  finns  därför  även  ofta  i  turns.    
  
●   beskriva  vad  som  menas  med  begreppen  loop,  motiv  (supersekundärstruktur),  
domän  (modul)  och  subenheter.  
  
En  loop  är  helt  enkelt  en  böj  i  proteinets  sekundärstruktur  som  till  skillnad  från  α-helix  och  β-
sheets  inte  kommer  med  regelbundna  intervall  i  proteinet.  
    
Ett  motiv  är  en  kombination  av  sekundärstrukturer,  en  sk  supersekundärstruktur.  Se  nedan.  
  

  
Domäner  är  funktionella  eller  strukturella  centra  i  tertiärstrukturen  och  består  av  
kombinationer  av  sekundärstrukturer.    
  
Subenheter  är  kvartenärstruktrer.    
  
●   beskriva  strukturen  för  de  globulära  typproteinerna  hemoglobin  (fetalt  och  
adult)  och  myoglobin  samt  känna  till  deras  allmänna  funktion.  
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Adult  hemoglobin  består  av  fyra  subenheter,  två  alfa  och  två  beta.  Dessa  delas  in  i  två  
dimers  bestående  av  en  alfa-  respektive  beta-subenhet.  Bindningarna  inom  en  dimer  är  van  
der  waalsbindningar  och  de  är  starkare  på  korta  avstånd  än  de  vätebindningar  som  sitter  
mellan  dimerer.  Det  är  alltså  bindningarna  mellan  dimererna  som  försvagas  när  Hb  går  från  
taut  till  relaxed.  Hemoglobinets  funktion  är  att  binda  syre  i  lungorna  och  att  släppa  syre  ute  i  
vävnaderna.  
  
Fetalt  hemoglobin  består  av  fyra  subenheter,  två  alfa  och  två  gamma.  Dessa  delas  in  i  två  
dimers  bestående  av  en  alfa-  respektive  gamma-subenhet.  Skillnaden  mot  adult  hemoglobin  
består  i  ökad  syrgasffinitet  och  oförmågan  att  binda  2,3-BPG  (bisfosfoglycerat).  
  
Myoglobin  består  av  åtta  alfa-helixar  och  binder  en  syremolekyl.  Myoglobin  har  högre  
syreaffinitet  än  hemoglobin  i  sitt  taut-state  vilket  leder  till  att  molekylen  lämpar  sig  för  kortare  
transportsträckor.  Myoglobin  finns  i  musklerna  som  syrereservoarer.  
  
●   Kunna  i  detta  sammanhang  beskriva  den  prostetiska  hem-gruppens  
principiella  uppbyggnad  och  funktion  (även  strukturpåverkan  vid  bindning  av  
O2).  
  

  
  
Hemgruppen  består  av  en  järnjon  bunden  till  fyra  kväveatomer  som  omgärdas  av  ett  antal  
kolväteringar.  Kring  hemgruppen  i  hemoglobin  sitter  ett  proximalt  och  ett  distalt  histidin.  När  
syre  binder  till  järnjonen  skapas  en  vätebindning  till  histidin  som  i  sin  tur  drar  i  resten  av  
proteinkedjan.  Det  är  denna  vätebindning  som  ger  övergång  från  taut  till  relaxed  state.  Det  
distala  histidinet  är  ett  stereokemiskt  hinder  och  stöttar  hemgruppen.  
  
●   förklara  hur  hemoglobin  kan  fungera  som  buffert,  samt  kunna  förklara  
begreppen  kooperativitet  (O2)  och  allosteri  (H+  ,  CO2,  2,3-BPG).  
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Hemoglobin  har  en  buffertfunktion  pga  histidinet  i  hemgruppen.  Molekylen  kan  binda  H⁺   och  
på  så  sätt  reglera  pH  i  kroppen.    
  
Kooperativitet  är  namnet  på  hemoglobinets  övergång  från  taut  till  relaxed.  För  varje  
syremolekyl  hemoglobinet  binder  ökar  syreaffiniteten.  
  
Allosteri  är  i  detta  fall  hur  allostera  effekter  påverkar  hemoglobinets  syreaffinitet.  Surhet  får  
syreaffiniteten  att  minska.  Hög  koncentration  CO2  får  också  syreaffiniteten  att  minska.  2,3-
BPG  får  syreaffiniteten  att  minska  genom  att  förhindra  övergång  till  relaxed-state.  
  
●   beskriva  fibrösa  proteiners  allmänna  struktur  och  egenskaper  och  speciellt  
typproteinet  kollagens  (typ1)  specifika  uppbyggnad  (inklusive  
sammanhållande  krafter),  dess  posttranslatoriska  modifieringar  och  vilken  
betydelse  dessa  har  för  strukturen,  samt  förstå  betydelse  av  vitamin  C  för  
vissa  av  dessa.  
  
Fibrösa  proteiner  kännetecknas  av  långa  raka  kedjor  i  tetriärstrukturen  samt  är  olösliga  i
  
vatten.  Två  exempel  på  fibrösa  proteiner  är  kollagen  och  elastin.  Proteinen  får  olika  
egenskaper  primärt  beroende  på  kombinationen  av  aminosyror  i  primärstrukturen.  Detta  står  
i  kontrast  till  de  globulära  proteinerna  vars  karaktär  bestäms  av  komplicerade  kombinationer  
av  sekundära,  tertiära  och  kvartenära  strukturer.  
  
Kollagen  typ  1  består  av  tre  proteinkedjor  och  flera  subenheter.  Primärstrukturen  för  kollagen  
består  bland  annat  av  glyceinrester  och  prolin.  Hydrofob  interaktion  får  glyceinresterna  att  
vända  sig  mot  varandra  och  skapar  en  vänstervriden  helix  med  en  hydrofob  kärna.  
  
De  posttranslatoriska  förändringar  som  sker  är  hydroxylering,  glykosylering  och  skapande  av  
disulfidbryggor.  Dessa  posttranslatoriska  förändringar  sker  intracellulärt.  Extracellulärt  
avklyvs  sedan  de  globulära  N-  och  C-terminalerna.    
  
Hydroxyleringen  sker  med  ett  antal  hydroxylaser  och  kräver  syre.  Hydroxylasernas  cofaktor  
är  Fe²⁺   som  oxideras  i  processen.  Askorbat  återbildar  enzymet  genom  att  reducera  
järnjonen.  Utan  vitamin  C  kan  alltså  inte  reaktionen  ske.  
  
●   redogöra  för  begreppet  denaturering  och  förstå  mekanismerna  bakom  olika  
denatureringssätt.    
  
Denatureringen  av  ett  protein  innebär  att  en  del  av  dess  struktur  förstörs  av  förändringen  är  
oftast  irreversibel.  Detta  kan  ske  genom  pH,  hetta  och  exponering  för  kemikalier.  
  
★   hur  proteiner  kan  fungera  som  förstadier  till  biologiskt  aktiva  peptider  (t.ex.  
preproinsulin).  
  
Knyter  an  till  lärandemålen  om  kollagen.  Ifall  proteiner  ska  ut  ur  cellen  krävs  en  
signalsekvens  i  N-terminalen.  Så  länge  sekvensen  sitter  på  proteinet  kallas  det  pre-pro-
protein.  När  proteinet  är  på  väg  till  ditt  mål  klyvs  sekvensen  bort  och  kallas  pro-protein.  
Sedan  sker  modifiering  innan  proteinet  är  klart.  
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★   olika  typer  av  posttranslatoriska  protein-  och  peptidmodifieringar  (t.ex.  
klyvning,  hydroxylering,  -karboxylering,  N-  och  O-glykosylering,  
disulfidbryggor,  fettmodifieringar)  och  deras  betydelse  för  funktion.  
  
Alla  modifieringar  är  betydande  för  att  proteinet  ska  ha  full  funktion,  t.ex  genom  att  se  till  att  
rätt  veckning  sker.  N-  och  O-glykosylering  skiljer  sig  åt  i  och  med  att  de  sker  i  olika  
peptidterminaler.    
  
★   proteinindelningsbegreppen  fibrösa  och  globulära  proteiner,  konjugerade  
proteiner  (ex.  glykoproteiner,  hemproteiner  och  metalloproteiner)  samt  
skillnaden  mellan  glykoproteiner  och  glykerade  proteiner.  
  
Skillnaden  mellan  fibrösa  och  globulära  proteiner  består  i  sekundärstrukturen.  Globulära  
protein  är  ovala  och  vattenlösliga.  Fibrösa  protein  är  endast  vattenlösliga  vid  specifika  
koncentrationer  av  kemikalier.  
  
Konjugerade  proteiner  är  protein  som  bundits  löst  till  ett  annat  ämne  (t.ex  lipoprotein).  
Glykoproteiner  är  glykosylerade  proteiner  och  innehåller  alltså  minst  en  kolhydrat.  Glykerade  
proteiner  blir  spontant  konjugerade  med  kolhydrater  men  det  behövs  enzym  för
  
glykosylering.    
  
★   systemen  med  tre-  respektive  enbokstavsbeteckningar  för  aminosyror  och  att  
dessa  vanligen  baseras  på  de  inledande  bokstäverna  i  det  engelska  namnet.  
  
Se  lärandemål  om  aminosyrors  namn.  
  
★   vad  som  menas  med  begreppet  essentiella  aminosyror  och  vilka  tre  
aminosyror  som  är  grenade.    
  
Essentiella  aminosyror  kan  vi  inte  syntetisera.  De  9  vi  har  är:  Histidin,  Isoleucin,  Leucin,  
Metionin,    Fenylalanin,  Treonin,  Tryptofan,  Valin  och  Lysin.  
  
De  grenade  aminosyror  vi  har  är:  Leucin,  Isoleucin  och  Valin.  

ENZYMER  OCH  VITAMINER      
F/HF:  kap.  5,  6:I-IV,  11:IV  (ytligt),  19:IIB  2  (ytligt),  28:I-X  och  28:XIII.  Alberts  (E):  sid  83-119,  
136  (”serine  proteases”)  och  144-156,  samt  ytligt  250-256.  Alberts:  sid  65-87,  118-119,  137-
138,  155  (fig.  3-38),  158-177  samt  ytligt  388-396.  Laborationskompendium  ”Digestion”  
(DFM1:3).  Serinproteaser  (se  kurswebben  för  länkar):  
https://pingpong.ki.se/courseId/5729/content.do?id=3856222  
  
●   redogöra  för  hur  en  reaktion  påverkas  av  sitt  enzym  (jämvikt,  
aktiveringsenergi,  reaktionshastighet),  den  aktiva  ytans  funktion,  
läge/lokalisation  och  begreppet  specificitet.  
  
Biologiska  katalysatorer  behöver  inte  vara  proteiner  men  är  oftast  det.  De  ökar  hastigheten  
hos  en  reaktion  genom  att  sänka  aktiveringsenergin  och  på  så  sätt  påskyndar  inställandet  av  
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en  jämvikt.  Detta  sker  oftast  genom  en  active  site  där  substrat  hamnar  i  gynnsamt  läge  för  
att  reagera  med  varandra.  Enzym  är  specifika  på  så  sätt  att  de  oftast  endast  katalyserar  en  
reaktion  i  en  riktning.  
  
●   förklara  i  termodynamiska  termer  hur  ett  enzym  verkar  och  i  detta  
sammanhang  kunna  förklara  innebörden  av  Gibbs  fria  energi  och  vad  G  kan  
säga  om  en  reaktions  benägenhet  att  ske  spontant.  
  

  
  
Förändringen  i  Gibbs  fria  energi  ΔG  är  ett  mått  på  en  reaktions  inverkan  på  systemets  
entalpi  och  entropi.  Ifall  ΔG<0  kan  en  reaktion  ske  spontant.  Ett  enzym  fungerar  genom  att  
sänka  den  fria  energi  som  krävs  för  att  skapa  det  high  energy  transition  state  som  krävs  för  
att  en  reaktion  ska  se.  ΔG  är  samma  i  vilket  fall.  
  

  
  
●   beskriva  hur  enzymaktiviteten  påverkas  av  pH,  temperatur  och  inhibitorer  
(irreversibla,  reversibla:  kompetitiva,  nonkompetitiva).  
  
Substratkoncentrationen  påverkar  enzymaktiviteten  positivt  enligt  en  hyperbol  kurva  med  ett  
vmax.  Temperaturen  ger  en  maximal  enzymaktivitet  vid  35-40  grader  och  därefter  avtar  
aktiviteten  hos  mänskliga  enzym.  pH  avgör  när  ett  visst  enzym  är  aktivt  och  olika  enzym  har  
olika  pH  optimum.    
  
Inhibitorer  delas  in  i  reversibla/irreversibla  beroende  på  ifall  enzymen  kan  återaktiveras  efter  
inhibering.  Kompetitiva  inhibitorer  binder  direkt  till  active  site  och  nonkompetitiva  binder  till  
allosteriska  sites  för  att  ändra  funktionen  hos  active  site.  Kompetitiva  inhibitorer  förskjuter  Km  
till  höger  i  reaktionshastighetsgrafen.  De  får  sitt  namn  från  att  de  konkurrerar  med  substraten  
om  active  site  bindning  varpå  ökad  substratkoncentration  minskar  dess  effekt.    
Nonkompetitiva  inhibitorer  påverkar  inte  vmax.  
  
●   redogöra  för  den  metabola  betydelsen  av  storheterna  Vmax  och  Km  för  ett  givet  
enzym.  
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Vmax  är  en  reaktions  maximala  hastighet  och  Km  är  Michaelis-Menten  konstanten  som  utläses  
vid  Vmax/2.  Ett  lågt  Km  ger  ett  enzym  med  hög  substrataffinitet  och  ett  högt  Km  ger  låg  
substrataffinitet.    
    

  
  
●   definiera  och  förstå  den  funktionella  betydelsen  av  begreppen  kovalent  
modifiering  (reversibel  [ex.  fosforylering  och  defosforylering]  och  irreversibel)  
och  alloster  enzymreglering  (ex.  fosfofruktokinas).  
  
Olika  varianter  av  enzymreglering  är:  
  
Substrattillgänglighet  påverkar  kortsiktigt  ett  enzyms  möjlighet  att  påskynda  en  katalytisk  
reaktion.  
  
Produktinhibition  påverkar  ett  enzyms  aktivitet  genom  negativ  feedback.  Ju  mer  av  en  
produkt  som  skapas  desto  mindre  blir  enzymets  aktivitet.  
  
Alloster  enzymreglering  sker  genom  effektorer  som  binder  utanför  active  site  och  på  så  sätt  
modifierar  substrataffinitet  eller  reaktionshastighet.  Effektorer  kallas  homofila  ifall  de  är  
samma  molekyl  som  substratet.  Fosfofruktokinas  är  ett  exempel  på  ett  enzym  som  regleras  
av  allostert  av  dess  produkt  citrat.  
  
Kovalent  modifiering  sker  oftast  genom  fosforylering  och  defosforylering  som  drivs  av  
proteinkinaser.  Fosforylering  kan  antingen  öka  eller  minska  ett  enzyms  aktivitet.  
  
Enzymsyntes  (induktion)  eller  degradering  (repression)  är  det  långsammaste  sättet  att  
reglera  enzym  och  sker  på  gennivå  genom  ändring  av  uttryck  av  protein.    
  
●   redogöra  för  olika  andra  sätt  att  reglera  enzymaktivitet  (t.ex.  genaktivering,  
nedbrytning).  
  
Se  föregående  lärandemål.  
  
●   definiera  begreppen  isoenzym  och  zymogen  (proenzym).  
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Isoenzym  katalyserar  samma  reaktion  med  olika  Km,  ofta  på  olika  platser  i  kroppen.  
Zyomgen  är  namnet  på  icke-aktiverade  protein  som  kräver  en  modifikation  i  
aminosyraordningen  för  att  aktiveras.  
  
●   redogöra  för  sambanden  mellan  enzym-coenzym  (holo-,  apo-  och  coenzym)  
och  vitamincoenzym-cofaktor.  
  
Enzym  som  behöver  funktionella  enheter  som  inte  är  protein  för  att  fungera  kallas  
holoenzym.  Dess  sammansättning  är  apoenzym  +  cofaktor.  Ett  coenzym  är  ett  holoenzym  
som  har  en  liten  organisk  molekyl  som  cofaktor.  Cofaktorer  kan  annars  vara  metalljoner  eller  
andra  coenzym.  Coenzym  är  ofta  vitaminderivat.  
  
●   beskriva  vilken  betydelse  cofaktorer  (metalljoner,  coenzymer,  proteiner)  har  för  
enzymers  funktion  och  struktur  (ex.  karboxypeptidas  A).  
  
Förtydligande:  enligt  Åkes  definition  är  ett  protein  inte  en  cofaktor.      
  
I  exemplet  karboxypeptidas  är  cofaktorn  en  zinkjon  som  binder  atomer  i  substratet  och  på  så  
sätt  underlättar  hydrolys  av  peptidkedjor.  Biotin  är  ett  annat  exempel  på  en  cofaktor  och  
används  i  transferering  av  karboxylgrupper.    
  
●   beskriva  principer  för  katalytisk  funktion  (typenzymer  serinproteaser)  och  
kunna  beskriva  denna  enzymgrupps  uppbyggnad,  de  fyra  funktionella  
enheterna  i  aktiva  centrumet  och  katalytiska  mekanism  (nukleofil  attack)  
[återkommer  under  DFM1:3].    
  
I  serinproteasers  aktiva  centrum  finns  en  serinrest  som  utför  en  nukleofil  attack  på  
karbonylgruppen  i  peptidbindningen.  I  dess  katalytiska  triad  finns  Asp-His-Ser  som  binder  till  
karbonylgruppen.  Den  katalytiska  aktiviteten  är  störst  om  serinresten  kan  lämna  ifrån  sig  en  
proton  till  histidin  och  detta  sker  endast  vid  rätt  pH.  
  

  
  
★   funktionen  av  coenzymet  liponsyra  och  biotin,  funktionen  av  askorbinsyra  och  
vitamin  K  samt  funktionen  och  vilka  vitaminer  som  ingår  i  NAD(P)+  ,  FAD,  
tiaminpyrofosfat,  coenzym  A,  pyridoxalfosfat,  cobalamin,  tetrahydrofolsyra.  
  
Liponsyra  är  en  cofaktor  i  de  dehydrogenaser  som  är  involverade  i  regulering  av  
pyruvatdehydrogenaskomplexet  som  i  sin  tur  är  en  del  av  cellandningen.    
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Biotin  transfererar  karboxylgrupper.  
  
Askorbinsyra  ombildas  till  askorbat  i  kroppen  som  sedan  används  för  att  reducera  järnjonen  i  
hydroxylaser  för  att  på  så  sätt  återaktivera  enzymen.    
  
Vitamin  K  är  det  enda  fettlösliga  vitaminet  med  coenzymfunktion  och  används  i  
posttranslationell  modifiering  av  glutaminsyror  som  ingår  i  protein  i  koaguleringsfaktorer.  
  
NAD  

Transporterar  väte  och  elektroner  

Niacin,  vitamin  B3  

FAD  

Transporterar  väte  och  elektroner  

Riboflavin,  vitamin  B2  

Tiaminpyrofosfat  

Används  vid  oxidativ  dekarboxylering  
av  α-ketosyror,  och  ingår  i
  
pyruvatdehydrogenaskomplexe
t.    

Tiamin,  vitamin  B1  

Coenzym  A  

Transporterar  acylgrupper  genom
  
att  binda  dem  till  sin  tiolgrupp.    

Pantotensyra,  vitamin  B5  

Pyridoxalfosfat  

Medverkar  i  transamineringsreaktioner   Pyridoxin,  vitamin  B6  
och  i  några  dekarboxyleringsreaktioner  
samt  i  deamineringar  av  aminosyror.  

Cobalamin  

Krävs  för  metioninsyntes  och  för  
Cobalamin,  vitamin  B12  
isomerisering  av  metylmalonyl-CoA  
(vid  nedbrytning  av  bl  a  udda  fettsyror).  

Tetrahydrofolsyra   Medverkar  vid  metabolism  av
Folsyra,  vitamin  B9  
  
aminosyror  och  nukleotider  där
  
molekylen  donerar  en  kolatom.    
  
★   den  principiella  strukturen  för  NAD(P)+  och  FAD  (modifierat  vitamin,  PP,  ribos,  
adenin).    olika  enzymklasser  (I-VI)  och  vilka  typreaktioner  de  katalyserar.  
  
Både  NAD  och  FAD  är  dinukleotider  som  består  av  ett  modifierat  vitamin,  två  ribos,  adenin  
och  två  fosfatgrupper.  
  
  
I  

Oxidoreduktaser  

överför  elektroner,  exempel  
laktatdehydrogenas  

II  

Transferaser  

överför  grupper  från  en  
molekyl  till  en  annan  

III  

Hydrolaser  

klyver  en  bindning  m.h.a  
vatten  

IV  

Lyaser  

klyver  C-C,  C-N  bindningar  
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V  

Isomeraser  

racemerar  optiska  isomerer  
(överför  grupper  inom  
molekylen)  

VI  

Ligaser  

katalyserar  bindningar  
mellan  O,  S  och  N  

  
★   Michaelis-Mentens  ekvation  (grafiskt  utseende,  förutsättningar  och  betydelse  
av  ingående  storheter,  samt  begreppet  mättnadskinetik)  [kommer  också  på  
DFM1:3  -  digestionslabben].  
  
Se  lärandemål  om  metabola  betydelsen.  
  
★   vad  som  menas  med  ett  endo-  resp.  Exopeptidas.  
  
Exopeptidaser  klyver  ändarna  på  proteinen  och  delas  i  aminopeptidaser  och  
karboxypeptidaser.  Endopeptidaser  klyver  inne  i  proteinet.  
  
★   mekanismer  och  betydelse  av  proteinnedbrytning  (sambanden  ubikvitinering-
proteasom)  [se  också  koncept  DFM1:2].  
  
Proteasomen  sköter  proteindegradering  genom  att  märka  protein  som  ska  brytas  ner  med  
ubikvitinering.  Ubikvitin  är  ett  markeringsprotein.  
  
★   hur  man  utför  en  kinetisk  enzymanalys  [kommer  praktiskt  under  laborationen  
DFM1:3].  
  
En  kinetisk  enzymanalys  görs  för  att  mäta  och  undersöka  reaktionshastigheten  av  ett  enzym  
för  ett  substrat  under  olika  förhållanden  som  t.ex  koncentration  av  enzym  och  substrat.  Detta  
för  att  veta  hur  snabbt  enzymet  blir  mättat  och  hur  snabbt  maxhastigheten  uppnås.  
Analyserna  kan  göras  bl  a  spektrofotometriskt  där  absorbansen  mäts  vilket  möjliggör  
avläsning  av  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  går  det  att  utröna  hur  ett  enzym  fungerar  och  försöka  
förutspå  hur  det  fungerar  i  levande  organismer.  
  
★   vad  som  menas  med  1:a  och  0:te  ordningens  kinetik  [kommer  också  på  
DFM1:4  alkohol].    
  
Begreppet  kinetik  inom  farmakologi  används  för  att  beskriva  hur  enzym  verkar  för  att  
eliminera  läkemedel  hur  kroppen.  1:a  ordningens  kinetik  innebär  att  de  eliminerande  
enzymen  inte  är  mättade  vilket  innebär  att  reaktionshastigheten  är  proportionell  till  mängden  
substrat.  0:e  ordningens  kinetik  innebär  att  enzymen  är  mättade  vilket  innebär  att  reaktionen  
sker  med  konstant  hastighet  oavsett  substratkoncentration.    
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NUKLEOTIDER    
F/HF:  kap.  22:I+II.  Alberts  (E):  sid  56-58  och  76-77.  Alberts:  sid  61-62  och  116-117  (panel  2-
6).  Kunskaper  och  förståelse.    
  
●   den  generella  strukturen  för  olika  nukleotider,  kunna  namnge  dem  och  
beskriva  olika  funktioner  för  dessa.  
  
Nukleosider  består  av  en  pentos  (ribos/deoxyribos)  och  en  kvävebas.  En  nukleosid  med  en  
minst  en  fosfatgrupp  kallas  nukleotid.  De  fem  som  finns  i  DNA/RNA  är  Adenin,  Cytosin,  
Guanin,  Tymin  och  Uracil.    
  
Adenin  och  Cytosin  binder  med  två  vätebindningar.  
  
Guanin  och  Tymin/Uracil  binder  med  tre  vätebindningar.  
  
Nukleotiderna  har  flera  funktioner,  framförallt  som  byggstenar.  De  möjliggör  DNA-syntes,  
energitransport,  cellsignalering  och  enzymaktivitet.  
  
●   indelningen  i  olika  klasser  av  nukleotider,  samt  kunna  ange  namnen  för  dessa  
[kommer  också  på  DFM1:4,  nukleotidmetabolismen].  
  
Nukleotiderna  delas  in  i  puriner  och  pyrimidiner  beroende  på  strukturen  hos  dess  baser.  
  

    
  
●   skillnaden  mellan  begreppen  nukleotid  och  nukleosid  och  vad  som  avses  med  
bas.    
  
Se  två  föregående  lärandemål.  

Avsnitt  2  -  cellbiologi  och  utvecklingsbiologi  
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Introduktion  till  utvecklingsbiologi    
●   Grundläggande  koncept  och  terminologi  
  
Introduktion  till  molekylärbiologins  centrala  dogma  som  beskriver  flödet  av  genetisk  
information  från  DNA  till  mRNA  till  protein.  
  
●   Olika  faser  i  människans  utveckling  U:  51-52  
  
Embryoperioden  -  varar  2  månader  
Fetalperioid  -  varar  7  månader  
Perinatal  -  under  födseln  
Postnatal  -    efter  födseln  
  

Introduktion  till  regenerativ  medicin    
●   Definition  av  regenerativ  medicin  
  
Området  innefattar  sätt  att  reparera,  ersätta  eller  regenerera  skadade  celler,  vävnader  eller  
organ.  Definieras  som  innovativa  terapiformer  som  bygger  på  förståelse  av  kroppens  
utvecklingsbiologiska  mekanismer.  
  
●   Introduktion  till  sårläkning  som  en  regenerativ  process  
  
De  faktorer  som  behövs  för  sårläkning  är  celler  med  möjlighet  till  tillväxt,  motilitet,  
differentiering  och  signalering.  De  viktigaste  stegen  i  sårläkningsprocessen  är  inflammation,  
cellrörelse,  celldelning  och  organisation  i  nya  vävnader.  
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Gamotegenes  och  fertilisering    
●   Bildning  av  könsceller  A:  645-657,  U:  15-22,  E:  modul  3  
  
Bildning  av  könsceller  sker  genom  mitos  då  en  diploid  cell  delar  sig  till  fyra  haploida  celler.  
Hos  en  man  bildas  fyra  spermier  och  hos  en  kvinna  ett  ägg  och  tre  polkroppar.  En  spermie  
bildas  på  ca  64  dagar.    
  
När  ett  ägg  mognar  slutförs  första  delningen  i  meiosen  och  andra  delningen  sker  vid  
befruktning.  Vid  femte  fostermånaden  finns  ca  7  miljoner  oocyter.  Vid  puberteten  finns  ca  
400  000  kvar.  Under  livets  fertila  fas  används  ca  400-500  oocyter.    
  
●   Meios  och  dess  olika  faser  

  
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Interfas:  DNA  replikeras  och  en  diploid  cell  bildas  
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  delning  med  fyra  haploida  celler
  
som  resultat.  
  
●   Diploidi  och  haploidi  
  
En  haploid  cell  har  en  enkek  uppsättning  kromosomer,  n.  En  diploid  celler  har  dubbel  
uppsättning,  2n.  
  
●   Tidsskalan  i  bildning  av  könsceller  
  
Se  lärandemål  om  bildning  av  könssceller.  
  
●   Likheter  och  olikheter  i  gametogenes  mellan  män  och  kvinnor  
  
Huvudsakliga  skillnader:  
  
●   Antal  gameter  som  bildas  efter  meios  (män:4  kvinnor:1)  
●   När  gameterna  bildas  (hos  kvinnor  under  embryonalperioden  hos  män  livet  
ut)  
  
48  

  
Love  Strandberg  2019  04  28  

●   Hur  länge  de  lever  
  
●   Befruktningens  molekylära  mekanismer  A:  657,  U:22-24,  E:modul  4  
  
Vid  ejakulation  sprids  ca  300  miljoner  spermier.  Spermien  binder  till  ZP3-receptorer  på  zona  
pellucida  och  startar  akrosomreaktionen  som  gör  att  spermien  tränger  in  i  ägget.  Zona  
pellucidas  struktur  förändras  då  vilket  ska  hindra  polyspermi.  Kromosomerna  i  spermien  
startar  sedan  oocytens  andra  meiosdelning  som  i  sin  tur  bildar  en  osteoblast.    
  
●   Polyspermi  
  
Se  föregående  lärandemål  
  

Första  fosterveckan    
Det  tidiga  embryots  celldelningar  och  vandring  från  äggledare  till  livmoder  behandlas.  Viktiga  
stadier  under  denna  utveckling  är  morula-  och  blastocyst-stadierna.  Blastocystens  
implantation  i  livmoderväggen  beskrivs,  liksom  problem  vid  ektopisk  graviditet.  
  
●   Embryots  vandring  från  äggledare  till  livmoder  (morulastadium;;  
blastocyststadium)  U:  25-26,  E:  modul  4  
  
Dag  1-3  sker  celldelning  genom  klyvning  vilket  gör  dottercellerna  hälften  så  stora  som  
modercellerna.  Detta  stadie  kallas  klyvningsembryo  och  utmärks  av  liten  syntes  av  RNA  och  
protein.  Zona  pellucida  omger  fortfarande  embryot.  Vid  4:e  delningen  uppstår  morulastadiet,  
ca  dag  4.    
  
Vid  dag  5  sker  en  celldifferentiering  från  totipotenta  celler  till  pluripotenta  celler.  Det  bildas  
embryoblast  (inre  cellmassa)  och  trofoblast  (yttre  cellmassa).  Stadiet  kallas  blastocyst  och  
det  är  här  det  första  hålrummet  bildas,  blastocysthålan.    
  
●   Blastocystens  implantation  i  livmoderväggen  U:  26-28,  E:  modul  5  och  6  
  
Ungefär  vid  dag  6  bryts  zona  pellucida  ner  enzymatiskt  och  embryot  implanteras  i  uterus.  
Trofoblastceller  invaderar  uterus  och  bildar  syncytiotrofoblasten.  Cytotrofoblastceller  
kvarhåller  blastocysthålan  och  skyddar  embryoblasten.  Graviditen  upprätthålls  i  detta  stadie  
genom  att  syncytiotrofoblasten  tillverkar  humant  koriongonadotropin  (hCG)  som  i  sin  tur  får  
äggledarna  att  tillverka  progesteron.  

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.  
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●   Det  tidiga  embryots  olika  celltyper:  inre  cellmassa,  cytotrofoblaster  och  
syncytiotrofoblaster  U:  28-31,  E:  modul  7  
  
Vid  början  av  andra  fosterveckan  finns  tre  olika  celltyper.  För  cytotrofoblast  och  
syncytiotrofoblast,  se  föregående  lärandemål.  Embryoblasten  delas  tidigt  i  veckan  in  i  
epiblast  och  hypoblast.  Hypoblasten  bildar,  och  innesluts  av,  heusers  membran.  Denna  
bilaminering  kvarstår  till  tredje  veckan.  I  samband  med  bilamineringen  bildas  även  
aminonhålan.  

  
  
●   Bildandet  av  lakuner  och  den  tidiga  blodcirkulationen  U:  30-31  (bilderna),  E:  
modul  7  
  
Vid  ungefär  dag  9  har  implanteringen  genomförts  och  lakuner  har  börjat  bildas.  Vid  cirka  dag  
10  fuserar  lakunerna  med  moderns  blodomlopp  och  utbyte  kan  ske  mellan  modern  och  
barnet.  Systemet  färdigbildas  vecka  tre  och  ser  då  ut  enligt  nedanstående  bild:  
  

  

  

●   Bildandet  av  två  groddblad  (epiblaster  och  hypoblaster)  U:  28-31,  E:  modul  7  
  
Se  lärandemål  om  det  tidiga  embryots  olika  celltyper.  Epiblasten  kommer  sedan  att  ge  
upphov  till  endoderm,  mesoderm  och  ektoderm.    
  
●   Bildandet  av  kroppshålor  (amnion,  primär  och  sekundär  gulesäck,  chorion)  U:  
28-31  
  
Aminon  bildas  ca  dag  8  och  delar  upp  blastocysthålan  i  två.  Extraembryonalt  mesoderm  
bildas  utanför  heusers  membran  och  bildar  till  slut  den  primära  gulesäcken  ca  dag  11.  Ca  
dag  12  bildas  den  sista  håligheten,  korinionhålan.  Kort  därefter  avsnörps  en  del  av  den  
primära  gulesäcken  och  den  sekundära  (definitiva)  gulesäcken  bildas.  
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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  
  
Ca  dag  15  bildas  strukturer  på  aminonhålans  yta.  De  strukturer  som  bildas  är  
primitivstrimman,  primitivknottran  och  kloak/buccfaryngealmembranet.    
  

  
Vid  gastruleringen  sker  en  omvandling  från  pluripotenta  stamceller  till  multipotenta  
stamceller.  Epiblastens  celler  vandrar  ner  genom  primitivknottran  och  primitivstrimman  vilket  
gör  att  hypoblasten  trängs  undan  och  endoderm/mesoderm  bildas.  Epiblasten  byter  namn  till  
ektoderm.  
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●   Bildandet  av  de  tre  groddbladen  (endoderm,  mesoderm,  ektoderm)  U:  32-38,  E:  
modul  7  
  
Se  föregående  lärandemål.  Benämningen  av  de  tre  groddbladen  är  gastrulan.  De  tre  
groddbladen  utvecklas  enligt  nedanstående  diagram:  
  

  

  
●   Primitivknottran  och  bildandet  av  notokord,  embryots  mittaxel  U:  32-38,  E:  
modul  7  

  
De  celler  som  vandrar  ner  genom  primitivknottran  ger  upphov  till  endodermet  och  
notokorden.  Det  är  den  sistnämnda  strukturen  som  definierar  embryots  mittaxel  och  därifrån  
utsöndras  bland  annat  tillväxtfaktorn  sonic  hedgehog  (Shh).  Notokorden  bildar  sedan  
centrala  nervsystemet.      
  
●   Olika  typer  av  mesoderm:  paraxialt,  intermediärt,  lateralt  U:  35,  E:  modul  7  
  
Se  lärandemål  om  bildandet  av  de  tre  groddbladen.    
  
●   Bildandet  av  somiter  ur  paraxialt  mesoderm.  Somiternas  utveckling  till  
sklerotom,  myotom,  dermatom  U:35  
  
Ur  det  paraxiala  mesodermet  bildas  somiter  och  somitomerer.  Dessa  ger  i  sin  tur  upphov  till  
en  mängd  strukturer  genom  att  dela  in  kroppen  i  40-42  segment.  Somiterna  ger  upphov  till  
myotom  (muskler),  dermatom  (underhud)  och  sklerotom  (ryggrad,  revben,  bröstben).      
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Meios  och  variation,  könsbestämning    
●   Meios:  skillnader  mellan  mitos  och  meios  A:  fig  19-7  
  
De  två  stora  skillnaderna  mellan  mitos  och  meios  består  för  det  första  i  hur  
systerkromatiderna  radar  upp  sig  inför  den  första  celldelningen.  Inom  mitos  dras  en  
systerkromatid  från  varje  förälder  in  i  dottercellerna  och  bildar  kromosompar  bestående  av  
kromosomer  från  bägge  föräldrarna.    
  
Vid  meios  dras  istället  två  systerkromatider  från  samma  förälder  in  i  dottercellerna.  Detta  
betyder  att  fördelningen  mellan  kromosomer  från  mamman  och  pappan  blir  ojämn  vilket  
leder  till  variation.  Vid  denna  första  meiotiska  delning  sker  överkorsning  mellan  två  
systerkromatidpar.  Detta  sker  vid  punkter  kallade  chiasmata  och  det  finns  normalt  två  eller  
tre  vid  varje  systerkromatidpar.  
  

     

  

  

●   Överkorsningar  A:652-655  
  
Se  föregående  lärandemål.  
  
●   Könsbestämning  
  
Könsbestämning  sker  utifrån  master  control  genen  (tillika  transkriptionsfaktorn)  på  Y-
kromosomen,  SRY.  Finns  genen  utvecklas  testiklar.  
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●   Kromosomrubbningar  till  följd  av  problem  i  meios  A:  656  U:  58-59  E:  modul  
11.2  och  11.4  
  
De  kromosomrubbningar  som  sker  i  det  meiotiska  stadiet  uppkommer  ofta  till  följd  av  non-
disjunction.  Alltså  att  systerkromatiderna  misslyckas  i  sin  separation  under  första  eller  andra  
meiotiska  celldelningen.  En  individs  kromosomuppsättning  benämns  karotyp  och  felaktig  
karotyp  kallas  aneuploidi.  Euploidi  är  normal  uppsättning  kromosomer  och  avvikelser  
numreras  nullisomi,  trisomi  och  tetrasomi.  
  
●   Exempel  på  utvecklingsstörningar  
○   Downs  syndrom  
○   Klinefelters  syndrom  
○   Turners  syndrom  
  
Downs  syndrom  orsakas  av  trisomi  i  kromosompar  21  och  leder  till  funktionsnedsättningar.    
  
Klinefelters  syndrom  är  en  aneuploidi  i  könskromosomerna  och  uppstår  när  det  finns  mer  än  
en  X-kromosom  tillsammans  med  Y-kromosomen.  Leder  till  feminina  drag  och  
fertilitetsproblem.  
  
Turners  syndrom  är  nullisomi  på  i  könskromosomerna  hos  kvinnor  och  leder  till  kortvuxenhet  
och  infertilitet.    

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  
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Bildandet  av  neuralplattan  sker  genom  cellmigration  från  bland  annat  ektodermet  genom  
primitvknottran.  Neuralplattan  är  en  struktur  som  lägger  sig  ovanpå  prekordalplattan  och  
notokorden.  Ca  50  %  av  ektodermet  bildar  neuralplattan  och  resten  blir  epidermis.  
  

  
●   Neuralröret  sluts  och  bildar  hjärna  och  ryggmärg  (det  centrala  nervsystemet)  
U:  39-41,  E:modul  7  
  
Processen  då  neuralröret  sluts  kallas  neurulering  och  sker  genom  att  aktinfilament  i  
ektodermet  gör  neuralplattans  celler  konformade  och  får  dem  att  böjas  runt  notokorden  med  
hjälp  av  det  somitiska  mesodermet.  Neuralröret  utvecklas  sedan  till  att  bilda  ryggraden.     
  

  
  
●   Neurallistceller  vandrar  ut  och  differentierar  till  olika  celltyper,  bla  nervceller,  
melanocyter,  brosk  och  ben  i  huvudet  U:  39-41,  E:  modul  7  
  
Neurallisten  bildar  neurallistceller  som  blir  migratoriska  i  kontakt  med  Shh.  Dessa  ger  
upphov  till  perifera  nervsystemet  och  en  mängd  andra  organ.  
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Viktiga  koncept  att  känna  till  i  samband  med  neuruleringen:  Neuralplatta,  Neuralfåra  (neural  
groove),  Neuralveck,  Neuralrör  (neural  tube),  Notokord,  Neurallist  (neural  crest).  
  
●   Bildandet  av  gälbågar,  utveckling  av  olika  strukturer  i  ansiktet  (översiktligt)  U:  
79  
  
Gälbågarna  bildas  temporärt  och  tillbakabildas  sedan  hos  människan.  Precis  som  hos  fiskar  
kommer  de  med  egna  artärer,  muskler,  brosk  och  nerver.  Maxillarprocessen  ger  upphov  till  
överkäke  och  mandibularprocessen  ger  upphov  till  underkäke.  Fel  i  dessa  processer  leder  till  
läpp-,  käk-  och  gomspalt.    
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●   Missbildningar  i  samband  med  neurulation  U:  69,  E:  modul  7.3  
  
Missbildningar  vid  neurulation  uppstår  ofta  vid  stängningen  av  neuralrörets  öppna  delar,  
neuroporerna.  Stängs  inte  dessa  korrekt  kan  spina  bifida  (kaudalt)  eller  anencefali  (kraniellt)  
uppstå.  Risken  för  att  dessa  defekter  ska  uppstå  minskar  radikalt  vid  tillförsel  av  folsyra,  
vitamin  B9.    
  
●   Embryots  veckning,  amnionhålans  relativa  ökning  i  storlek,  gulesäck,  
navelsträng  U:  37-38,  E:  modul  8  
  
Embryots  veckning  sker  rostralt  till  kaudalt  och  kallas  för  mesencephalisk  veckning.  
Korionhålan  och  den  primitiva  gulesäcken  tillbakabildas  och  aminonhålan  växer  i  storlek.    
  
●   Missbildningar  
○   Spina  bifida  
○   Läpp-,  käk-  och  gomspalt  
  
Se  lärandemål  om  missbildningar  i  samband  med  neurulation.    

Anläggning  av  organ    
Grundläggande  principer  för  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.  
Något  eller  några  av  följande  processer  beskrivs  översiktligt  på  föreläsningarna  som  
exempel  på  organanläggning.  På  tentamen  kommer  inte  detaljerna  att  examineras.  
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●   Bildning  av  hjärta  
  
Kroppens  första  organ  bildas  genom  att  Shh  transporteras  till  kroppens  vänstra  sida  av  cilier  
i  primitivknottran.    

  
  
  
●   Bildning  av  musculoskeletala  systemet  
  
Sker  via  somiter  och  somitomerer  som  bildas  från  det  parietala  mesodermet.  
  
●   Bildning  av  lunga  
  
Sker  från  endodermet.  
  
●   Vasculogenes,  angiogenes  
  
Sker  från  laterala  mesodermet.  Blodkärlen  växer  samman  och  bildar  hjärtat.  
  
●   Bildning  av  tarm  
  
Sker  från  endodermet.  
  
●   Bildning  av  njure  och  inre  genitalia,  induktion  
  
Sker  från  intermediära  mesodermet.  Bildning  sker  genom  att  uretärknottran  inducerar  
mesenkymet.    

Introduktion  till  kroppens  vävnader    
  
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.  
  
Det  finns  fyra  typer  av  vävnad:  
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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)  
  
Histologi  (histo-  =  vävnad;;  -logi  =  lära)  är  läran  om  biologisk  vävnad,  studerad  i  ljus-  eller  
elektronmikroskopi  och  genom  histokemi.  Med  histokemiska  metoder  kan  vävnad  färgas  för  
identifiering  av  speciella  vävnadsstrukturer  eller  celler.  

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  lärandemål  tas  upp.  
  
●   Tillväxtfaktorer  
  
De  olika  tillväxtfaktorerna  som  är  viktiga  för  embryots  tidiga  utveckling  är  bland  annat  sonic  
hedgehog  (Shh),    fibroblast  growth  factor  (FGF)  och  bone  morphogenetic  proteins  (BMP).  
Shh  sköter  ventral  utveckling  och  BMP  sköter  dorsal.  Shh  styr  också  utveckling  av  
asymmetriska  vävnader  sinestralt.  FGF  styr  tillväxt  av  extremiteter.  Alla  tre  är  morfogener  
vilket  betyder  att  det  är  dess  koncentrationsgradienter  som  styr  vilka  organ  som  anläggs  på  
vilka  platser  i  kroppen.    
  
●   Receptorer  
  
Cellreceptorer  fungerar  annorlunda  beroende  på  om  liganden  är  hydrofob  eller  hydrofil.  För  
hydrofoba  ligander,  se  nästa  lärandemål.  Hydrofila  ligander  binder  till  ytreceptorer  som  i  sin  
tur  startar  en  kaskadreaktion  inne  i  cellen.  Det  finns  ett  stort  antal  klasser  av  receptorer  men  
tre  som  är  viktiga  att  känna  till  är:  
  
Jonkanaler  -  öppnas  och  stängs  av  ligander  och  påverkar  på  så  sätt  cellens  respons.  
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G-proteiner  -  största  familjen  och  är  mål  för  merparten  av  våra  läkemedel.  Påverkar  G-
proteinkomplex  och  får  subenheter  att  vandra  längs  med  cellmembranet  vilken  i  sin  tur  
startar  signalkaskader.    
  
Enzym  -  finns  i  cellmembranet  och  aktiveras  av  ligander,  ofta  stereokemiskt  (t.ex  genom  
fosforylering)  
  

  
  
●   Intracellulär  cellsignalering  
  
Intracellulär  signalering  sker  bland  annat  när  hydrofoba  ligander  passerar  rakt  genom  
cellmembranet  och  reagerar  med  effektorer  i  cellen.  Begrepp  att  känna  till  är  amplifiering  
(förstärkning  av  signalen)  och  integration  (hur  olika  signalvägar  samverkar  för  att  modifiera  
cellens  respons).  
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●   Transkriptionsfaktorer  
  
Signalmolekylerna  påverkar  genuttryck  bland  annat  genom  att  få  transkriptionsfaktorer  att  
binda  till  promotor-  och  enhancer  regions.  Transkriptionsfaktorer  korsreglerar  varandra  och  
bildar  då  genregulatoriska  nätverk.      
  
●   Transgena  djur  
  
Används  för  att  förstå  det  mänskliga  genomet.  Viktiga  verktyg  att  känna  till  är  knock  out  
(tystad  gen)  och  transgenifiering  (tillagd  eller  förändrad  gen).  Det  är  också  viktigt  att  skilja  på  
forward  genetics  (klassisk  genetik,  en  fenotyp  uppstår  som  sedan  kopplas  till  gen)  och  
reverse  genetics  (genotypen  är  känd  och  dess  uttryck  studeras).    
  
●   Kroppsaxlar:  kraniell-kaudal,  dorsal-ventral,  höger-vänster  
  
Människans  utveckling  styrs  efter  tre  kroppsaxlar.  Den  kraniell-kaudala  axeln  delas  in  i  olika  
segment  av  somiter  och  somitomerer.  Dessa  kontrolleras  i  sin  tur  av  hox-gener.  Den  dorsal-
ventral  axeln  styrs  av  morfogener  som  Shh  (ventralt)  och  BMP  (dorsalt).  Höger-vänster  
axeln  påverkas  i  sin  tur  också  av  Shh  samt  FGF8  och  Transforming  growth  factor  (TGF)-
beta.  
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●   Segmentering  
  
Segmentering  sker  som  tidigare  nämnt  bland  annat  genom  somiter  och  somitomerer  som  
skapas  av  det  paraxiala  mesodermet.    
  

  
    
Andra  segmenteringsindelningar  finns  också  tidigt.  Bland  annat  gälbågarna  och  
hjärnblåsorna.  
  

  
  
För  vidare  segmentering,  se  nästa  lärandemål.  
  
●   Hox-gener  
  
Hox-generna  är  master  control  gener  (transkriptionsfaktorskodande)  som  styr  utvecklingen  
av  hela  segment  längs  kraniell-kaudalaxeln  hos  människan.  Deras  samverkan  bildar  hox-
koden  som  är  ansvarig  för  i  vilket  ordning  kroppssegmenten  hamnar.  Fel  i  hox-koden  leder  
till  homeotiska  transformeringar  vilket  betyder  att  segmenten  i  förhållande  till  varandra.  
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●   Extremitetsutveckling  
  
Sker  genom  en  kombination  av  flera  olika  celltyper  (neurallistceller,  laterala  mesodermet,  
somiter).  
  

  
  
Fibroblast  growth  factor  (FGF)  används  som  signalämne  mellan  mesodermet  och  
ektodermet.  
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●   Proximal-distal  utveckling,  fibroblast  growth  factor  
  
Apikala  ektodermalåsen  (AER)  styr  utväxt  av  armar  och  ben  genom  utsöndring  av  FGF.  
  
  

  

  

●   Kraniell-kaudal  utveckling  
  
Hoxgener  sköter  kraniell-kaudal  utveckling  tillsammans  med  mesodermala  cellansamlingar  
kallade  zone  of  polarizing  activity  (ZPA).      
  

  
●   Morfogener,  Sonic  Hedgehog,  vitamin-A-syra  
  
För  Shh  se  lärandemål  om  tillväxtfaktorer.  Retinolsyra  (vitamin  A)  är  viktigt  för  bildandet  av  
kroppens  kaudala  del  och  extremiteter.  

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  
  
Sjukdomsbehandling  genom  införande  av  nya  gener  i  en  organism.  
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●   Gendiagnostik  
  
Sekvensering  av  gener  för  att  diagnostisera  genetiska  avvikelser.  
  
●   Kartläggning  av  den  mänskliga  arvsmassans  utveckling  
  
Har  skett  genom  HUGO-projektet.  Nuförtiden  går  det  på  några  timmar  och  är  relativt  billigt.  
  
●   Varför  studera  olika  arter:  flugor,  maskar,  grodor  inom  utvecklingsbiologi?  
  
Se  lärandemål  djurstudier.    
  

Gener  i  hälsa  och  sjukdom    
Föreläsningar  med  sjukhusgenetiker    
Dessa  föreläsningar  kopplar  ihop  grundläggande  kunskaper  i  genetik  med  kliniken.  
Molekylär  medicin  på  kliniken.  Gentester.    
  
●   Genetisk  variation  i  befolkningen,  dess  uppkomst  och  betydelse.  
  
Variation  kan  delas  in  i  mutationer  och  polymorfier.  En  polymorfi  är  en  mutation  som  finns  
hos  mer  än  1%  av  befolkningen.  För  uppkomst  se  lärandemål  om  DNA-reparation.  
Betydelsen  av  mutationer  är  möjliggörandet  av  evolution.  
  
●   Genetiska  mekanismer  vid  olika  sjukdomar.  
  
Sjukdomar  kan  vara  kromosomavvikelser,  monogena  mutationer  eller  multifaktoriella.  
Monogena  mutationer  kan  vara  x-bundet  dominanta,  recessivt/autosomalt  dominanta  eller  
autosomalt  recessiva.  
  
●   Enkla  och  komplexa  genetiska  sjukdomar.  
  
Enkel  genetisk  sjukdom,  t.ex  downs  syndrom.  Komplex  genetisk  sjukdom  t.ex  läpp-käk  och  
gomspalt.    

Cellen,  kärnan,  kromosomer  och  DNA    
(A  För  generell  översikt:  sid  1-5,  15-23,  och  panel  1-2  på  sidan  25  med  djurcellen.  För  
kromosomer  och  DNA:  171-184,  236,  495-497)  
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  
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●   Kärnans  uppbyggnad  och  funktion  

  

  
Människans  cellkärna  består  av  ett  dubbellagersmembran  som  står  i  kontakt  med  det  
endoplastmatiska  retiklet.  Innanför  kärnan  finns  intermediärfilament  som  ger  struktur  och  
utanför  kärnan  finns  centrosomen  som  cellens  mikrotubuli  binder  i.  Nukleoporiner  
(kärnporer)  transporterar  RNA  in  och  ut  ur  nukleus.    
  

  
  
●   Kärnporkomplexets  principiella  uppbyggnad  och  roll  i  nukleocytoplasmatiska  
transportprocesser  
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Kärnporkomplexen  styr  vad  som  släpps  in  och  ut  ur  nucleus.  Endast  små  oorganiska  
molekyler  diffunderar  av  sig  själva.  De  nukleocytoplasmatiska  transportprocesserna  har  som  
uppgift  att  endast  tillåta  transport  av  vissa  specifika  strukturer.  Detta  sker  med  hjälp  av  
exportiner  och  importiner.    
  
Till  exempel  krävs  det  att  mRNA  har  polyadenerats,  5’-cappats  och  att  splicingen  är  klar  
innan  det  kan  lämna  nucleus.  Kärnporkomplexen  består  av  cirka  30  olika  protein  och  har  
polypeptidkedjor  som  blockerar  vägen  för  de  flesta  molekyler.  
  

  
●   DNA-struktur  och  funktion  
  
DNA  består  av  fyra  olika  baser,  Adenin,  Cytosin,  Guanin  och  Tymin.  Adenin  binder  till  Tymin  
(två  vätebindningar)  och  Cytosin  till  Guanin  (tre  vätebindningar).  DNA  är  en  mall  för  de  
protein  som  ska  tillverkas  i  kroppen.  
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●   Kromosomorganisation  i  cellkärnan  

  
Kromosomerna  ligger  icke-kondenserat  i  cellkärnan  i  olika  kromatinstrukturer.  Kromatin  =  
histoner  med  DNA-lindade  runt  sig.    

Cellcykeln    
(A:  604-631)  
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,  
restriktionspunkten  och  kontrollpunkterna  (checkpoints)  i  cellcykeln.  
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Cellcykeln  består  av  ett  antal  olika  faser.  Celldelning  startas  av  så  kalalde  mitogener  som  
kan  vara  externa  eller  interna.  
  

  
  
Interfas  -  allt  som  inte  är  själva  celldelningen.  
  
G1  är  en  kontroll  för  ifall  cellen  är  redo  att  gå  in  i  mitos.  Detta  är  en  checkpoint  där  
celldelningen  kan  avbrytas.  
  
S  är  då  DNA-replikationen  sker.  Även  centrosomen  fördubblas.  
  
G2  är  ytterligare  en  checkpoint  då  kontroll  av  DNA-replikationen  sker.  Upptäcks  inga  fel  
fortsätter  cellen  in  i  metafas.    
  
Mitosfas  -  celldelningen  sker  
  
Profas  består  i  att  centrosomerna  rör  sig  till  olika  delar  av  nukleus  och  bildar  en  mitotisk  
spindel.  Denna  struktur  kommer  sedan  att  dra  isär  systerkromatiderna  genom  att  fästa  till  
centromererna.  DNA  börjar  även  kondensera  med  hjälp  av  kondensinprotein.    
  
Prometafas  sker  när  den  mitotiska  spindeln  bildar  pooler  vid  cellkärnan  ytterkanter  och  
kärnmembranet  börjar  lösas  upp.  Kromosomerna  radar  upp  sig  längs  ekvatorn.  Mitotiska  
spindeln  fäster  i  centromerena,  specifikt  till  kinetokoren.    
  
Metafasen  är  en  checkpoint  för  ifall  spindeln  fäst  korrekt  i  centromeren.    
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Anafasen  består  i  systerkromatiderna  släpper  varandra  för  att  dras  till  varsin  dottercell.  
  
Telofasen  består  i  att  två  nya  kärnmembran  börjar  byggas  upp  och  i  att  DNA-
dekondenseras.  Cytokines  är  en  del  av  telofasen  vilket  innebär  den  fysiska  avsnörpningen  
av  två  nya  celler.  Den  sker  genom  bildandet  av  en  cleavage  furrow  som  avgränsas  av  en  
kontraktil  ring  bestående  av  aktin-  och  myosinfilament.  
  

  
  
Rb-protein  kontrollerar  cellcykeln  genom  fosforyleringsreaktioner.    
  
●   Cellcykelns  reglering  via  CDK  (cyklin-beroende  kinas)  och  cykliner.  
  
Cycline-dependent  kinase  är  ett  enzym  som  kräver  cyklin-proteiner  för  att  aktiveras.  CDK  
styr  sedan  cellcykeln  primärt  genom  fosforyleringsreaktioner.  Celldelningen  stoppas  genom  
ubikvitinering  av  cyklin.    
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Cykliner  delas  in  i  G1/S,  S  och  M.  Koncentrationen  av  proteinerna  är  olika  hög  i  olika  delar  
av  cellcykeln.  Reglering  sker  genom  feedbackloopar.  
    

  
●   Regleringen  av  mängden  cyklin  via  proteolys.  
  
Cyklin  regleras  som  tidigare  nämnts  genom  att  ubikvitineras  för  att  sedan  brytas  ned  genom  
proteolys  i  proteasomerna.  Efter  det  att  ett  cyklin-protein  aktiverat  det  efterföjande  cyklinet  
(t.ex  G1  som  aktiverar  S  i  bilden  oven)  så  ubikvinteras  de  cykliner  som  tidigare  varit  
aktiverade.  
  
Före  anafasen  sjunker  nivåerna  av  cyklin  drastiskt  i  cellen  och  detta  beror  på  att  anaphase-
promoting  complex  (APC)  ubikvitinerar  cyklin  under  denna  fas.    
  
●   Initiering  av  Mitos-fas  med  Mitos-fas  CDK.  Mitos-fasen,  inklusive  de  olika  
delstegen.  
  
Det  är  M-cyklinet  som  styr  aktiveringen  av  Mitos-fas  CDK  (M-CDK)  och  proteiner  
ackumuleras  under  G2-fasen.  M-CDK  är  därefter  delaktigt  i  en  mängd  processer  inom  
mitosfasen.    
  

  
För  mitosfasen,  se  lärandemål  om  cellcykeln  och  dess  faser.  
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●   Cohesin  och  condensin  
  
Se  lärandemål  om  cellcykeln  och  dess  olika  faser.  Cohesin  samandbinder  systerkromatider.  
Bilden  illustrerar  cohesinet  och  condensinets  roll  i  metafasen.    
  

  

  
●   Kärnmembranet  under  mitos.  
  
Se  lärandemål  om  cellcykeln  och  dess  olika  faser.  Fosforyleringen  startar  nedbrytning  av  
kärnmembranet  under  prometafasen  och  defosforylering  startar  återuppbyggnad  under  
telofasen.  
  

  

DNA-replikation    
(A:  197-211)  
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.  
  
●   Begreppen  semikonservativ,  diskontinuerlig  och  dubbelriktad  replikation  samt  
begrepp  som  ledande  och  sackande  sträng,  replikationsgaffel,  
replikationsstartpunkt,  replikationsbubbla,  RNA-primer  och  Okazaki-fragment.  
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DNA  replikationen  är  semikonservativ  eftersom  den  utgår  ifrån  ett  av  två  templat  som  mall  
för  den  nya  kedjan.  DNA-kedja  har  en  5’-  och  en  3’-ände  som  utmärks  av  att  nästa  bindning  
antingen  kan  ske  till  kol  5  eller  3  i  riboskedjan.  
  

  
  
De  två  strandsen  i  kedjan  ligger  anti-parallellt  till  varandra.  Replikation  sker  längs  bägge  
strands  samtidigt  och  kallas  därför  dubbelriktad.  Replikationen  är  även  diskontinuerlig  
eftersom  DNA  inte  kan  replikeras  i  3’-5’-riktningen.  Den  strand  som  har  riktningen  3’-5’  i  
förhållande  till  replikationen  kallas  för  laggning  strand  och  systerkedjan  blir  då  leading  
strand.  Längs  med  lagging  strand  sker  replikation  i  Okazaki-fragment  om  ca  1000-3000  
baser.  Dessa  fragments  replikeras  i  5’-3’  riktning.    
  

  
  
Processen  sker  genom  att  initieringsproteiner  och  pre-replikationskomplex  binder  till  
replikationsstartpunkter  (replication  origin)  i  DNA.  Dessa  är  punkter  med  hög  koncentration  
A-T  vilket  gör  det  lättare  att  sära  på  strandsen.  Helikas  öppnar  kedjan  och  det  bildas  då  två  
replikationsgafflar  i  form  av  replikationsbubblor  som  sprider  sig  längs  DNA:t.  
  

  
73  

  
Love  Strandberg  2019  04  28  

  
  
Replikationen  sker  sedan  tills  alla  replikationsbubblor  mötts.  Längs  laggning  strand  krävs  
RNA-primers  för  att  replikation  ska  ske.  Detta  eftersom  RNA  kan  replikeras  i  3’-5’-riktning.    
  

  
  
RNA-primers  introduceras  till  lagging  strand  mha  primas.  Därefter  degraderas  primers  mha  
nukleas  och  DNA-polymeras  introducerar  DNA  istället.  DNA  ligas  kopplar  sedan  ihop  
Okazaki-segmentet  med  det  föregående.  Den  hålighet  som  uppstår  då  RNA-primern  
degraderas  kallas  nick  och  är  betydelsefull  i  telomererna.    
  
●   Viktiga  proteiner  och  deras  funktion  i  replikationsprocessen;;  DNA-
polymeraser,  DNA-helikas,  topoisomeraser  och  primas.  
  
DNA-polymeras  har  en  dubbelfunktion.  Dels  introducerar  det  nya  baser  till  template  strands  
men  det  finns  också  en  proofreading/editing-funktion.  Enzymet  kan  med  hjälp  av  exonukleas  
ersätta  ett  felaktigt  baspar  med  ett  korrekt.  DNA-helikas  assisteras  av  single  strand  DNA  
binding  protein  (SSB)  för  att  se  till  att  helixen  inte  stänger  sig  under  3’-5’  replikationen.  Vid  
replikationen  fördelas  krafter  ojämnt  mellan  leading  och  lagging  strand  och  topoisomeraser  
skapar  och  förseglar  temporära  nicks  för  att  snabba  upp  processen.  Detta  minskar  
torsionalstress.  Primas  kan  initiera  starten  för  nya  replikationssegment  men  saknar  
proofreading-funktion.    
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●   Problematiken  med  att  replikera  telomererna  (kromosom-ändarna)  
  
I  slutet  av  kromosomen  sitter  telomerer  som  består  av  icke-kodande  DNA.  När  det  sista  
Okazaki-fragmentet  ska  läggas  på  lagging  strand  kan  inte  RNA-primern  ersättas  av  DNA  
vilket  gör  att  telomererna  förkortas  vid  celldelning.  Vissa  celler  har  telomeras  som  istället  
syntetiserar  korta  DNA-sekvenser  till  templatet.  Celler  där  telomererna  har  klippts  bort  kallas  
senescenta.  
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●   Telomerasets  funktionssätt.  
  
Se  föregående  lärandemål.  

DNA-reparation    
(A:211-219)  
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.  
  
DNA  mutationer  kan  ske  på  fem  sätt.  Mutationerna  delas  in  i  spontana  och  inducerade.  De  
spontana  mutationerna  är  de  som  uppkommer  genom  fel  vid  replikation  eller  efter  kemisk  
modifikation  (t.ex  reaktion  med  reaktiva  syrespecies  eller  metaboliter).  Till  de  inducerade  
räknas  de  som  skapas  av  UV-strålning,  joniserande  strålning  eller  andra  kemiska  mutagen  
(t.ex  tobak  och  miljögifter).  
  
●   Mutationstyperna  och  reparationssystemen  i  samband  med  DNA-replikation  
och  i  samband  med  påverkan  från  omgivningen.  
  
De  olika  mutationstyperna  delas  in  på  hur  stora  förändringar  i  genomet  de  orsakar.  De  
minsta  kallas  single  nucleotide  variant  (SNV)  och  består  av  baser  som  helt  enkelt  byts  ut.  
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Ifall  de  finns  i  mer  än  1%  av  befolkningen  brukar  de  kallas  single  nucleotide  polymorphism  
(SNP).  Insertions  och  deletions  ändrar  ordningen  i  vilken  DNA-kedjan  transladeras.  De  
benämns  gemensamt  indels.  Större  indels  kallas  copy  number  variations.  Mer  strukturella  
förändringar  kan  bestå  i  translokationer  (gener  som  flyttas  mellan  kromosomerna)  eller  
aneuploidi  (avvikande  kromosomantal).  
  
Mutationer  kan  vara  tysta,  miss-sense  eller  non-sense.  De  delas  in  i  loss  of  function  eller  
gain  of  function.  Non-sense  ger  för  tidigt  stoppkodon  och  loss  of  function.    
  
●   Viktiga  proteiner  och  deras  funktion  i  reparationsprocessen;;  DNA-glykosylas,  
helikas,  endonukleas  och  DNA-polymeraser.  
  
DNA-glykosylas:  Känner  igen  kemiskt  modifierade  baser  och  tar  bort  dem  med  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  och  fyller  i  med  nytt  DNA  där  felaktiga  bitar  tagits  bort.    
  
●   Bas-  och  nukleotid  excision  reparation,  mismatch  excision  reparation,  
reparation  av  dubbelsträngbrott  
  
Skador  i  DNA  upptäcks  av  enzymkomplex.  SNV  och  SNP  kan  åtgärdas  av  att  nukleas  
klipper  upp  DNA-strängen  så  att  DNA-helikas  kan  klippa  bort  de  felaktiga  segmenten.  
Replikationen  fortsätter  sen.    
  
Vid  dubbelbrott  finns  risk  för  fragmentering.  Uppstår  mutationen  under  S  eller  G2  fasen  går  
det  att  använda  en  systerkromatid  som  mall  för  reparation.  Detta  kallas  homolog  
rekombination.  Icke-homolog  rekombination  uppstår  när  en  mall  saknas  och  består  helt  
enkelt  av  deletion  av  det  skadade  området.  
  

●   Konsekvenser  av  mutationer  för  somatiska  celler  och  för  könsceller.  
  
Uppstår  en  mutation  i  en  könscell  kan  denna  nedärvas  till  avkomman.  
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●   Kopplingen  mellan  DNA-reparation  och  vissa  ärftliga  sjukdomar.  
  
Francis  anemi  är  en  sjukdom  som  leder  till  svårigheter  att  laga  dubbelsträngade  brott  
eftersom  kinetiken  som  krävs  för  reparation  inte  är  tidssynkad.    

Apoptos    
(A:633-641)  
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  kaspaskaskaden  (enligt  figur  18-5).  
  
Kaspaser  är  apoptosens  effektorproteiner.  De  produceras  som  pro-kaspas  av  ribosomerna.  
Kaspaser  kan  aktiveras  externt  eller  internt  av  adaptorproteiner  som  klyver  två  inaktiva  
prodomäner  och  på  så  sätt  får  dem  att  reagera  och  bilda  aktivt  kaspas.  
  

  
  
Det  aktiva  kaspaset  startar  i  sin  tur  bildningen  av  nya  aktiva  kaspaser  och  startar  på  så  vis  
kaspaskaskaden.  
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Själva  nedbrytningen  börjar  med  kärnmembranet  vilket  frigör  endonukleaser  som  i  sin  tur  
startar  nedbrytning  av  cytoskelettet.  Detta  leder  till  att  cellen  blebbar  och  för  att  sedan  
fagocyteras  av  makrofager.    
  
●   Extracellulär  och  intracellulär  aktivering  av  apopotos.  
  
Extracellulär  aktivering  sker  ofta  av  natural  killer  (NK)  celler  vars  FAS-ligand  binder  till  
cellens  FAS  death  receptor.  Ett  disckomplex  bildas  tillsammans  med  prokaspas  vilket  i  sin  
tur  aktiverar  kaspas-8  som  sätter  igång  kaskaden.  Kaspas-3  är  kaskadens  effektorkaspas.    
  
Intracellulär  aktivering  sker  via  intracellulära  signaler  som  uppstår  efter  t.ex  strålskador  eller  
hypoxi.  Ett  sätt  att  initiera  apoptos  är  via  proaptotiska  protein  som  Bax  eller  Bac.  Dessa  kan  
göra  hål  på  mitokondriemembranet  och  släppa  ut  cytokrom  C.    
  
Cytokrom  C  aktiverar  sedan  adaptorprotein  som  skapar  ett  komplex  med  prokaspas-9.  
Komplexet  kallas  apoptosom.  Om  apoptos  inte  bör  ske  finns  överlevnadsfaktorer  i  form  av  
antiaptotiska  protein  (t.ex  Bcl2)  som  hindrar  frisättningen  av  cytokrom  C.    
  
Den  interna  och  externa  aktiveringen  korsreglerar  varandra.    
  
●   Dödsreceptorer.  
  
Se  föregående  lärandemål.  
  
●   Mitogener,  tillväxtfaktorer,  överlevnadsfaktorer  och  deras  roll  i  tillväxt  och  
apoptos.  
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Tillsammans  styr  mitogener,  tillväxtfaktorer  och  överlevnadsfaktorer  en  cells  liv.  
    

  
  
●   Skillnaden  mellan  akut  nekros  och  apoptos.  
  
Den  stora  skillnaden  är  att  cellens  innehåll  läcker  ut  i  extracellulära  matrix  vid  nekros  vilket  
leder  till  vävnadsinflammation  som  i  sin  tur  kan  ge  ytterligare  nekros.    

Transkription    
(A:223-232)  
Den  här  föreläsningen  handlar  om  hur  gener  används  i  cellen.  Detta  sker  genom  tillverkning  
av  budbärar-RNA  (mRNA)  i  en  process  som  heter  transkription.  
  
●   Genernas  uppbyggnad  
  
Generna  består  av  exoner  (de  bitar  som  kodar  direkt  för  DNA)  och  introner.  Utöver  det  finns  
bland  annat  promotor  och  enhancer  regions.  En  klassisk  promotor  är  en  TATA-box  som  
kommer  ca  25  baser  före  genen  och  startar  transkription  tillsammans  med  transcription  
factor  IIB  (TFIIB).  Enhancer  regions  sitter  ofta  ca  1000  baspar  efter  eller  före  genen  och  
reglerar  genuttrycket.  
  
●   Olika  komponenter  i  transkriptionsprocessen:  RNA-polymeraser,  den  kodande  
strängen,  promotorn,  TATA-boxen  och  de  omgivande  DNA-sekvenserna  samt  
deras  biologiska  relevans.  
  
Transkriptionen  initieras  av  transkriptionsfaktorer  som  söker  av  DNA  efter  promotor-regioner.  
Exempel  på  en  promotor-region  är  en  TATA-box.    Ifall  t.ex  transkriptionsfaktorn  TFIIB  
upptäcker  en  TATA-bok  fäster  RNA-polymeras  II  in  och  öppnar  upp  DNA-kedjan.  En  
transkriptionskomplex  skapas  med  hjälp  av  activator  protein  som  binder  till  enhancer  
regions.  Transkriptionen  avslutas  när  transkriptionskomplexet  når  en  terminator-sekvens.  
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●   Transkription  av  en  dubbelsträngad  DNA-molekyl  till  en  enkelsträngad  RNA-
kedja  och  sammanfogning  av  nukleotiderna  i  en  genetiskt  bestämd  
ordningsföljd  
  
Transkriptet  blir  identiskt  med  den  kodande  strängen.  I  RNA-polymerasets  active  site  sker  
polymerisering  av  RNA-monomerer.  RNA  skiljer  sig  från  DNA  på  sockerfosfatryggraden  och  
på  basen  uracil  som  ersätter  tymin.    
  
●   De  tre  huvudstegen  i  transkriptionsprocessen:  initiering,  elongering  och  
terminering.  
  
Se  lärandemål  om  olika  komponenter  i  transkriptionsprocessen.  
  
●   Olika  RNA-polymeraser  och  generella  transkriptionsfaktorer.  
  
RNA  kommer  i  olika  utföranden:  
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Bland  noncoding  RNA  räknas  mikro-RNA  som  uttrycks  från  den  icke-kodande  strängen  och  
gör  RNA  dubbelsträngat  på  vissa  platser.  Dubbelsträngningen  används  för  att  reglera  
genuttrycket.  De  olika  sorters  RNA-polymeras  som  nämnts  är  RNA-polymeras  I  
(transkription  av  rRNA),  RNA-polymeras  II  (transkription  av  proteinkodande  gener)  och  RNA-
polymeras  III  (transkription  av  tRNA).  
  
Generella  transkriptionsfaktorer  är  en  del  av  transkriptionskomplexet.  
  

  

RNA-processning    
(A:  232-238)  
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.    
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●   Modifiering  av  pre-mRNA  i  ändarna  och  modifieringarnas  funktionella  
betydelse.  
  
Modifiering  av  pre-mRNA  i  ändarna  kan  ske  genom:    
  
5-capping  där  7-metylguanosin  och  fästs  med  en  trifosfatbrygga.    

  
Polyadenylering  sker  precis  före  mRNA  lämnar  nukleus  och  består  i  att  en  svans  av  150-200  
adeninmolekyler  fästs  i  3’  änden.    
  
Bägge  modifikationerna  ökar  strängens  stabilitet  och  är  nödvändiga  för  transport  ur  nukleus.    
  
●   Splitsningsprocessen  (splicing)  och  dess  betydelse  för  cellen.  
  
Splicing  (excision  av  intronerna)  sker  mellan  5-capping  och  polyadenylering.  Beroende  på  
hur  splicingen  sker  kan  genuttrycket  ändras.    
  

  
  
Splicing  genomförs  av  spliceosomen  som  känner  igen  specifika  sekvenser  vilka  markerar  
start-respektive  slut  på  intronen.  Splicing  sker  genom  att  en  adeninbas  i  slutet  på  intronen  
attackerar  starten  av  intronen  vilket  förstör  sugar-phosphate-backbone  strukturen.  En  fri  OH-
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grupp  i  5’  änden  binder  tillbaka  till  3’  änden.  På  så  sätt  skiljs  intronen  från  exonen.  Small  
nuclear  ribonucleoproteins  (snRNP)  är  inblandade  i  processen.  
  
●   Nukleolen  och  organisationen  av  de  ribosomala  generna.  
  
Nukleolen  är  den  del  av  det  DNA  som  kodar  för  ribosomalt  RNA.  rRNA  har  både  en  
katalytisk  och  en  strukturell  roll  i  ribosomen.  Nukleolen  består  av  ⅓  protein  och  ⅔  rRNA.  
Ribosomer  tillverkas  inne  i  nukleolen  och  transporteras  sedan  ut  i  cytosolen.    
  
●   Processning  av  ribosomalt  RNA  och  bildningen  av  ribosomer.  
  
Se  föregående  lärandemål.  

Translation    
(A:238-253)  
Translation  innebär  att  mRNA-molekylens  genetiska  information  översätts  till  
aminosyrasekvenser  (proteiner)  med  hjälp  av  ribosomen.    
  
●   Principen  för  översättning  av  nukleotidspråket  i  mRNA  till  aminosyraspråk  i  
proteiner.  
  
Transladering  sker  genom  avläsning  av  bastrippletter,  kodon.  Varje  kodon  ger  en  specifik  
aminosyra.    
  

  
  
Ett  visst  RNA  segment  kan  koda  för  olika  aminosyror  beroende  på  var  det  börjar  
transladeras.  Att  byta  utgångspunkt  för  transladering  och  på  så  sätt  ändra  på  de  protein  som  
produceras  kallas  för  att  byta  läsram.    
  
●   Komponenterna  i  proteinsyntesen  såsom  mRNA  (capstrukturen,  initierings-och  
termineringsdomänen),  tRNA  (antikodon-loop,  och  domän  för  
aminosyrabindning),  ribosomen  (subenhetstruktur)  samt  polyribosomen.  
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Initiering  sker  genom  att  ett  initierings  tRNA  laddat  med  metionin  tillsammans  ribosomens  
lilla  subenhet  och  andra  translations-initieringsfaktorer  tillsammans  binder  till  5-cap  änden  på  
mRNA.  Sedan  färdas  komplexet  längs  RNA-kedjan  och  binder  till  initieringskodonet  AUG.  
Därefter  fäster  stora  subenheten  och  transladering  startar.  Transladeringen  avslutas  sedan  
med  ett  stoppkodon.  De  stoppkodon  som  finns  är  UAA,  UAG  och  UGA.  Release  factors  
binder  till  stoppkodonen  och  ser  till  att  vatten  adderas  till  slutet  av  aminokedjan  vilket  hindrar  
vidare  transladering.    
  
Själva  transladeringen  rör  sig  framåt  genom  att  nya  tRNA-molekyler  binder  till  ribosomens  A-
site.  Detta  skapar  en  bindning  mellan  aminosyran  i  A-site  och  den  aminosyra  som  sitter  i  
ribosomens  P-site.  Samtidigt  släpper  det  tRNA  som  binder  till  ribosomens  E-site  och  
ribosomen  flyttar  sig  framåt.  
  
tRNA  består  av  en  laddad  3’  ände  och  en  antikodon  loop  som  binder  till  mRNA.  
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●   De  aminosyraaktiverande  enzymerna,  translationsfaktorer,  den  
makromolekylära  sammansättningen  av  ribosomer.  
  
De  aminosyraaktiverande  enzymen  är  specifika  för  alla  proteinsyntetiserande  aminosyror  
och  katalyserar  bindingen  av  en  specifik  aminosyra  till  tRNA.  Translationsfaktorer  motsvarar  
transkriptionsfaktorer  i  translationen  och  kan  initiera  eller  förstärka  translation.  Gällande  den  
markomolekylära  sammansättningen  av  ribosomer  kan  det  sägas  att  de  består  av  protein  
och  RNA  i  en  ratio  som  skiljer  sig  beroende  på  ribosomens  plats  och  funktion  i  cellen.    
  
●   Mekanismen  för  eukaryot  proteinsyntes:  initiering,  elongering  och  terminering.  
  
Initiering  är  mekanismen  för  att  sätta  ihop  ribosomen.  Elongering  är  mekanismen  för  
skapande  av  peptidkedjan  och  terminering  är  mekanismen  där  vatten  adderas  till  slutet  av  
pedptidkedjan.    
  
●   Antibiotikas  påverkan  på  translation.  
  
Den  mest  effektiva  antibiotika  vi  har  hindrar  bakteriers  RNA-  och  proteinsyntes  men  
påverkar  inte  eukaryota  celler.  
  

  
  
●   Chaperoniner,  proteasomernas  funktion,  ubikvitin  
  
Chaperoner  hjälper  till  att  vecka  protein.  Proteasomerna  bryter  ner  protein  i  cytosolen.  
Proteiner  som  ska  degrades  märks  genom  ubikvitinering  och  transporteras  till  
proteasomerna.    

Kromatinstruktur  och  epigenetik    
(A:  184-192,  279-280,  281F,  718)  
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  
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ärftlig  information  som  inte  är  inkodad  i  DNA:ts  nukleotidsekvens  och  denna  föreläsning  tar  
upp  kopplingen  mellan  kromatin  och  epigenetik.    
  
●   Kromosom,  kromatin,  eukromatin  och  heterokromatin.  
  
Hur  kondenserad  kromosomen  är  beror  på  kromatinkonfigurationen.  Kromatin  är  
benämningen  på  DNA  som  lindas  runt  histonoktamerer  (30nm-fiber).  Beroende  på  hur  hårt  
packat  DNA  är  benämns  strukturen  som  eukromatin  (lättåtkomligt  för  transkriptionskomplex)  
och  heterokromatin  (svåråtkomligt  för  transkriptionskomplex).  Tre  delar  av  DNA  är  alltid  
kondenserade  och  de  är  telomererna,  centromererna  och  replication  origin.    
  
●   Kromatinets  biokemiska  komponenter,  inkl.  olika  histoner.  
  
Histoktamerer  (nukleosomer)  består  av  två  uppsättningar  av  fyra  olika  histonprotein  som  är  
positivt  laddade  vilket  får  DNA  att  binda.  Svansarna  på  histonproteinen  sticker  ut  från  
histonoktameren  och  binder  till  regulatoriska  protein.  Normalt  sett  är  DNA-kedjan  lindad  2,5  
varv  kring  varje  histonoktamer.    
  
●   Histonmodifieringar  och  DNA-metylering  
  
Epigenetiska  förändringar  är  benämningen  på  förändringar  i  kromatinet.  Dessa  sker  genom  
histonmodifieringar  (t.ex  metylering,  acetylering  eller  fosforylering)  eller  genom  DNA-
metylering.    
  
Det  finns  en  positiv  feedbackloop  när  det  kommer  till  epigenetik  vilket  säger  att  en  gen  som  
uttrycks  ofta  blir  mindre  kondenserad.  Modifiering  ger  ofta  mindre  åtkomst  för  
transkriptionskomplex.  Modifiering  av  histoner  sker  genom  kromatinremodeleringskomplex.  
Epigenetiska  förändringar  från  föräldrarna  tros  nollställas  hos  embryot  vid  befruktning  genom  
borttagning  av  epigenetiska  tags.  

Genreglering  och  signaltransduktion,  totalt  2  timmar  
(A:  261-285,  526-537)  
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  överleva,  dela  sig  och  avsluta  sitt  liv.  
  
●   Olika  principer  för  signaleringsvägar  och  signalmolekyler.  
  
Signalering  kan  vara  autokrin,  endokrin,  parakrin,  synaptisk  eller  kontaktberoende.  
Signalering  sker  med  ligander  som  binder  till  receptorer.  Ligander  kan  vara:  
●   Proteiner  
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●   Små  peptider  
●   Aminosyror  
●   Nukleotider  (t  ex  microRNA)  
●   Steroider  (små  lipofila  molekyler)  
●   Retinoider  
●   Fettsyror  
●   Gaser:  ex.  NO,  CO  och  O2  
Receptorer  kan  vara  membranbundna  (binder  hydrofila  ligander)  eller  intracellulära  (binder  
hydrofoba  ligander).  En  cells  respons  kan  vara  snabb  (aktivering/deaktivering  av  protein)  
eller  långsam  (påverkan  av  genuttryck).  
  
●   Kärnreceptorer  och  genreglering.  
  
Genreglering  är  en  kombination  av  transkriptionsfaktorers  och  epigenetikens  inverkar  på  hur  
gener  uttrycks.  
  

  
  
Kärnreceptorer  eller  nukleära  receptorer  finns  i  nukleus  och  påverkar  genregleringen  direkt.  
  
●   Olika  nivåer  för  genreglering:  via  transkription,  RNA-processning,  mRNA-
transport,  mRNA-stabilitet,  translation  och  proteinaktivitet.  
  
Se  bild  i  föregående  lärandemål.  Varje  siffra  beskriver  ett  sätt  som  cellen  kan  genreglera  på.  
  
●   Regulatoriska  DNA-sekvenser.  
  
T.ex  promotor  och  enhancer  regioner.    
  
●   Kromatinets  roll  i  samband  med  genreglering  
  
Se  föregående  lärandemål  om  epigenetik.  Kromatinmodifikation  är  ett  sätt  att  reglera  gener.  

Cellskelett  och  cellrörelse    
(A:  565-599)  
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.    
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●   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.  
  

  
  
Intermediära  filament  består  av  tätt  tvinnade  tetramerer  som  skapar  tvinnade  starka  
proteinstrukturer.  Dessa  vidarebefordrar  mekaniska  retningar  mellan  celler  och  extracellulära  
matrix  genom  desmosomer  och  hemidesmosomer.  Intermediära  filament  ger  nukleus  
stabilitet  genom  att  ligga  mot  det  inre  membranet.    
  

  
  
Mikrotubuli  (MT)  står  för  intracellulär  vesikeltransport  i  bland  annat  neuron.  Det  har  också  en  
viktig  roll  i  att  dra  isär  kromosomerna  under  celldelning.  Strukturen  är  en  dimer  av  alfa,  beta  
eller  gamma  tubulinprotein  som  bygger  upp  ett  ihåligt  rör.  MTs  minusända  binder  till  
centrosolen  och  plusändan  binder  perifiert  i  cellen.  GTP  binder  plusändan  och  hindrar  
degradering.  Mikrotubuli  har  förmågan  att  drastiskt  ändra  konformation.  MAP  ser  till  att  
stabilisera  kedjan  och  katastrofin  kortar  strukturen.  Cellens  organeller  fäster  i  MT-nätverket.  
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Kinsein  och  dynesin  transporterar  vesiklar  över  MT.  Kinesin  rör  sig  mot  pluspolen  och  dynein  
mot  minuspolen.    
  
Aktinfilament  (AF)  består  av  globulära  protein  och  förankrar  celler  i  det  intermediära  
filamentskelettet.  Reglering  av  AF  sker  genom  profilin  (anabolt)  och  tymosin  (katabolt).  AF  
bildar  komplexa  strukturer  genom  en  process  kallad  nukleation  och  actin  related  proteins  
(ARPs)  är  viktiga  för  processen.  I  de  flesta  cellerna  sköter  aktin  transport  inom  cytosolen  
med  hjälp  av  myosin.    
  
●   Cytoskelettets  roll  i  organisationen  av  subcellulära  organeller,  samt  i  
transporten  av  komponenter  och  organeller  i  cellerna.  
  
Se  föregående  lärandemål.    
  
●   Skillnaden  mellan  cilier  och  mikrovilli  och  mekanismerna  för  
rörelsefunktionerna  i  dessa  strukturer.  
  
Cilier  och  flageller  är  strukturer  bestående  av  MT  och  dynein,  nexin  och  andra  strukturella  
protein.  Rörelse  sker  genom  att  dynein  får  två  MT-länkar  att  röra  sig  i  förhållande  till  
varandra.  
  

  
  
Mikrovilli  består  endast  av  aktin  vilket  ger  rörlighet  och  struktur.  
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●   De  molekylära  principerna  bakom  kontraktion  av  tvärstrimmig  muskulatur.  
  
Kontraktion  av  tvärstrimmig  muskulatur  sker  genom  att  myosin  och  aktin  rör  sig  i  förhållande  
till  varandra  med  hjälp  av  ATP.  Muskler  är  syncytier  bestående  av  muskelceller  
innehållandes  myofibriller  (myosin  och  aktin)  som  avgränsas  i  sarkomer  med  Z-diskar.    
  

  
  
Muskelkontraktion  aktiveras  av  att  calcium  strömmar  ut  från  muskelcellernas  
endoplasmatiska  retikulum  till  cytoplasman  där  myofibrillerna  finns  och  kontraherar.  
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●   Mekanismerna  för  cellmotilitet  och  cell-förflyttningar.  
  
Cellmotilitet  sker  kan  ske  med  hjälp  av  flageller  och  cilier.  Se  lärandemål  om  
rörelsefunktioner.  Cellförflyttning  sker  i  stegen  protrusion,  attachment  och  traction.  
Protrusion  sker  genom  utskickande  av  filopodier  eller  lamellipodier  med  hjälp  av  
aktinpolymerisering.  Vid  attachment  fäster  utskotten  i  focal  adhesions  (integriner)  i  
närliggande  celler  eller  ECM.  Traction  sker  genom  kontraktion  av  aktinfilamenten.    
  

  

Extracellulär  matrix    
(A:  684  -  694)  
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  
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extracellulära  matrixen  ger  stadga  och  styrka  åt  organismen,  och  samverkar  med  cellerna  i  
vävnaderna  så  att  de  kan  fungera  normalt.  
  
●   Redogöra  för  de  olika  komponenterna  som  bygger  upp  den  extracellulära  
matrixen,  struktur  samt  funktion.  
  
Extracellulär  matrix  (ECM)  består  av  proteinfiber,  basalsubstanser,  basalmembran  och  celler  
som  makrofager,  mastceller  och  fibroblaster.  ECM  kan  skapas  av  specialiserade  celler  som  
kondroblaster  eller  osteoblaster.  
  

  
  
ECMs  funktion  är  att;;  stötta  forma  och  hydrera  vävnad,  utgöra  funktionen  för  brosk  och  ben,  
möjliggöra  cellmotilitet  samt  att  innehålla  överlevnads  och  differentieringsfaktorer  för  celler.    
  
ECM  delas  ofta  in  i  fibrös  matrix,  bassubstans  och  basalmembran.    
  
Kollagen  är  en  del  av  fibrösa  matrix  och  består  av  en  tvinnad  trippelhelix  och  formas  som  
pro-kollagen  i  cellerna.  Aktivering  sker  genom  kovalent  modifiering  i  ECM  för  att  förhindra  
aggregation  i  cellerna.  Kollagen  möjliggör  cellrörelse  och  vävnadssträckning.    
  
Fibronektin  binder  cellen  (via  integriner)  till  kollagen  och  kallas  därför  cell-ECM-adapter.  Är  
en  viktig  del  i  embryots  utveckling  och  vävnadsregeneration.    
  

  
  
Elastin  ger  vävnader  elasticitet.  Det  är  ett  globulärt  protein  och  utgör  stor  del  av  ECM.  
Elastinprotein  korslinkas  för  att  bilda  elastiska  fibrer.  
  
93  

  
Love  Strandberg  2019  04  28  

  

  
  
Glukosaminoglykaner  (GAG)  är  långa  negativt  laddade  polymerer  av  disackarider  som  
binder  vatten  i  vävnader.  Ett  exempel  på  en  GAG  som  är  viktig  i  kroppen  är  hyaluronsyra.  
  
Proteoglykaner  är  t.ex.  GAG  som  bundit  till  protein.  Även  de  bidrar  till  hydrering  och  
stötabsorption  i  vävnad.  
  
Basal  lamina  är  basen  för  bl.a  epitelceller.  
  

  
  
Laminan  består  till  stor  del  av  laminin.  Laminin  är  protein  som  interagerar  med  integriner  och  
binder  celler  till  basalmembranet.  
  
Blodplasma  innehåller  vitronektin,  fibrinogen  och  fibronektin  som  alla  är  involverade  i  
sårläkning.    
  
●   Beskriva  växelverkan  mellan  extracellulär  matrix  och  celler.  
  
Växelverkan  sker  främst  genom  integriner.  Dessa  är  globulära  protein  som  binder  både  i  
cellen  (cytosoldomän  och  membrandomän)  och  i  ECM.  Integriner  möjliggör  transduktion  av  
signaler  från  ECM  in  till  nukleus.  
  
●   Redogöra  för  receptorer  för  extracellulära  matrixkomponenter  och  deras  
interaktioner  med  cytoskelettet.  
  
Se  ovanstående  lärandemål.  Integriner  binder  till  integrinreceptorer  i  cellmembranet  och  
bildar  integrindimerer.  
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Cell-cell  interaktioner  (celladhesion  och  cell  junctions)    
(A:  694-702)  
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  celladhesionsmolekyler  i  strukturer,  som  kallas  cell  
junctions,  och  som  svarar  för  sammanbindning  av  angränsande  celler.  
  
●   Definition  av  celladhesion.  
  
Cellers  interaktion  och  fäste  i  yta,  substrat  eller  annan  cell.  
  
●   De  olika  familjerna  av  celladhesionsmolekyler.  
  
Celladhesionsmolekyler  kan  delas  in  i  fem  klasser:  Kadheriner,  immonuglobulin,  selektiner,  
mukiner  och  intergriner.  Dessa  molekyler  är  gemensamt  ansvariga  för  att  binda  celler  till  
varandra  eller  till  ECM-komponenter.  
  

  
  
Kadheriner  och  selektiner  utnyttjar  Ca²⁺   för  att  binda.  
  
●   Cellsortering  och  hur  det  leder  till  organisation  av  vävnader.  
  
Cellsortering  sker  primärt  efter  vilka  typer  och  mängder  kadherin  som  en  viss  celltyp  
innehåller.  Celler  med  liknande  mängder  och  typer  av  kadherin  bildar  vävnader.  
  
●   Olika  junctions,  deras  struktur,  molekylära  uppbyggnad  och  funktioner.  
Växelverkan  mellan  celladhesions-molekyler  och  cell  junctions  med  
cytoskelettet.  
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De  huvudsakliga  typerna  av  adhesions  är  tight  junctions,  gap  junctions,  adherence  junctions,  
focal  adhesions,  desmosomer  och  hemidesmosomer.  
  
Tight  junctions  utgörs  av  proteinerna  claudin  och  occludin  som  skapar  sealing  strands  som  
håller  ihop  cellernas  membran  och  som  inte  är  permeabla.  Sealing  strands  sitter  ofta  i  
epitelcellers  apikala  del.    
  
De  junctions  som  står  för  epitelstruktur  är  adherence  junctions,  focal  junctions,  desmosomer  
(binder  celler  till  varandra)  och  hemidesmosomer  (binder  celler  till  ECM).  Dessa  fungerar  
med  hjälp  av  kadheriner  som  binder  varandra  genom  homofilisk  bindning  med  hjälp  av  
Ca²⁺ .  
  

  
I  adherence  junctions  binder  kadheriner  till  aktinfilament  och  i  desmosomer  binder  kadherin  
till  intermediära  filament.  Hemidesmosomer  binder  till  lamininer  i  basalmembranet.  Focal  
adhesions  binder  celler  till  ECM  via  integriner.  
  
Gap  junctions  består  av  konnexiner  som  ligger  mot  varandra  och  bildar  kanaler  mellan  två  
cellers  plasmamembran.    
  
Sammanfattningsvis  kan  de  olika  junctions  delas  upp  i:  
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Cell-cell-binding  
  
Namn  

Binder  från  

Binder  till  

Desmosom  

kadherin  

IF  

Adherence  junction  

kadherin  

aktin  

Tight  junction  

claudin  

occludin  

Gap  junction  

konnexin  

konnexin  

Namn  

Binder  från  

Binder  till  

Hemidesmosom  

integrin  

IF  

Focal  adhesion  

integrin  

aktin  

  
Cell-ECM-binding  
  

  

Cellens  interna  struktur  samt  introduktion  till  biomembranstruktur    
(A:19-20,  487-493,  384-417)  
Både  plasmamembranet  och  de  membran  som  omger  cellens  organeller  fungerar  som  en  
ogenomtränglig  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  
genom  membran.  I  denna  del  är  fokus  på  plasmamembranets  sammansättning  och  på  olika  
transportvägar  genom  membranet.    
  
●   Transporten  av  små  molekyler  genom  passiv-  och  faciliterad  diffusion  samt  för  
principen  för  transporten  genom  jonkanaler.  
  
De  celler  som  kan  korsa  cellmembranet  sägs  göra  det  genom  passiv  diffusion.  Detta  gäller  
främst  hydrofoba  molekyler.  Transport  över  cellmembranet  för  de  molekyler  som  inte  kan  
diffundera  fritt  in  i  celler  kan  ske  genom  passiv  eller  aktiv  transport.  Passiv  transport  sker  
längs  med  gradienten  och  kräver  inte  energi.  Aktiv  transport  sker  emot  gradienten  och  
kräver  energi.    
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Det  finns  två  stora  grupper  av  protein  som  låter  ämnen  passera  över  cellmembranet.  
Kanalprotein  låter  molekyler  strömma  genom  öppningar  i  cellmembranet  och  sker  med  
gradienten.  Proteinen  är  ofta  selektiva  med  vilka  molekyler  som  får  passera  och  ifall  de  är  
inriktade  på  joner  kallas  de  jonkanaler.  Transportörprotein  å  andra  sidan  kan  flytta  molekyler  
med  eller  mot  gradienten.  Även  de  är  selektiva  och  kräver  konformationsförändringar  för  
varje  enskild  transport.  Det  är  via  transportörsprotein  som  jongradienter  och  
membranpotential  uppstår.  
  

  
  
  
●   Na+-K+  -pumpens  principiella  uppbyggnad,  funktion  och  betydelse.  
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Na/K-pumpen  är  ett  specialfall  av  transportörprotein  som  ser  till  att  membranpotential  
uppstår.  Pumpen  drivs  av  ATP  och  står  för  ca  30%  vissa  cellers  basala  energiförbrukning.  
Processen  för  införsel  av  K⁺   i  cellen  och  Na⁺   ut  ur  cellen  går  till  enligt  följande:  Na⁺   binder  
in  i  pumpen  först  och  ATP  defosforyleras  till  ADP  vilket  leder  till  konfirmationsförändring  av  
transportörsproteinet.  Na⁺   släpps  ut  och  K⁺   binder  in  i  active  site.  Sedan  klyvs  
fosfatgruppen  och  K⁺   släpps  ut  i  cellen.    
  

  
  
●   Begreppen  symport,  uniport  och  antiport.  
  
Transportörsprotein  delas  in  beroende  på  antalet  ligander  som  krävs  för  att  proteinet  ska  
ändra  konfirmation.  En  uniport  kräver  endast  en  ligand  för  att  ändra  konformation  och  tillåta  
membrantransport.  Symportar  och  antiportar  kallas  kopplade  transportörer  och  kräver  
flertalet  ligander  för  att  bli  aktiva.  Antiportar  transporterar  i  två  riktningar  över  membranet  och  
symportar  endast  åt  ett  håll.  
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●   Förankringen  och  mobiliteten  av  proteiner  i  membranets  lipidlager.  
  
Mobilitet  i  membranets  lipidlager  möjliggörs  bland  annat  av  cis-bindningar  i  fosfolipidernas  
fettsvansar  som  ger  lägre  viskositet.  Lipidflottar  med  hög  koncentration  kolesterol  kan  hjälpa  
att  transportera  vissa  protein.  
  
Hur  protein  förankras  i  membranet  kallas  membranets  topologi  och  bestäms  av  start/stop  
transfersekvenser  i  mRNA.  Det  är  specifika  aminosyrors  laddning  vid  dessa  
transfersekvenser  i  ER  som  bestämmer  ifall  domänen  blir  extracellulär  eller  intracellulär.  
Transfersekvenserna  kommer  alltid  i  par  och  dessa  par  bildar  cytosolära  eller  luminära  
loopar.  
  

  
  
Membranproteiner  kan  delas  in  beroende  på  hur  många  gånger  de  korsar  cellmembranet.  
Några  specifika  grupper  är  då  typ  1  (spänner  membranet  en  gång  med  N  terminal  
extracellulärt),  typ  2  (spänner  membranet  en  gång  med  N  terminal  intracellulärt)  och  typ  3  
(spänner  membranet  flera  gånger,  poriner  är  en  subgrupp).  Utöver  det  finns  diverse  perifiert  
förankrade  protein  (till  exempel  via  integriner  eller  GPI-ankare)  och  membranassocierade  
protein  (association  med  membranprotein  typ  1  eller  2).  
  
●   Relationen  mellan  aktiv  transport  och  jongradienter.  
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Se  lärandemål  om  transport  av  små  molekyler.  
  
●   Begreppet  glykocalyx  
  
Glykocalyx  är  namnet  på  den  sockermatta  som  täcker  cellerna.  Den  består  av  glykosylerade  
membranprotein  och  fungerar  som  en  identifikationsfaktor.  Glykosylering  påbörjas  i  ER  och  
slutförs  i  golgiapparaten.    
  

  

Det  endoplasmatiska  retiklet    
(A:  19-20,  488-491,  498-500)  
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  och  agranulärt  ER,  mikrosomer,  signalsekvens,  
signalpeptid,  SRP  och  signalpeptidas.  
  
Granulärt  ER  får  sitt  namn  av  koncentrationen  av  ribosomer  och  sköter  proteinsyntes.  
Agranulärt  ER  eller  slätt  ER  sköter  lipidsyntes  (exempelvis  i  leverceller).  Uppdelningen  kan  
studeras  genom  att  centrifugera  delar  av  ER.  Det  sker  en  sönderdelning  till  mikrosomer  och  
de  tyngre  bitarna  sjunker  (granulärt  ER)  samtidigt  som  de  lättare  delarna  flyter  (agranulärt  
ER).    
  
Signalsekvenser  består  av  fler  än  åtta  hydrofoba  aminosyror  och  används  av  ER  för  att  
guida  proteinet  till  dess  destination.  Signalsekvenserna  klipps  ofta,  men  inte  alltid,  bort  från  
det  färdiga  proteinet.  Detta  kan  bland  annat  ska  med  hjälp  av  signalpeptidas.  
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Signal  recognition  protein  ser  till  att  proteinsyntes  inte  sker  i  ribosomen  förens  ribosomen  har  
nått  en  translokon  i  granulära  ER.  Detta  sker  genom  att  förhindra  rörelse  mellan  ribosomens  
stora  och  lilla  subenhet.    
  
●   Principen  för  proteinsortering  från  fria  och  ER-bundna  ribosomer.  
  
Proteinsortering  i  cellen  sker  genom  tre  processer.  Första  processen  är  transport  genom  
kärnporer  in  i  nukleus  från  cytosolen  (fria  ribosomer).  Proteiner  som  når  ER  och  mitokondrier  
guidas  av  translokoner  till  rätt  topologi  och  plats  (fria  och  ER-bundna  ribosomer).  Den  tredje  
processen  består  av  att  protein  som  nått  ER  transporteras  i  vesiklar  till  rätt  position  som  
membranbundet  protein  (ER-bundna  ribosomer).  
  

  
  
●   Bildningen  av  ett  sekretoriskt  protein  från  mRNA-nivån  fram  till  dess  frisättning  
i  ER-lumen.  
  
Första  steget  är  att  SRP  binder  till  en  fri  ribosom  som  lagt  sig  på  mRNA  sekvensen  som  ska  
koda  för  proteinet.  SRP  binder  sedan  till  en  SRP-receptor  i  granulära  ER.  Signalsekvenser  
på  proteinet  som  transladeras  binder  till  translokoner  och  proteinets  topologi  bildas.  När  
translationen  når  sitt  slut  klyver  signalpeptidas  bort  signalsekvenserna  och  proteinet  släpps  
fritt  i  ER-lumen.    
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●   Redogöra  för  viktiga  protein-modifikationer  i  ER.  
  
Den  viktigaste  modifikationen  som  sker  är  den  som  bestämmer  vilka  delar  av  proteinet  som  
blir  cytosolära  och  vilka  som  blir  luminära.  Detta  sker  genom  start/stop-transfer  sekvenser.  
Det  sker  också  bildande  av  disulfidbryggor  (veckning)  samt  glykosylering.  
  

  
  
●   Redogöra  för  exporten  av  proteiner  och  lipider  från  ER.  
  
Protein  och  lipider  transporteras  från  ER  via  golgi  följandes  secretory  pathways.  Dessa  delas  
in  i  anterograd,  endocytisk  och  retrograd  (se  lärandemål  för  golgiapparaten).  
  
●   Proteindisulfidisomeras.  Syntesen  av  lipider  i  ER.  
  
Proteindisulfidisomeras  (PDI)  är  en  chaperon  som  hjälper  till  att  forma  disulfidbryggor  hos  
protein  och  som  förhindrar  intracellulär  aggregation  av  proteiner  som  ska  transporteras  till  
ECM.  
  
Släta  ER  producerar  lipider,  fosfolipider  och  steroider  samt  är  involverat  i  
kolhydratmetabolismen.  Kallas  i  muskelceller  för  sarkoplasmatiska  retiklet,  där  det  lagrar  och  
reglerar  cellens  Ca2+.    
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Mitokondrier  och  peroxisomer    
(A:16-18,  451-452,  497-498,  19,  tabell  15-1,  490,  498)  
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  består  av  ett  dubbelmembran  med  egna  ribosomer  och  eget  genom.  I  
mitokondrien  sker  ATP-syntes  via  citronsyracykeln  och  elektrontransportkedjan.  
Yttermembranet  släpper  igenom  joner  upp  till  5kDa  och  innermembranet  är  impermeabelt  för  
joner.  
  

  

  
  
●   Principen  för  importen  av  proteiner  till  mitokondrier.  
  
Protein  tas  in  oveckade  i  mitokondrien  som  har  interna  chaperoner  som  sköter  veckning.  
Proteinen  tas  in  med  hjälp  av  transfer  over  outer  membrane  (TOM)  och  transfer  over  inner  
membrane  (TIM).  Beroende  på  vilka  start/stop  transfer  sekvenser  proteinet  har  kan  det  
stanna  mellan  membranen  eller  tas  in  i  matrix.  
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●   Bildningen  av  mitokondrier.  
  
Mitokondrier  bildas  genom  fission.  Vid  hög  energiförbrukning  sker  mycket  fission  vilket  leder  
till  effektivare  ATP-syntes.  Blir  behoven  sedan  mindre  sker  den  omvända  processen,  fusion.  
På  så  sätt  regleras  antalet  mitokondrier  beroende  på  cellens  behov.  

  

  
●   Evolutionen  av  mitokondrien.  

  
Endosymbionthypotesen  säger  att  mitokondrien  inkorporerades  i  eukaryota  celler  för  ca  1,5  
miljarder  år  sedan  då  fotosyntesen  hos  alger  ledde  till  ökade  syrenivåer  i  jordens  atmosfär.  
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●   Organisation  och  expression  av  det  humana  mitokondriegenomet.  
  
Det  humana  mitokondiregenomet  innehåller  ca  15  proteinkodande  gener  och  är  organiserat  i  
plasmider  likt  hos  bakterier.  Expression  sker  genom  interna  transkriptions-  och  
transladeringsprocesser.  
  
●   Ärftliga  sjukdomar  relaterade  till  mutationer  i  mitokondriellt  DNA.  
  
Sjukdomar  i  mitokondrierna  nedärvs  på  moderns  sida  och  drabbar  framförallt  nervsystemet  
och  musklerna.    
  

  
  
●   Strukturen  och  funktionen  av  peroxisomer  i  animala  celler.  
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Peroxisomen  är  uppbyggd  av  ett  enkelmembran  och  innehåller  väteperoxid  för  nedbrytning  
av  toxiska  substanser.  Organellen  har  stor  betydelse  i  vissa  specifika  vävnader  och  kan  
även  hjälpa  till  med  beta-oxidation  av  fettsyror  för  energiproduktion.  Speciellt  med  
peroxisomen  är  att  proteiner  färdas  in  färdigveckade  genom  membranet  till  skillnad  från  
andra  organeller.  Även  peroxisomen  delar  sig  genom  fission.  

Golgi,  vesikulär  transport  samt  lysosomen    
(A:  503-521)  
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  
membranvesiklar  mellan  cellens  olika  rum.  Detta  avsnitt  behandlar  dessa  vesiklars  formering  
och  de  bäst  kända  vesikel-transportvägarna.  Vi  kommer  att  gå  igenom  exocytosen,  det  vill  
säga  vesikel-transportvägen  från  Golgi  till  plasmamembranet  och  cellens  utsida.  
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.  
  
●   Beskriva  Golgikomplexet  och  definiera  begreppen  cis-Golginätverk,  Golgistack  
och  trans-Golginätverk.  
  
Golgiapparaten  består  av  ett  antal  lameller  och  delas  in  i  cis-face  (vänd  mot  nukleus)  samt  
trans-face  (vänd  mot  cellmembranet).  Mellan  dessa  ligger  cisternan  (golgistack)  som  delas  
in  i  cis,  medial  och  trans.    
  

  
  
●   Sortering  och  transport  av  proteiner  från  Golgikomplexet.  
  
Transport  från  golgi  sker  genom  tre  olika  transportvägar;;  anterograd,  endocytos  och  
retrograd.    
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Transport  sker  i  vesiklar  genom  vesikelavknoppning.  Vesiklar  täcks  av  vesikeltäckande  
protein  och  exempel  på  dessa  protein  är  klatrin  och  coat  protein  complex  (COP)  I  samt  II.    
  
Avknoppning  kan  till  exempel  ske  genom  att  klatrin  binder  adaptin  som  ser  till  att  en  del  av  
membranet  följer  med  den  produkt  som  ska  transporteras.  Dynamin  sköter  sedan  en  
avsnörpning  av  membranet  och  en  vesikel  täckt  av  klatrin  skapas.  Klatrinet  släpper  sedan  
vesikeln  som  då  kallas  naken  vesikel.    

  
  
För  att  vesikeln  sedan  ska  fusera  med  rätt  membran  krävs  en  kombination  av  soluble  NSF  
attachment  protein  receptors  (SNARE),  RAB  effektorer  och  fosfatidylinositol  (PI)-
konfiguration.    
  
SNARE  delas  in  i  vesikelbundna  (v-SNARE)  och  target  (t-SNARE).  När  dessa  möts  kan  
fusering  ske.  
  
RAB  effektorer  och  RAB  receptorer  bildar  tillsammans  RAB-system  som  kan  guida  vesiklar  
på  längre  avstånd.  
  
PI  används  för  att  märka  in  olika  membran.  Beroende  på  hur  många  fosfatgrupper  som  
binder  inositol  skiljs  membran  åt  och  detta  utnyttjas  vid  fusering.  
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●   Glykosylering  i  Golgikomplexet,  speciellt  markeringen  av  lysosomala  proteiner  
före  transport  till  lysosomen  
  
Glykosylering  av  proteiner  börjar  i  cis-face  men  sker  primärt  i  cisternan.  Det  sker  en  
påbyggnad  på  de  sockerträd  som  redan  satts  på  proteiner  i  ER.  Hur  dessa  sockergrupper  
byggs  på  är  viktigt  för  hur  proteinen  kommer  att  veckas.  I  trans-golgi  nätverket  blir  dessa  
sockerkedjor  ofta  laddade  och  hjälper  till  med  sortering  av  de  protein  som  ska  skickas  
vidare.  
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De  protein  som  ska  till  lysosomen  märks  i  cis-golgi  med  mannos-6-fosfat  (M6P)  vilket  också  
kallas  det  lysosomala  märket.    
  
●   Reglerad  och  konstitutiv  sekretion.  
  
Konstitutiv  sekretion  är  kontinuerlig  och  reglerad  sekretion  består  i  att  skapa  vesiklar  som  
utsöndras  först  vid  stimuli.  
  
●   Begreppen  klatrin-täckta  och  COP-täckta  vesikler.  
  
Se  lärandemål  om  sortering  och  transport  från  golgi.  Tillägg  kan  vara  att  COPII-vesiklar  
använder  SAR-1  för  att  veckas.  
  

  
  
COPI  å  andra  sidan  använder  KDEL-receptorer  som  binder  till  de  protein  som  ska  skickas  
tillbaka  till  ER.  Receptorerna  binder  sedan  till  KDEL-ligander  som  skapar  vesiklar  som  
transporteras  till  ER.  
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●   Inkorporeringen  av  proteiner  till  klatrin-täckta  vesikler  för  endocytos  och  
exocytos.  
  
Se  lärandemål  om  sortering  och  transport  från  golgi.  
  
●   Den  s.  k.  SNARE-hypotesen  gällande  fusionen  vesikler  med  andra  membraner.  
  
Se  lärandemål  om  sortering  och  transport  från  golgi.  
  
●   Begreppen  lysosom,  endocytos,  endosom,  fagocytos,  pinocytos,  transcytos,  
fagosom,  och  autofagi.  
  
Lysosomer  är  organeller  med  enkelmembran  som  innehåller  hydrolaser  för  nedbrytning  av  
organelles  innehåll.  Lysosomen  har  pH  ca  5  inuti  och  då  är  även  dess  enzym  som  mest  
effektiva.  Det  låga  pH  värdet  uppstår  genom  protonpumpar  i  lysosomens  membran.    
  

  
  
Lysosomer  bildas  genom  mognad  från  tidiga  endosomer  till  sena  endosomer  till  lysosomer.  
Det  finns  ingen  tydlig  gränsdragning  men  ju  fler  hydrolaser  en  endosom  innehåller  desto  
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närmre  en  lysosom  är  den.  Lysosomer  har  även  multivesikulära  kroppar  till  skillnad  från  
endosomer.  
  
Endocytos  är  cellens  intagande  av  vesiklars  innehåll  i  största  allmänhet.    
  
Fagocytos  är  processen  då  t.ex  makrofager  förstör  bakterier  genom  endocytos.  Det  bildas  
en  pseudopod  runt  bakterien  genom  att  PI-konfigurationen  i  det  närliggande  membranet  
förändras.  Detta  får  aktin  att  sträcka  sig  runt  bakterien  och  innesluta  den  i  en  vesikel  kallad  
fagosom.  Fagosomen  kan  sedan  fusera  med  lysosommembranet.    
  

  
Pinocytos  är  cellens  ospecifika  intagande  av  vätska  vilket  bildar  vakuoler.  Pinocytos  skiljer  
sig  från  receptorförmedlad  endocytos  som  tar  in  större  partiklar  (t.ex  protein)  och  bildar  
endosomer.    
  
Transcytos  är  ett  sätt  att  transportera  partiklar  genom  t.ex  epitellager.  HIV  använder  denna  
metod  för  att  korsa  mänskliga  slemhinnor.    
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Autofagi  är  cellens  sätt  att  återanvända  sitt  eget  material  genom  att  lysosomen  fuserar  med  
en  organell  som  ska  brytas  ned,  t.ex  en  mitokondrie.  
  
●   Organisationen  av  lysosomen.  
  
Se  föregående  lärandemål.  
  
●   Det  låga  pH:t  i  endosomerna  och  lysosomerna  och  fördelen  med  detta.  
  
Se  lärandemål  om  begreppet  lysosom.  
  
●   Lysosomens  bildning  och  dess  funktion.  
  
Se  lärandemål  om  begreppet  lysosom.  
  
●   Receptorförmedlad  endocytos.  
  
Se  lärandemål  om  begreppet  lysosom.  Ett  specifikt  exempel  på  receptorförmedlad  
endocytos  (RME)  är  cellens  upptag  av  kolesterol.  
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Moment  2  -  intermediärmetabolismen  
Avsnitt  3-I  matsmältningsorganens  anatomi  och  histologi  

  

Matsmältningsorganens  makroanatomi    
●   redogöra  för  käkledens  och  tuggmuskulaturens  principiella  uppbyggnad  och  
funktion  (S2).    
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Käkleden  består  av  ledkapsel  och  två  stabiliserande  ligament  dit  caput  mandibulae  fäster.  
  

  
  
  
Kroppen  har  fyra  huvudsakliga  tuggmuskler:  m.masseter,  m.temporalis,  m.pterygoideus  
lateralis  och  m.pterygoideus  medialis.  Alla  musklerna  innerveras  av  n.trigeminus  nedre  del,  
n.mandibularis.    
  

  
Förenklat  har  m.pterygoideus  lateralis  funktionen  att  öpnna  och  dra  fram  käken.  Resterande  
muskler  sköter  den  stängande  tuggrörelsen.    
  
●   beskriva  munhålans  uppbyggnad  och  begränsningar  (inklusive  tänderna)  (S2).  
  
Munhålans  ben  delas  upp  i  maxilla  (överkäksben),  mandibula  (underkäksben)  och  palatum  
durum  (hårda  gommen).  Utöver  detta  begränsas  munhålan  av  palatum  molle  (mjuka  
gommen),  buccae  (kinderna)  och  pharynx  med  m.mylohyoideus.    
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Tänderna  på  var  sida  om  käken  delas  in  i  två  incisiver  (framtänder),  en  canin  (hörntand),  två  
premolarer  (falska  kindtänder)  och  två  till  tre  molarer  (kindtänder).  
  

  
  
Tungans  muskler  delas  in  i  fyra  extrinsicmuskler  som  får  tungan  att  röra  sig  och  fyra  
intrinsicmuskler  som  får  tungan  att  ändra  form.  Tre  av  fyra  av  de  extrinsicmusklerna  
innerveras  av  n.hypoglossus.    
  
●   redogöra  för  spottkörtlarnas  lokalisation,  mynningsställen  och  principiella  
innervation  (S2).    
  
De  tre  stora  spottkörtlarna  är  gl.parotidea,  gl.submandibularis  och  gl.sublingualis.  Utöver  det  
finns  ca  1000  små  spottkörtlar  som  står  för  ca  10%  av  salivsekretionen.    
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Parotidea  innerveras  av  n.glossopharyngeus.  Submandibularis  och  sublingualis  innerveras  
av  n.facialis.    
  
Parotidea  mynnar  ovanför  2:a  överkäksmolarerna.  Submandibularis  och  sublingualis  mynnar  
på  baksidan  av  underkäken  samt  under  tungan.    
  
●   redogöra  för  matstrupens  och  den  övre  magmunnens  principiella  uppbyggnad,  
lokalisation  och  innervation  (S2).  
  
Oesophagus  (matstrupen)  är  cirka  25  cm  lång  och  har  ett  yttre  longitudinellt  muskellager  
samt  ett  inre  cirkulärt.  Hur  muskellagren  organiseras  är  generellt  detsamma  ner  till  
tjocktarmen.  Övre  tredjedelen  av  oesophagus  består  av  tvärstrimmig  muskulatur,  mittersta  är  
blandad  och  nedre  består  av  glatt  muskulatur.  Oesophagus  ligger  dict  an  mot  ryggradens  
kotpelare.  
  
Det  finns  tre  trånga  passager  att  känna  till.  Dessa  ligger  kring  m.cricopharyngeus  (övre  
esofageala  sfinktern  som  definierar  oesophagus  start),  aorta  ascendens  och  hiatus  
oesophagus  (diafragman).    
  
Innervation  sker  parasympatiskt  från  n.vagus  och  sympatiskt  från  övre  bröstryggen  via  
truncus  sympaticus.    
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Oesophagus  har  en  mediastinal  del  och  en  abdominell  del  som  sedan  övergår  till  cardia.  
Övergången  från  abdominell  del  till  cardia  kallas  z-linjen.  Skiktat  skivepitel  (rosa  slemhinna)  
övergår  till  enkelt  cylindriskt  epitel  (röd  slemhinna)  och  området  kallas  gastroesofageala  
förbindelsen.  Det  saknas  en  anatomisk  sfinkter  vid  cardia,  istället  bibehåller  diafragman  och  
glatt  muskulatur  en  stängd  övre  magmun.  
  
●   beskriva  magsäckens  delar  samt  principiella  kärl-  och  nervförsörjning  (S2).  
  

  
  
Ventriculus  gaster  (magsäcken)  avgränsas  rostralt  av  cardia  och  kaudalt  av  pylorus.  Delas  in  
i  fundus,  corpus  och  antrum.    Ventrikeln  innehåller  plicae  gastricae  (magveck)  som  kan  
veckas  eller  sträckas  ut  vilket  möjliggör  volymreglering  av  magsäcken.  
  
Magsäckens  blodförsörjning  sköts  av  truncus  coeliacus  som  delar  sig  i  två  slingor.  En  inre    
(a.gastrica)  och  en  yttre  (a.gastroduodenalis).  
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Innervering  sker  sympatiskt  från  ganglia  coeliaca  och  parasympatiskt  från  n.vagus.    
  
●   redogöra  för  tunntarmens  olika  delar,  deras  morfologiska  karaktäristika  och  
principiella  kärl-  och  nervförsörjning  (S2).  
  
Tunntarmen  är  ca  6-7  m  lång  och  består  av  duodenum  (tolvfingertarm,  utgör  ⅕  av  
totallängden),  jejunum  (tomtarm,  utgör  ⅖    av  totallängden)  och  ileum  (krumtarm,  utgör  ⅗  av  
längden).  Vid  övergången  till  colon  finns  valva  ileocaecalis  som  är  GI-kanalens  trångaste  
punkt.  Det  är  vid  denna  punkt  appendix  vermiformis  sitter.    
  

  
  
Principiell  blodförsörjning  kommer  från  a.mesenterica  superior  men  även  a.gastroduodenalis    
och  a.mesenterica  inferior  är  inblandade  genom  anastomosering.  
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Tolvfingertarmen  innerveras  precis  som  magsäcken  av  ganglia  coeliaca  och  n.vagus.    
  
●   redogöra  för  tjocktarmens  olika  delar,  deras  morfologiska  karaktäristika  och  
principiella  kärl-  och  nervförsörjning  (S2).  
  
Colon  (tjocktarmen)  delas  i  fyra  delar.  Ascendens,  transversum,  descendens  och  
sigmoideum.  Tjocktarmen  har  tre  makroskopiska  kännetecken.    
  

  
  
Taeniae  coli  är  tre  longitudinella  glatta  muskelband  som  går  längs  hela  tjocktarmen.    
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Haustrae  coli  är  runda  fickor  längs  med  hela  tjocktarmen  som  bidrar  till  peristaltiken.  
Fickorna  skapas  av  muskelbanden  taeniae  coli.    
  
Appendices  epiploicae  är  fettbihang  som  huvudsakligen  sitter  på  transversus  och  
sigmoideum.  Dessa  kan  bli  lätt  inflammerade.    
  
Colons  blodförsörjning  sker  från  a.mesenterica  inferior  och  innervation  sker  sympatiskt  
proximalt  från  plexus  mesentericus  superior  och  sympatiskt  distalt  från  plexus  mesentericus  
inferior  samt  parasympatiskt  proximalt  från  n.vagus  och  parasympatiskt  distalt  från  
nn.splanichi  pelvici.  
  
●   beskriva  leverns  uppbyggnad  och  kärlförsörjning  (S2).  
  
Hepatis  (levern)  delas  in  i  fyra  anatomiska  lober  och  åtta  i  funktionella  lober.  Levern  är  
kroppens  näst  största  organ  som  väger  ca  1,5  kg.  De  fyra  anatomiska  loberna  är  sinister,  
dexter,  caudatus  och  quadratus.  De  skiljs  sinsemellan  bland  annat  av  lig.teres  hepatis  och  
lig.falciformis.    
  

  
  
Blodförsörjning  sker  genom  portatriaden  innehållandes  v.portae  hepatis  (står  för  75%  av  
blodförsörjningen)  och  a.hepatica  propria  (står  för  25%  av  blodförsörjningen).  De  funktionella  
loberna  försörjs  alla  av  enskilda  förgreningar  av  v.portae  hepatis.  
  
●   beskriva  vena  portaes  principiella  förlopp  och  funktionella  betydelse  (S2).  
  
V.portae  samlar  in  blod  från  GI-kanalens  alla  organ  och  transporterar  det  direkt  till  levern.  
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De  stora  kärl  som  går  samman  till  v.portae  är  v.mesenterica  superior,  v.mesenterica  inferior  
och  v.splenica.  Det  finns  tre  anastomoser  som  är  viktiga  att  känna  till.  Dessa  utgör  en  risk  för  
blödning  ifall  till  exempel  levercirros  uppstår.    
  
1.   Vener  i  submucosan  på  oesophagus  
2.   Vid  naveln  
3.   Vid  rektum    
  
●   redogöra  för  gallblåsans  och  gallgångarnas  lokalisation  och  tömningsställe  i  
tunntarmen,  samt  dessa  organs  principiella  kärlförsörjning  (S2).  
  
Vesica  biliaris  (gallblåsan)  ligger  dict  an  mot  levern  och  täcks  delvis  av  peritoneum.  De  finns  
fem  ducti  som  går  från  blåsan.  De  två  viktigaste  är  ductus  hepaticus  communis  och  ductus  
choledochus.  Ductus  hepaticus  communis  går  från  levern  och  ductus  choledochus  går  
samman  med  ductus  pancreaticus  till  ampulla  hepatopancreatica  (ampulla  vateri).  Ampulla  
hepatopancreatica  tömmer  sedan  i  duodenum  vid  relaxation  av  sfinkter  Oddi.    
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Vesica  biliaris  får  sin  blodförsörjning  från  a.cystica  som  är  en  förgrening  av  a.hepatica  
communis.  
  
●   beskriva  pankreas’  uppbyggnad,  lokalisation,  tömningsställe  i  tunntarmen  
samt  dess  principiella  kärlförsörjning  (S2).  
  
Pancreas  (bukspottkörteln)  ligger  sinestralt  dict  an  mot  ventriculus  gaster  och  kan  delas  upp  
i  caput,  corpus  och  cauda.  Från  pancrea  går  ductus  pancreaticus  och  ductus  accessorius  
(finns  inte  hos  alla).  Tömning  sker  via  ductus  pancreaticus  tillsammans  med  gallblåsan  i  
ampulla  vateri.  Ductus  pancreaticus  accessorius  tömmer  istället  direkt  i  duodenum.    
  

  
  
Blodförsörjning  sker  från  a.splenica  som  är  en  förgrening  av  a.truncus  coeliacus  samt  
a.gastroduodenalis.  
  
●   redogöra  för  ändtarmens  och  analöppningens  uppbyggnad,  lokalisation  samt  
principiella  kärl-  och  nervförsörjning  (S2).    
  
Rektum  består  av  ampulla  (ca  12  cm  lång)  och  canalis  analis  (ca  3  cm  lång).  Rektum  har  
tvärgående  veck  kallade  plicae  transversae  recti.  Linea  pectinata  avgränsar  övergången  från  
endoderm  till  ektoderm  och  därmed  från  tarmslemhinna  till  skivepitel.  Ovanför  linjen  sker  
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innervering  från  plexus  hypogastric  inferior  och  nedför  linjen  sker  innervering  från  grenar  av  
n.pudendalis.  
  

  
  
Tre  muskler  uppehåller  den  anala  kontinensen.  M.sphincter  ani  internus  är  tonisk  och  
relaxerar  när  ampullen  är  fylld.  Vid  ampullfyllnad  tar  m.sphincter  ani  externus  över  istället  
som  är  en  somatiskt  innerverad  sfinkter.  M.puborectalis  håller  den  hårda  avföringen  i  
ampulla.    

‘

  

  
Övre  delen  av  rektum  blodförsörjs  av  a.mesenterica  inferior  och  av  v.porta.  Nedre  delen  
försörjs  av  a.iliaca  och  v.iliaca.  
  
★   principiell  uppbyggnad  och  organisation  av  peritoneum  och  dess  viktigare  
delar  (S1).  
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Peritoneum  består  av  omentum  majus,  omentum  minus  och  mesenteriet.  Omentum  minus  
går  från  levern  till  magsäcken  och  har  hål  för  portatriaden.  Omentum  majus  täcker  större  
delen  av  tarmarna.  Bukorganen  delas  in  beroende  på  om  de  är  intraperitoneala  (t.ex  
ventrikeln)  eller  retroparietala  (t.ex  njurarna).  Dessa  är  de  intraperitoneala  organen:  
  
●   Ventriculus  
●   Levern  
●   Mjälte  
●   Proximala  duodenum  
●   Jejunum  
●   Ileum  
●   Colon  transversum  
●   Colon  sigmoideum  
●   Övre  delen  av  rektum  
  

  

  

  

★   Meckels  divertikel  (S1).    
  
Förekommer  hos  ca  2  %  av  befolkningen  och  utgör  en  rest  av  den  embryonala  
gulsäcksstjälken.  Är  en  sidogång  från  tarmen  som  vanligen  inte  ger  symtom,  men  ibland  kan  
inflammation  eller  blödning  förekomma.

Generell  mikroanatomi    samt  matsmältningsorganens  mikroanatomi    
●   beskriva  indelningen  av  ytepitel  (enkelt  platt,  kubiskt,  cylindriskt;;  flerradigt;;  
förhornat  och  oförhornat  skiktat  skivepitel  och  övergångsepitel)  samt  redogöra  
för  deras  respektive  utseende  och  förekomst  (S2).  
  
Vi  behöver  känna  till  6  typer  av  ytepitel.  
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1.   Skivepitel  är  platt  och  finns  bland  annat  i  blodkärlen,  i  lungas  respiratoriska  delar  och  
i  bowman’s  kapslar.    
  
2.   Kubiskt  epitel  finns  exokrina  körtlar,  i  ovariet  och  i  njurtubuli.  
  
3.   Cylindriskt  epitel  är  högre  än  kubiskt  och  finns  i  digestionskanalen  från  övre  
magmunnen  till  anus.  Cylindriskt  epitel  försett  med  kinocilier  hittas  i  tuba  uterina,  i  
bronkioler  och  i  sinus  paranasales.  
  
4.   Pseudostratifierat  (flerradigt)  epitel  består  av  celler  som  alla  har  kontakt  med  
basalmembranet  men  som  har  cellkärnor  i  olika  nivåer.  Epitelet  delas  in  i  tvåradigt  
(finns  i  ductus  deferens)  och  tre-femradigt  (finns  i  luftvägarna  och  kallas  
respirationsepitel).  
  
5.   Skiktat  skivepitel  delas  in  i  keratiniserat  (förhornat)  och  icke-keratiniserat  
(oförhornat).  Keratiniserat  epitel  hittas  i  huden  och  icke-keratiniserat  finns  i  
munhålan,  pharynx,  esophagus  och  i  vagina.  
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6.   Övergångsepitel  ligger  också  i  flera  lager  men  täcks  av  paraplyceller  som  bildar  en  
krusta  ovanpå  epitelet.  Paraplycellerna  kan  ha  upp  till  två  cellkärnor  och  epitelet  finns  
i  urinvägarna  från  njurkalken  till  urethra.  
  
●   redogöra  för  utseende,  funktion,  uppbyggnad  och  förekomst  av  olika  
specialiserade  ytstrukturer  (mikrovilli,  stereocilier,  kinocilier/flageller  och  
krusta)  hos  ytepitelceller  (S2).  
  
Mikrovilli  består  av  små  cytoplasmautskott  vars  struktur  ges  av  aktin.  Det  finns  i  tunntarmen  
och  proximala  tubuli  i  njuren.    
  

  
  
Stereocilier  är  långa  orörliga  utskott  vars  struktur  ges  av  mikrotubuli.  De  finns  i  manliga  
gonader  och  i  innerörat.  
  

  
  
Kinocilier  är  aktivt  rörliga  på  grund  av  interaktion  mellan  tubulin  och  dynein.  De  byggs  upp  av  
nio  yttre  strukturer  och  två  inre.  Enstaka  kinocilier  på  en  cell  benämns  flageller.  Kinocilier  
finns  i  bland  annat  trachea,  i  bronkerna  och  i  tuba  uterina.  
  

  

  

  
För  krusta,  se  föregående  lärandemål.  
  
●   beskriva  basalmembranets  uppbyggnad,  innehåll  och  funktion  (S2).  
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Basalmembranet  har  ett  översta  lager  som  kallas  lamina  lucida  och  som  innehåller  en  hög  
andel  laminin.  Under  lamina  lucida  finns  lamina  densa/basalis  som  består  av  kollagen  IV  och  
av  fibronectin.  Därunder  ligger  lamina  reticularis  bestående  av  kollagen  III.  Epitelceller  fäster  
i  basalmembranet  som  utgör  en  barriär  mellan  epitel  och  inre  vävnader.  Huvudsaklig  
funktion  är  alltså  förankring.  
  

  

  

●   beskriva  skillnader  mellan  endokrina  och  exokrina  körtlar  (S2).  
    
Exokrina  körtlar  har  epitelgångar  eller  kanaler  genom  vilka  sekretion  sker  ut  ur  kroppen.    
  
Endokrina  körtlar  sköter  sekretion  rakt  ut  i  vävnaden.    
  
●   beskriva  olika  sekretionsmekanismer  (merokrin,  apokrin,  holokrin,  cytokrin,  
cytogen  sekretion)  (S2).  
  
Merokrin  sekretion  sker  genom  exocytos  i  sekretionsvesiklar.  Förekommer  i  pankreas  och  
merokrina  svett-  och  spottkörtlar.  
  
Apokrin  sekretion  sker  genom  att  apikala  delen  av  cytoplasman  snörps  av.  Förekommer  i  
bröstkörtlar,  vaxkörtlar  och  i  apokrina  svettkörtlar.    
  
Holokrin  sekretion  består  i  att  cellen  fylls  med  sekret  och  sedan  spricker,  något  som  endast  
sker  i  talgkörtlar.    
  
Cytokrin  sekretion  är  insöndring  i  levande  celler.  Exempel  är  melanocyter  som  injicerar  
melanin  i  skivepitelceller.  
  
Cytogen  sekretion  är  utsöndring  av  levande  celler,  exempel  spermier.    
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●   redogöra  för  skillnader  mellan  proteinsyntetiserande  (=  serösa)  och  
glykoproteinsyntetiserande  (=  mukösa)  körtelceller  (S2).  

  
Serösa  körtelceller  producerar  protein  som  i  liten  utsträckning  är  glykosylerade.  Dess  sekret  
är  transparent  och  vattning  och  cellen  färgas  mycket  bra  med  hematoxylin-eosin  (HE)  pga  
högt  rRNA-innehåll.  Mukösa  körtelceller  producerar  negativt  laddade  mukopolysackarider  
som  ger  ett  visköst  sekret.  Sekretet  går  att  färga  in  med  PAS-färgning,    
  
●   redogöra  för  bägarcellernas  förekomst  och  utseende  (S2).  
  
Bägarceller  är  mukösa  körtelceller  som  finns  i  alla  vävnader  som  behöver  “smörjning”.  
Exempelvis  i  munhålan,  luftvägarna  och  tarmkanalen.  De  känns  igen  på  sitt  avlånga  
utseende.  
  

  
  
★   identifiera  bägarceller  och  körtlar  mikroskopiskt  (M1,  S1).  
  
Se  föregående  lärandemål.  
  
★   identifiera  olika  ytepitel  mikroskopiskt  (M1,  S1).  
  
Se  lärandemål  om  kroppens  olika  ytepitel.  
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Fettvävnad    
●   klargöra  utseendemässiga  skillnader  mellan  vita  (unilokulärt  fett)  och  bruna  
(multilokulärt  fett)  fettceller  (S1-S2).  
  
Vita  fettceller  har  fetter  unilokulärt  i  mitten  av  cellen  med  en  perifer  cellkärna.  Cellerna  är  
generellt  runda.  I  bruna  fettceller  ligger  fettet  multilokulärt  med  central  cellkärna  och  de  är  
ovala  med  hög  koncentration  mitokondrier.  Färgen  i  brun  fettvävnad  ges  av  järninnehållande  
enzymer  av  cytokromtyp  (t.ex  cytokromoxidas  i  mitokondrierna  vilka  ger  en  brun  färg)  och  av  
hög  vaskularisering.  
  

    
  
●   klargöra  varför  bruna  fettceller  är  bruna  och  redogöra  för  andra  karakteristika  
hos  dessa  celler  (S2).  
  
Se  föregående  lärandemål  
  
★   betydelsen  av  brun  fettvävnad  hos  nyfödda  (S1).  
  
Cellerna  innehåller  också  uncoupling  protein  (UCP)  som  ser  till  att  all  energi  som  går  in  i  
elektrontransportkedjan  blir  till  värme.  Nyfödda  har  brun  fettvävnad  i  nacken  och  
interscapulärt  vilket  utgör  ca  5%  av  kroppsmassan.    
  

  
  
130  

  
Love  Strandberg  2019  04  28  

  
★   var  brun  fettvävnad  finns  hos  vuxna  individer  (S1).  
  

  

  
★   principen  med  värmeproduktion  i  brun  fettvävnad  och  funktionen  hos  
”uncoupling”  protein  (UCP)  (S1).  [Återkommer  på  DFM1:4]    
  
Se  avsnitt  4-I  

Glatt  muskulatur    
●   beskriva  och  redogöra  för  glatta  muskelcellens  byggnad  och  funktion  (dense  
bodies,  desmin,  vimentin,  α-aktinin,  aktin-  och  myosinfilament)  (S2).  
  
Glatt  muskulatur  har  ett  diffust  och  vågigt  utseende  med  korsgående  fiber.  Cellkärnan  får  ett  
korvskruvsutseende  och  det  uppstår  mörka  punkter  som  kallas  dense  bodies  inom  
syncytiumet.  Dense  bodies  består  av  det  α-aktinin  som  håller  ihop  muskelfilamenten  i  Z-
banden.    
  
Desmin  och  vimentin  är  intermediära  filament  som  håller  ihop  cellskelettet  i  muskelcellerna.  
Aktin-  och  myosinfilamenten  är  de  kontraktila  enheterna  i  muskeln.  Se  lärandemål  om  
musklernas  funktion  inom  utvecklingsbiologin  för  utförligare  svar.  
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Kärl    
★   identifiera  kärl  mikroskopiskt  samt  i  mikroskop  kunna  skilja  på  artär  och  ven  
(S1).    
  
Kärlväggar  delas  in  i  olika  lager;;  tunica  intima,  tunica  media  och  tunica  adventitia.  Hos  en  
artär  utgör  tunica  media  största  delen  hos  kärlväggen  och  hos  en  ven  dominerar  tunica  
adventitia.  
  

  

Nerver    
●   beskriva  lokalisation  och  utseende  för  Auerbachs  respektive  Meissners  
nervplexa  (S1-S2).    
  
Det  enteriska  nervsystemet  består  av  två  plexa  med  nervceller  som  innerverar  tarmarna.  Det  
finns  ett  mer  ytligt  plexa  som  kallas  auerbachs  plexus  (myenteriska  nervflätan)  och  som  
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ligger  mellan  tarmens  två  muskellager.  Längre  in  i  den  submukösa  delen  finns  det  icke-
myeliniserade  meissners  plexus  (submukösa  nervflätan).    
  

  

Matsmältningsorganens  histologi    
●   beskriva  digestionsorganens  mikroskopiska  struktur  (munhåla,  tänder,  
spottkörtlar,  pharynx,  oesophagus,  magsäck,  tunntarm,  tjocktarm,  lever,  
gallblåsa  och  gallgångar,  pankreas)  (S2)  
  
Generellt  har  digestionsorganen  alla  liknande  uppbyggnad.  Innerst  mot  lumen  finns  ett  
skiktat  skivepitel  eller  ett  enkelt  cylindriskt  epitel.  Epitelet  är  oftast  icke-keratiniserat  och  
kallas  lamina  epithelialis.  Detta  lager  får  en  relativt  mörk  färg  vid  HE-färgning.  
  
Därefter  kommer  ett  bindvävslager,  lamina  propria.  Detta  innehåller  kärl,  körtlar  och  
immunceller.  Det  är  generellt  sett  ljusare  än  lamina  epithelialis  och  körtlar  kan  identifieras  
som  ljusa  prickar.  
  
Mer  apikalt  finns  lamina  muscularis  mucosae  bestående  av  glatt  muskulatur  som  veckar  de  
mer  luminala  lagren.  Dessa  tre  innersta  lager  kallas  tillsammans  mukosa  eller  slemhinna.  
Dessa  lager  är  de  som  varierar  mest  beroende  på  plats  GI-kanalen.  
  
Under  mukosan  finns  tela  submucosa  bestående  av  bindväv  innehållandes  meissners  plexa.  
Därunder  ligger  tunica  muscularis  externa  bestående  av  inre  cirkulär  och  yttre  longitudinell  
glatt  muskulatur.  Mitt  emellan  de  två  muskellagren  ligger  auerbachs  plexa  som  kontrollerar  
peristaltiken.    
  
Det  yttersta  lagret  kallas  tunica  adventitia  eller  tunica  serosa  beroende  på  ifall  det  är  täckt  av  
peritoneum  (kallas  då  serosa)  eller  inte  (kallas  då  adventitia).    
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Gällande  serösa  körtlar  går  det  generellt  också  att  säga  att  de  består  av  en  körtelgång  med  
gångceller  (duct  cells).  I  körtelns  mitt  finns  acinära-  och  centeroacinära  celler.  
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För  mer  detaljerade  kännetecken,  se  nedanstående  lärandemål.  
  
★   identifiera  i  histologiska  preparat:    
○   Tänder  (emalj,  dentin,  pulpa,  ameloblaster,  odontoblaster)  
  
Tänder  identifieras  genom  emalj  som  kan  omgärdas  av  kringliggande  ameloblaster  (skapar  
emaljen)  ifall  det  är  under  utvecklingsfasen  preparatet  framtagits.  Innanför  emaljen  finns  ett  
lager  dentin  som  skapas  av  odontoblaster.  Detta  lager  är  något  mjukare  än  emaljen.  Tanden  
förankras  i  alveolen  genom  cementum  som  hittas  i  tandens  nedre  del  och  skapas  av  
cementocyter.  Innerst  finns  pulpan  som  har  riklig  kärl-  och  nervgenomströmmning.    
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○   Tunga  (von  Ebners  körtlar,  olika  tungpapiller;;  papilla  circumvallatae,  
foliatae,  filiforme  och  fungiforme)  
  
Tungan  täcks  av  oförhornat  skiktat  skivepitel  och  identifieras  lättas  genom  de  fyra  olika  
typerna  av  papiller  som  finns.  Papilla  filiform  är  veck  som  går  bakåt  i  tungans  riktning,  är  
vågformade,  är  förhornade  och  saknar  smaklökar.  Resterande  papiller  har  mer  eller  mindre  
tydliga  kryptor  med  smaklökar.  Foliate  har  fyrkantig  struktur,  fungiforme  har  ett  
svampliknande  utseende  och  circumvallate  har  en  rund  stor  struktur  med  kryptor  runt.  Von  
ebners  körtlar  är  serösa  och  ligger  i  kryptorna  och  dess  sekret  sköljer  ut  smakämnen.  
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I  submucosan  finns  serösa  Von  Ebner-körtlar  och  mukösa  Weber-körtlar.  
  
○   Esofagus  (olika  vägglager)  
  
Riktmärken  för  esofagus  är  flerskiktat  skivepitel  i  lamina  epithelialis  och  en  lamina  propria  
med  basiskt  secernerande  körtlar  vars  förekomst  ökar  distalt.  Submucosans  körtelceller  ökar  
proximalt  och  har  ett  surt  sekret.  Muscularis  externa  är  tvärstrimmigt  översta  tredjedelen  och  
övergår  gradvis  till  glatt  muskulatur  som  täcker  nedersta  tredjedelen.  Ytterst  ligger  tunica  
adventitia.    
  

  
  
○   Ventrikel  (cardia,  funduscorpus,  pylorus,  vägglager,  rugae,  foveolae,  
körtlar,  huvudceller,  parietalceller,  Auerbachs  nervplexus)  
  
Övergången  från  esophagus  till  ventriculus  markeras  av  z-linjen  där  det  sker  en  tvärt  
övergång  från  skiktat  skivepitel  till  enkelt  cylindriskt  epitel.  Varje  del  av  ventrikeln  har  sin  
egen  typ  av  körtlar  i  submucosan.  Musculus  externus  består  också  av  ett  tredje  snett  
muskellager.  
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Magsäcken  veckas  i  plicae/rugae  bestående  av  mucosa  och  submucosa.  Inom  plicae  finns  
mammillated  areas  (area  gastricae)  bestående  av  mucosa  med  foveolver  (gastric  pits)  i  vilka  
saltsyreproduktion  sker.    
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Längst  upp  mot  magsäckens  lumen  finns  cylindriska  epitelceller  med  basiskt  olösligt  sekret  
som  skyddar  magslemhinnan.  Detta  mucinogen  färgas  ljust  med  HE.  Under  de  cylindriska  
cellerna  finns  mukösa  halsceller  som  är  kubiska  och  som  bildar  ett  lösligt  vätskerikt  sekret  
som  ser  till  att  foveolerna  inte  täpps  igen.  Därunder  finns  parietalceller  som  utsöndrar  
saltsyra  och  intrinsic  factor  (IF).  Parietalceller  som  producerar  saltsyra  binder  eosin  bra  och  
blir  därför  mörkare  vid  infärgning.  Ner  i  slutet  av  körtelgången  finns  eneteroendokrina  celler,  
t.ex  G-celler  som  bildar  gastrin.  Dessa  kan  vara  opened  cells  eller  closed  cells.  Det  finns  
även  huvudceller  (chief  cells)  som  bildar  pepsinogen.  Utöver  det  finns  ECL-celler  som  
utsöndrar  histamin  och  D-celler  som  utsöndrar  somatostatin.  
  
Cardia  har  korta  foveolae  (endast  ned  till  ca  ¼  av  slemhinnans  längd)  och  långa  körtelrör.  
Körtelepitelcellerna  är  i  huvudsak  mukösa.  
  

  
  
Corpus  och  fundus  övergår  gradvis  mot  pylorus  genom  att  foveolerna  blir  längre  och  
körtelrören  kortare.  Här  är  koncentrationen  av  parietalceller  högst  och  de  identifieras  genom  
deras  storlek  samt  deras  perifera  lokalisation  i  relation  till  körtelrören.    
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Pylorus  består  av  långa  foveoler  ned  till  ca  halva  slemhinnan.  Pyloruskörtlarna  i  
submucosan  är  mer  grenade  och  har  större  lumen  än  funduskörtlarna.  Huvudceller  och  
parietalceller  saknas  oftast  helt  och  i  lymfkärl  syns  tydligt  som  mörka  partier.  
  

  
○   Tunntarm  (vägglager,  plica  circularis,  villi,  Lieberkühns  körtlar,  Paneths  
celler,  bägarceller,  nervplexa,  Peyers  plack)  
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Tunntarmen  har  generellt  runtgående  utskott  (plicae  circularis)  bestående  av  mukosa  och  
submucosa.  På  plicae  finns  villi  bestående  av  lamina  epithelialis  och  lamina  propria.  Ovanpå  
varje  enskild  epitelcell  finns  mikrovilli.  Villi  har  proximalt  i  tarmen  en  lång  och  fingerliknande  
struktur  som  blir  kortare  och  mer  diffust  strukturerad  distalt  mot  tjocktarmen.  Specifikt  för  
tunntarmen  är  också  panethceller  i  körtelgångarna.  Panethcellerna  färgas  något  ljusare  än  
kringliggande  acinära  celler  och  secernerar  antibakteriellt  sekret.  Även  här  finns  
enteroendokrina  celler.    
  
I  tunntarmen  finns  S-celler  som  bildar  sekretin  och  I-celler  som  bildar  kolecystokinin  (CCK)  
vilket  i  sin  tur  påverkar  gallblåsan.  Det  finns  också  microfold  (M)-celler  som  transporterar  
antigen  via  transcytos  till  lymfsystemet.  
  

  
  
Körtelgångarna  här  kallas  lieberküns  kryptor.  Lamina  propria  innehåller  lymfocyter  i  områden  
kallade  Gut  Associated  Lymphatic  Tissue  (GALT).  Förekomsten  av  GALT  ökar  distalt  och  
kallas  i  ileum  för  peyerska  plack.  Basalt  i  lamina  propria  finns  även  lymfkärl  kallade  lactealer  
vars  förekomst  minskar  distalt.    
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Duodenum  identifieras  specifikt  genom  baskiskt  secernerande  brunners  körtlar  i  
submucosan  samt  långa  smala  villi  och  relativt  få  bägarceller.    
  

  
  
Jejunum  identifieras  av  tydligare  plicae  circulares  och  fler  bägarceller  än  duodenum.  
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Ileum  har  breda  lövliknande  plicae  circulares  med  breda  och  korta  villi.  I  distala  ileum  går  
peyers  plack  att  identifiera  som  mörka  partier  i  submucosan.  
  

  
  
○   Tjocktarm  (vägglager,  taeniae,  haustrae,  Lieberkühns  körtlar,  nervplexa,  
appendix,  analkanalen)  
  
Colon  innehåller  en  hög  halt  bägarceller  i  lamina  epithelialis  samt  har  en  jämn  epitelyta  mot  
lumen.  De  vågformade  strukturer  som  förekommer  i  tarmväggen  kallas  haustrae  och  skapas  
av  den  förtjockning  i  muscularis  externa  som  benämns  taeniae.  Lieberkühns  kryptor  är  långa  
med  tydliga  mucosasegment  sinsemellan.  I  tunica  adventitia  ses  ibland  fettfyllda  appendices  
epiploicae.  
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Appendix  liknar  colon  histologiskt  men  innehåller  en  något  större  koncentration  lymfkärl  och  
panethceller.  
  

  
  
Specifikt  för  rektum  är  den  transitionszon  som  kallas  linea  pectinata  där  enkelt  cylindriskt  
epitel  övergår  till  skiktat  skivepitel  som  sedan  förhornas.  Övergången  sker  gradvis.  De  två  
analsfinkrarna  går  även  att  identifiera  i  muscularis  externa.  
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○   Gallblåsa  
  
Specifikt  för  vesica  biliaris  är  att  muscularis  mucosa  och  submucosa  saknas.  Det  finns  två  
olika  ytlager  på  olika  sidor  om  organet.  Mot  lever  finns  tunica  adventitia  och  resterande  del  
av  organet  täck  av  peritoneum  och  har  således  tunica  serosa.  Det  går  också  att  urskilja  
djupa  veck  i  slemhinnan  som  kallade  Rokitansky-Aschoffs  sinus.  Lamina  epithelialis  har  
också  en  säregen  veckning  som  skiljer  sig  från  tarmens  villi.  
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○   Lever  (lobuli,  portazoner:  artär,  ven,  gallgång,  lymfkärl;;  centralven,  
sinusoider,  hepatocyter,  Kupfferceller,  endotelceller)  
  
På  mikronivå  kan  hexagonala  strukturer  anas  i  levern.  Dessa  kallas  för  klassiska  leverlobuli  
och  består  av  en  centralven  i  mitten  omgiven  av  portatriader  innehållandes  vener,  artärer  
och  lymfkärl  i  kanterna.    
  

  
  
De  kapillärer  som  för  blodet  från  portatriaden  till  centralvenen  kallas  tillsammans  för  
sinusoider.  I  sinusoiderna  kan  blodet  komma  i  kontakt  med  leverns  funktionella  celler  
(hepatocyterna)  som  utgör  80%  av  leverparenkymet.  Sinusoiderna  innehåller  även  
endotelceller  som  bildar  ett  diskontinuerligt  endotel.  Det  diskontinuerliga  endotelet  gör  att  
toxiner  och  näringsämnen  kan  diffundera  in  till  disses  spalt  där  hepatocyterna  finns.  
Kupfferceller  sitter  även  runt  disses  spalt  och  är  en  del  av  immunförsvaret.  Itoceller  lagrar  
vitamin  A.  Det  finns  även  kolangiocyter  som  klär  gallträden.  Små  gallgångar  har  kubiska  
kolangiocyter  och  de  större  har  mer  cylindriska  kolangiocyter.    
  
En  klassisk  lobulus  beskriver  den  region  vars  tillförda  blod  dräneras  av  samma  centralven.  
En  klassisk  lobulus  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.  En  
portalobulus  har  då  centralvener  som  hörn  och  en  portazon  i  sin  mitt.  En  leveracinus  har  
själva  försörjningskärlen  som  sin  mitt  och  både  portazoner  och  centralvener  som  hörn.  
  
Inom  acinusar  finns  så  kallade  portazoner  som  porträtterar  hur  blod  och  galla  rinner  inom  
enheten.  Dessa  zoner  visar  på  olika  förändringar  vid  olika  sjukdomstillstånd.  De  celler  i  zon  
3  (kallas  pericentrala)  kommer  drabbas  först  av  cirkulationssvikt  eftersom  denna  zon  
befinner  sig  längst  från  syrerikt  blod.  Cellerna  i  zon  1  (kallas  periportala)  kommer  drabbas  
hårdast  av  toxiner  i  blodet  då  denna  zon  utsätts  för  högst  koncentrationer  av  toxiska  ämnen.    
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Histologiskt  identifieras  levern  av  portazoner  och  centralvener  samt  det  mönster  
sinusoiderna  bildar.  
  

  
  
○   Pankreas  (Langerhans  öar,  centroacinära  celler)  (S1).  
  
Består  av  en  endokrin  och  en  exokrin  del.  Den  exokrina  delen  består  av  acinära  celler,  
gångceller  och  centroacinära  celler.  Endokrina  pankreas  står  för  1-2%  av  parenkymet  och  
består  av  langerhanska  öar.  Öarna  består  av  15-20  %  alfaceller  (glukagonproducerande)  
70%  betaceller  (insulinproducerande),  5-10%  deltaceller  (somatostatinproducerande)  och  
PP-celler  (pankreatisk  polypeptidproducerande).  
  
Generellt  kan  sägas  att  pankreas  består  av  hög  koncentration  körtlar  med  langerhanska  öar  
som  går  att  identifiera  histologiskt.    
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Avsnitt  3-II  matsmältningsorganens  fysiologi  och  biokemi  
Matsmältningskanalens  sekretion,  digestion  och  absorption.  
●   redogöra  för  de  olika  spottkörtlarnas  sekretion  (saliv)  med  avseende  på  
sammansättning  och  funktion  (S1,  S2).  
  
Saliven  innehåller  generellt  vatten,  elektrolyter  (vätekarbonat,  kalcium,  natrium  och  jod),  
mucin,  tunglipas,  alfa-amylas  och  vissa  antikroppar.  Som  tidigare  avhandlats  secernerar  
parotis  inget  mucin  och  submandibularis  ungefär  50%  mucin.  Salivens  funktion  är:  smaka,  
svälja,  spjälka,  smörja  och  sanera.  
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●   redogöra  för  reglering  av  salivsekretionen  (S2,  S3).  
  
Parasympatisk  aktivering  både  ökad  mängd  saliv  och  saliv  som  är  mer  isotonisk  (har  samma  
osmotiska  tryck  som  kringliggande  vävnad).  Sympatisk  aktivering  ger  en  mer  mukös  och  
hypoton  saliv.  Reglering  av  sekretionen  sker  genom  n.facialis  och  n.glossopharyngeus.    
  

  

  

●   redogöra  för  salivens  sammansättning  ställd  i  relation  till  tandstatus,  smak  och  
kolhydratmetabolism  (S3).  
  
Som  tidigare  nämnts  är  alfa-amylas  i  saliven  relevant  för  påbörjande  av  nedbrytning  av  
kolhydrater.  Avsaknad  av  salivamylas  påverkar  inte  digestion  nämnvärt  så  länge  pankreas  
fungerar.  Ifall  pH  i  munhålan  blir  för  basiskt  finns  risk  för  hål  i  tänderna.  Vissa  protein  i  
saliven  kan  genom  interaktion  med  Ca²⁺   upprätthålla  emaljen  och  därigenom  upprätthålla  
tandstatus.  Både  smak  och  lukt  är  beroende  av  saliven.  
  
●   beskriva  magslemhinnans  uppbyggnad  med  olika  celltyper  och  deras  
respektive  sekretproduktion  (S2)  
  
Se  lärandemål  om  matsmältningsorganens  histologi.  
  
●   redogöra  för  en  integrerad  bild  av  hormonella  och  neuronala  
regleringsmekanismer  för  syrasekretion  och  pepsin  (S3,  S4).  
  
I  magsäckens  fundus  omkopplas  n.vagus  preganglionärt  till  ett  postganglionär  enteriskt  
neuron.  Detta  neuron  signallerar  i  sin  tur  till  parietalceller,  ECL-celler,  D-celler  och  G-celler.  
  
Ökad  saltsyresekretion  ges  av:    
  
●   Parietalceller  som  påverkas  direkt  från  nerven  via  sin  M3-receptor  kommer  att  öka  sin  
sekretion.  
●   ECL-celler  i  corpus  som  påverkas  direkt  från  nerven  kommer  frisätta  histamin  som  
binder  till  parietalcellernas  H2-receptorer  och  leder  till  ökad  sekretion.    
●   G-celler  i  antrum  som  påverkas  direkt  från  nerven  kommer  frisätta  gastrin  som  ökar  
sekretionen  när  det  binder  till  parietalcellens  CCKB-receptorer.  
  
Minskad  saltsyresekretion  ges  av:    
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●   Det  gastrin  som  tillverkas  av  G-celler  kan  också  binda  till  D-celler  i  antrum  som  i  sin  
tur  utsöndrar  somatostatin  som  minskar  sekretionen  när  det  binder  direkt  till  
parietalcellen.  
●   D-celler  i  både  corpus  och  antrum  kan  också  från  nerven  stimuleras  att  frisätta  
somatostatin  som  minskar  sekretionen.    
●   Även  S-celler  i  duodenum  kan  nedreglera  saltsyreproduktionen.  När  dess  
kemoreceptorer  känner  av  ett  för  lågt  pH  utsöndras  sekretin  som  färdas  längst  
blodbanan  till  parietalcellerna  och  minskar  produktionen.    
  

  
  
Pepsin  produceras  av  huvudceller  i  kryptor  i  magsäcken  i  form  av  pepsinogen  som  i  sin  tur  
aktiveras  av  det  sura  pH-värde  som  finns  i  lumen.  Huvudcellerna  kan  aktiveras  av  sekretin  
eller  direkt  från  vagusnerven.  
  
●   redogöra  för  pankreas  exokrina  körtlar  med  de  olika  celltyperna  (S2)  och  vad  
och  hur  de  sekretoriska  produkterna  utsöndras  (S2).  
  
För  de  olika  celltyperna,  se  föregående  avsnitt.    
  
Pankreatisk  sekretion  stimuleras  framförallt  av  tre  faktorer:  
  
●   CCK  som  utsöndras  av  duodenala  I-celler  stimulerar  enzymsekretion  från  acinära  
celler  i  pankreas.    
●   Fett  och  peptider  stimulerar  frisättningen  av  CCK  från  I-celler.    
●   Även  gastrin  har  en  inverkan  genom  att  kunna  binda  till  CCKB-receptorer.  
  
Sekretin  som  utsöndras  av  S-celler  ökar  pankreas  produktion  av  vätekarbonat  och  vätska.  
  
Vagusnerven  kan  direkt  stimulera  acinära  och  gångceller  att  utsöndra  vätekarbonat  genom  
det  som  kallas  vagovagala  reflexen.  Detta  innebär  att  celler  i  duodenum  känner  av  pH  i  det  
innehåll  som  töms  från  magsäcken.  Ifall  pH  blir  för  lågt  och  signalerar  cellerna  till  pankreas  
vilket  frisätter  mer  vätekarbonat.  
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●   redogöra  för  reglermekanismer  för  pankreas  sekretion  vid  fasta  och  efter  
måltid  (S2,  S3)    
  
Se  föregående  lärandemål.  Vid  fasta  är  pankreas  enzymsekretion  låg  och  under  den  
gastriska  fasen  stiger  produktionen  ca  20  ggr.  Mellan  måltider  ökar  enzymsekretion  med  
tarmmotilitet  och  den  är  som  störst  under  MMC  (se  kommande  lärandemål).  Även  under  
fasta  är  n.vagus  och  CCK  inblandade  i  en  ökning  av  sekretion.  
  
●   redogöra  för  omsättning  av  vatten,  Na+  ,  Cl-  ,  HCO3  -  och  andra  elektrolyter  i  
tarmen  inklusive  de  membranmekanismer  som  deltar  (S1,  S2,  S3).  
  
Det  sker  aktiv  transport  för  absorption  av  Na⁺   i  både  tunntarm  och  i  tjocktarm.  Absorptionen  
sker  samtidigt  med  upptag  av  vatten.  Det  sker  också  en  aktiv  sekretion  av  K⁺   i  tjocktarmen.  
Upptag  av  vatten  sker  framförallt  i  tunntarmen.    
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●   redogöra  för  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).  
  
Kolhydrater  börjar  brytas  ner  i  munnen  av  alfa-amylas  som  klyver  1-4  bindningar  i  amylos  
och  i  amylopektin.  Enzymet  kan  inte  bryta  ner  ändarna  på  kolhydratkedjor  och  kan  inte  heller  
bryta  de  bindningar  som  ligger  nära  1-6  förgreningarna  i  amylopektin.  De  produkter  som  
bildas  efter  nedbrytning  av  alfa-amylas  är  maltotrios,  maltos  och  alfa-limit  dextriner.  
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Den  största  delen  av  salivens  alfa-amylas  denatureras  i  magsäcken.  Digestionen  fortsätter  
sedan  i  duodenum  efter  tillsats  av  enzym  från  pankreas.  I  jejunum  finns  enzym  i  lumen  och  i  
tarmväggen  som  fortsätter  nedbrytning  av  kolhydrater.  Dessa  är:  
  
●   Maltas  som  bryter  alfa  1-4  bindningar  i  maltos  och  maltotrios.  Detta  enzym  kan  även  
bryta  ner  ändarna  i  kedjan  och  ger  D-glukos  som  slutprodukt.  
●   Sukras  kan  understödja  maltas  men  är  specifikt  för  alfa-1-beta-2  bindningar.  Ger  D-
glukos  och  D-fruktos.  
●   Isomaltas  kan  bryta  ner  de  alfa  1-6  bindningar  som  finns  i  alfa-limit  dextriner  och  i  
isomaltos.  Ger  glukos.  
●   Laktas  bryter  ner  beta  1-4  bindningar  och  ger  galaktos  samt  glukos.  
  
Glukosabsorption  sker  i  ileum  genom  sekundär  aktiv  transport  och  genom  faciliterad  
transport.  Glukos  tas  in  i  enterocyterna  genom  symporten  sodium  glucose  transport  protein  
1  (SGLT1)  tillsammans  med  Na⁺ .  Denna  symport  är  beroende  av  en  
koncentrationsgradienten  hos  Na⁺   vilket  gör  att  Na⁺ /K⁺   antiportar  är  viktiga  för  glukosintag.  
När  glukos  väl  är  i  celler  färdas  det  in  i  blodbanan  via  uniporten  glucose  transporter  type  2  
(GLUT2)  som  drivs  av  koncentrationsgradienten  hos  glukos  i  blodbanan.  Fruktos  lämnar  
cellen  på  samma  vis  men  via  GLUT5-uniporten.  
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●   redogöra  för  digestion  av  proteiner  samt  de  enzymer  och  andra  mekanismer  
som  deltar  i  nedbrytning  av  dessa  makronutrienter  (S2)  samt  mekanismer  för  
absorption  av  nedbrytningsprodukterna  (S2).  
  
Digestion  av  proteiner  påbörjas  i  magsäcken.  Parietalceller  utsöndrar  saltsyra  som  sänker  
pH  i  magsäcken  och  bidrar  till  att  protein  börjar  denaturera.  Huvudceller  utsöndrar  också  
pepsinogen  som  är  ett  zymogent  proteas.  När  detta  enzym  kommer  i  kontakt  med  vätjoner  i  
lumen  aktiveras  det  till  pepsin  och  börjar  hydrolysera  peptidbindningar.  Pepsin  kan  då  i  sin  
autokatalysera  och  aktivera  pepsinogen.  
  

  
I  pankreas  stimulerar  CCK  från  I-celler  i  duodenum  frisättningen  av  trypsinogen,  
kymotrypsinogen,  proelastas  och  prokarboxypeptidas  A/B.  I  tarmen  aktiveras  dessa  
zymogena  proteaser  av  enteropeptidas.  Proteaserna  delas  in  i  endopeptidaser  som  
hydrolyserar  inne  i  peptidkedjor  och  exopeptidaser  som  hydrolyserar  i  ändarna.  
  
Endopeptidaser  som  hydrolyserar:  
●   Pepsin  -  N-terminalt  om  aminosyror  med  stor  sidokedjor.  
●   Trypsin  -  C-terminalt  om  basiska  aminosyror  
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●   Kymotrypsin  -  liknar  pepsin  i  specificitet  
●   Elastas  -  C-terminalt  om  små  hydrofoba  aminosyror  
  
Exopeptidaser  som  hydrolyserar:  
●   Karboxypeptidas  -  från  C-terminalen  
●   Aminopeptidas  -  från  N-terminalen  
  
Trypsin,  kymotrypsin  och  elastas  är  serinproteaser.  För  dess  enzymatiska  aktivitet,  se  
avsnitt  1b.  Karboxypeptidaser  är  metalloproteaser  med  Zn²⁻   som  prostetisk  grupp.  Pepsin  
är  ett  asparaginproteas.  
  
Absorption  av  enskilda  aminosyror  sker  likt  kolhydrater  med  sekundär  aktiv  transport  via  
natriumsymport  in  till  cellen  och  faciliterad  transport  in  i  blodet.  Alternativt  sker  fri  diffusion  för  
de  hydrofoba  aminosyrorna.  Symportarna  kallas  aminosyratransportörer.    
  
Di-  och  tripeptider  transporteras  in  i  cellen  via  peptide  transporter  type  1  (PepT1)  som  är  en  
symport  med  H⁺ .  En  luminal  vätepump  bygger  upp  en  lokalt  ökad  koncentration  vätjoner  
utanför  dessa  enterocyter  som  i  sin  tur  driver  symporten.  Inne  i  celler  bryts  sedan  di-  och  
tripeptiderna  ner  och  transporteras  ut  i  blodbanan.  
  

  
  
●   redogöra  för  digestion  och  absorption  av  lipider  i  magtarmkanalen  samt  
leverns  och  gallblåsans  funktion  och  roll  i  dessa  processer  (S2,  S3).  
  
De  lipider  som  bryts  ned  i  tarmen  är  huvudsakligen  triacylglycerol,  fosfolipider  och  
kolesterylestrar.  Nedbrytning  påbörjas  i  liten  skala  av  tunglipas  som  utsöndras  av  
spottkörtlarna  och  av  gastriskt  lipas  som  utsöndras  av  huvudceller  i  magsäcken.  I-celler  i  
duodenum  utsöndrar  CCK  vid  intag  av  fett  vilket  i  sin  tur  frisätter  lipaser  från  pankreas  och  
gallsalter  från  gallblåsan.  Merparten  av  nedbrytningen  av  lipider  sker  mha  lipas  och  colipas  
som  utsöndras  från  pankreas.    
  
Peristaltiken  i  duodenum  emulgerar  fetter  tillsammans  med  gallsalterna  och  fosfolipider  vilket  
skapar  komplexa  lipidaggregat  kallade  miceller.  Pankraslipaset  är  ett  esteras  som  bryter  
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micellens  membran  tillsammans  med  colipas.  Colipas  behöver  modifieras  av  trypsin  för  att  
bli  aktivt  och  exponerar  sedan  lipasets  aktiva  centrum.  Lipas  kan  då  binda  miceller  och  bryta  
dess  membran.  Triacylglycerol  bryts  ner  till  2-monoacylglycerol  som  kan  tas  upp  av  
enterocyterna.  Kolesterylester  bryts  ner  till  kolesterol  av  kolesterylesteras  och  fosfolipider  får  
sina  fettsvansar  avspjälkade  av  lipas.    
  
Miceller  innehåller  efter  spjälkning  fria  fettsyror,  kolesterol,  monoacylglycerol  och  
lysofosfolipider.  Micellen  rullar  längs  med  tarmväggen  och  enterocyter  absorberar  innehållet.  
Upptag  sker  via  fatty  acid  binding  protein  (FABP)  och  fatty  acid  transport  protein  (FATP)  
samt  Niemann-Pick  C1  intracellular  cholesterol  transporter  (NPC1)  i  fallet  kolesterol.  
  
Transport  från  enterocyterna  sker  direkt  via  blodet  för  fettsyror  med  kolkedjor  bestående  av  
färre  än  åtta  kolatomer.  Resterande  lipider  måste  resyntetiseras  för  att  sedan  kunna  tas  upp  
i  lymfsystemet.  Monoacylglycerol  resyntetiseras  till  triacylglycerol.  Kolesterol  resyntetiseras  
till  kolesterylester  och  långa  fettsyror  aktiveras  mha  coenzym  A  för  att  sedan  resyntetiseras  
till  triacylglycerol  och  kolesterol.  Kylomikroner  som  transporteras  via  lymfsystemet  bildas  av  
de  resyntetiserade  lipiderna  tillsammans  med  fosfolipider  och  apolipoprotein  B-48.  
  

  
  
För  mer  ingående  svar  om  leverns  och  gallblåsans  roll,  se  nästkommande  lärandemål.  
  
●   beskriva  colipasets,  gallsalternas  och  fosfolipiders  roll  vid  fettdigestionen  (S2).  
  
Gallsalter  utgör  tillsammans  med  fosfolipider  micellernas  membran.  Colipaset  exponerar  
lipasets  hydrofoba  aktiva  centrum  för  nedbrytning  av  fettsyror.  

  
156  

  
Love  Strandberg  2019  04  28  

  
  
●   redogöra  för  det  enterohepatiska  kretsloppet  (S1,  S2,  S3).  
  
Levern  har  en  lagringsförmåga  för  gallsyror  på  ca  3g  och  nyproduktionen  av  gallsyror  är  ca  
0.5g  per  dag.  Behovet  av  gallsalter  är  ca  15-30  g  per  dag  och  därför  återanvänds  kroppens  
gallsalter  i  det  enterohepatiska  kretsloppet.  Gallsyror  kan  secerneras  från  gallblåsan  i  enkel  
form  (dekonjugerad)  eller  parad  med  en  aminosyra  (konjugerad).  I  konjugerad  form  kallas  
gallsyror  för  gallsalter.  När  gallsyror  och  gallsalter  sedan  nått  ileum  absorberas  de  via  
sekundär  aktiv  transport  i  en  Na⁺ -symport  och  transporteras  tillbaka  till  levern  via  
portavenen  för  återanvändning.  
  

  
  
●   redogöra  för  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).  
  
Se  lärandemål  om  kolhydraters,  proteiners  och  lipiders  nedbrytning.  
  
●   redogöra  för  olika  typer  av  membrantransport  med  utgångspunkt  från  olika  
näringsämnen  och  gallsalter  (S2)  [se  också  DFM1:2].  
  
  
157  

  
Love  Strandberg  2019  04  28  

Se  lärandemål  om  kolhydraters,  proteiners  och  lipiders  nedbrytning.  
  
●   redogöra  för  den  molekylära  hanteringen  av  vitamin  B12  och  järn  i  
magtarmkanalen  samt  absorptionen  av  dessa  ämnen  (S2).  
  
För  att  kroppen  ska  kunna  absorbera  kobalamin  (B12)  krävs  att  intrinsic  factor  (IF)  
produceras  av  magsäckens  parietalceller.  Kobalamin  binder  först  haptocorrin  (R-protein)  i  
magsäcken.  När  basisk  sekretion  sedan  sker  från  pankreas  i  duodenum  denaturerar  
haptocorrin  och  kobalamin  binder  IF.  IF-kobalamin-komplexet  absorberas  sedan  av  
enterocyter  i  ileum  och  bryts  upp  i  cellernas  lysosomer.  Kobalamin  kan  därefter  
transporteras  in  i  blodsystemet.  
  
Järn  absorberas  lättast  av  tarmen  i  form  av  Fe²⁺   bundet  till  hemgrupper.  Fritt  Fe²⁺   binder  
lätt  salt  och  kan  då  tas  upp  av  kroppen.  Vegetarianer  får  i  sig  mer  fritt  Fe³+  som  måste  
reduceras  av  duodenal  cytochrome  B  (DecytB)  för  att  kunna  absorberas  i  enterocyterna.    
  
●   redogöra  för  den  integrerade  betydelsen  av  gastrin,  sekretin  och  CCK  för  (S3),  
samt  beskriva  dessa  hormoners  principiella  uppbyggnad  och  
signaltransduktionssystem  (S2)  [se  också  DFM1:2  och  exempel  på  olika  
signaltransduktionssystem  nedan].  
  
Gastrin  ökar  saltsyresekretion,  pankreassekretion  och  till  viss  del  pepsinogensekretionen.  
Kolecystokinin  (CCK)  får  gallblåsan  att  kontrahera  men  kan  också  öka  saltsyresekretion.  
Sekretin  stimulerar  utsöndring  av  vätekarbonat  från  bukspottkörteln  för  att  neutralisera  
magsyran  men  inhiberar  också  produktion  av  saltsyra  i  magsäcken.  
  
CCK  använder  PLC-transduktionsvägen  och  även  gastrin  kan  aktivera  denna  signalväg.  
Dessa  två  hormon  är  mycket  lika  och  delar  samma  C-terminala  aminosyrasekvens.  Gastrin  
är  en  något  kortare  kedja.  
  
Sekretin  använder  cAMP-transduktionsvägen  och  är  ett  något  större  protein  än  CCK.  
  
CCK,  gastrin  och  sekretin  binder  alla  in  till  g-protein  coupled  receptors  (GPCR)  som  är  
exempel  på  7-transmembrane  (7TM)-protein.  GPCR  består  av  alfa-,  beta-  och  gamma-
subenheter.  När  en  ligand  binder  in  släpper  alfa-subenheten  en  GDP-molekyl  och  binder  
istället  GTP  vilket  gör  subenheten  migratorisk.  Alfa-subenheten  släpper  beta-  och  gamma-
subenheterna  och  färdas  längs  med  membranet  till  den  reagerar  med  andra  
receptormolekyler.    
  
cAMP-transduktion:  
  
När  sekretin  binder  in  till  sin  GPCR  binder  alfa-subenheten  till  adenylatcyklas  vilket  i  sin  tur  
startar  syntetisering  av  cykliskt  AMP  (cAMP).  I  cAMP  har  ytterligare  ett  syre  från  
fosfatgruppen  bundit  tillbaka  till  ribos  vilket  särskiljer  molekylen  från  AMP.  cAMP  binder  i  sin  
tur  till  cAMP  dependent  protein  kinase  A  (PKA)  som  är  en  tetramer  bestående  av  två  
regulatoriska  och  två  katalytiska  subenheter.  När  cAMP  binder  till  PKA  bryts  bindningarna  
mellan  de  katalytiska  och  de  regulatoriska  subenheterna  och  en  intracellulär  fosforylering  
startar.  Målet  för  fosforyleringen  kan  till  exempel  vara  att  aktivera  transportprotein  eller  
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transkriptionsfaktorer.  I  fallet  sekretin  får  signaleringen  pankreatiska  gångceller  att  utsöndra  
vätekarbonat.  
  

  
  
PLC-transduktion:  
  
När  CCK  eller  gastrin  binder  till  sin  GPCR  binder  alfa-subenheten  till,  och  aktiverar,  
fosfolipas  C  (PLC).  PLC  börjar  bryta  ner  bindningar  mellan  fosfatgruppen  och  glycerol  inom  
cellens  fosfatidinositoldifosfat    (PIP2).  Klyvs  PIP2  med  PLC  bildas  diacylglycerol  (DAG)  och  
inositoltrifosfat  (IP3).  IP3  är  en  second  messenger  som  binder  till  kalciumjonkanaler  i  ER  som  
i  sin  tur  (tillsammans  med  calmodulin  och  DAG)  aktiverar  proteinkinas  C  (PKC)  som  startar  
intracellulär  fosforylering.    
  
Slutresultatet  i  fallet  gastrin  är  ökad  frisättning  av  saltsyra  från  parietalceller  eller  ökad  
frisättning  av  pepsinogen  från  huvudceller.  I  fallet  CCK  kan  aktivering  leda  till  ökad  frisättning  
av  enzym  från  pankreas.  
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●   beskriva  vad  som  menas  med  ett  hormon  (endokrint,  parakrint,  autokrint)  (S2)  
[se  också  DFM1:2].  beskriva  den  principiella  strukturen  hos  hormonerna  
insulin,  glukagon,  adrenalin  och  kortisol  (S2).  
  
För  definition  se  tidigare  avsnitt.    
  
Insulin  skapas  i  β-celler  i  pankreas  som  prepro-insulin  vilket  sedan  modifieras.  Insulin  består  
av  en  alfa  och  en  beta  kedja  som  sammanfogas  med  disulfidbindningar.  Insulin  lagras  i  
kroppen  som  en  hexamer  men  används  i  sin  aktiva  form  som  monomer.    
  
Glukagon  är  ett  litet  29-aminosyrors  peptidprotein  som  till  stora  delar  liknar  sekretin.  
  
Både  adrenalin  och  kortisol  är  steroidhormer  och  kortisonderivat  som  produceras  av  
binjurarna.  
  
●   redogöra  för  insulins,  glukagons,  adrenalins  och  kortisols  
signaltransduktionssystem  genom  att  beskriva  de  olika  receptorproteinernas  
struktur  (7-TM,  insulinreceptorn  och  glukokortikoidreceptorn)  och  olika  
kopplingar  intracellulärt  (signaltransduktion,  via  cAMPsystemet  och  PKA,  
fosfatidylinositolkaskaden  [IP3,  Ca2+  och/eller  DAG,  PKC],  Ca2+-  calmodulin)  
samt  för  insulin  (IRS,  PIP2,  PDPK1  [PDK1],  Akt  [PKB])  och  glukokortikoiders  
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(intracellulära  DNA-bindande  receptorer)  [se  också  DFM1:2];;  känna  till  att  
insulin  och  glukagon  (via  CREB)  också  kan  påverka  genom  genreglering  och  
att  insulin  kan  påverka  många  enzymer  och  processer  nedströms  om  Akt  (t.ex.  
kinaserna  mTOR  och  S6,  olika  proteinfosfataser  och  fosfodiesteraser,  samt  
transportproteinet  GLUT4)  (S2).    
  
Insulin  binder  till  receptortyrosinkinas  (RTK)  som  består  av  en  alfa-  och  en  beta-domän.  När  
RTK  binder  insulin  autofosforylerar  B-domänen  korsvis  vilket  aktiverar  RTK  som  då  kan  
fosforylera  insulin  receptor  substrate  (IRS).  När  fosfatidylinositol-3-kinas  (PI-3K)  aktiveras  av  
det  fosforylerade  IRS  så  fosforylerar  det  i  sin  tur  PIP2  till  PIP3.  RAC-alpha  serine/threonine-
protein  kinase  (Akt)  binder  till  PIP3  och  fosforyleras  mha  3-phosphoinositide  dependent  
protein  kinase-1  (PDPK1).  Akt  fosforylerar  därefter  protein  vilket  kan  leda  till  t.ex  ändrad  
proteinsyntes.  Exempel  på  protein  som  påverkas  av  akt  är  rapamycin  (mTOR)  och  S6.  
  

  
  
Glukagon  aktiverar  cAMP-kaskaden  och  PKA  aktiverar  i  sin  tur  glykogenfosforylas-alfa  som  
bidrar  till  frisättning  av  glukos  i  blodbanan.  
  
Adrenalin  kan  binda  till  alfa-receptorer  och  följer  då  PLC-transduktionen.  Inbindning  kan  
även  ske  till  beta-receptorer  och  aktiverar  då  cAMP-transduktionen.  
  
Kortisols  signaltransduktion  sker  direkt  över  cellmembranet  pga  hormonets  hydrofoba  
egenskaper  och  binder  till  receptorer  som  modifierar  genuttryck  inne  i  nukleus.  
Steroidhormon-receptorkomplexet  fungerar  alltså  som  en  del  av  ett  
transkriptionsfaktorskomplex.  För  mer  detaljerat  svar,  se  avsnitt  4-I.  
  
För  insulins  och  glukagons  påverkan  på  genreglering,  se  nästkommande  avsnitt.  
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●   namnet  på  de  två  vanligaste  primära  gallsyrorna  och  konjugerade  gallsalterna  
samt  de  två  vanligaste  sekundära  gallsyrorna  (S1).  
  
Cholsyra  och  kenodeoxycholsyra  är  primära  gallsalter  som  i  sin  tur  konjugeras  med  
glykocholsyra  och  taurokenodeoxykolksyra.  
  
De  sekundära  gallsyrorna  är  deoxycholsyra  och  litocholsyra.  
  
★   att  gallsyror/gallsalter  kan  fungera  som  signalsubstanser  och  binda  till  olika  
receptorer  (S1).innebörden  av  de  kliniska  begreppen:  Muntorrhet,  dyspepsi,  
magsår  (ulcus  pepticum)  (S1).  
  
Gallsyror  kan  fungera  som  signalsubstanser  och  på  så  sätt  påverka  det  enterohepatiska  
kretsloppet  genom  att  binda  till  kärnreceptorer  (t.ex  FXR)  i  celler  i  levern  och  i  tarmen.    
  
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:  En  samling  symtom  bestående  av  bland  annat  halsbränna,  sura  uppstötningar,  
illamående  och  tidig  mättnadskänsla  som  orsakas  av  t.ex  magsår.  
  
Ulcus  pepticum:  Sår  i  magslemhinnan  som  kan  orsakas  av  helicobacter  pylori  eller  av  viss  
medicinering.  Kan  även  orsakas  av  förhöjda  mängder  bildad  saltsyra  från  parietalcellerna.  
Kan  behandlas  med  antibiotika  eller  protonpumpshämmare  beroende  på  orsak.    
  
★   innebörden  av  de  kliniska  begreppen:  Gallsten  och  pankreatit  (S1).  
  
Gallsten:  En  förhårdnad  i  gallblåsan  som  kan  orsakas  av  för  hög  utsöndring  av  kolesterol,  
kalk  eller  bilirubin.  Är  oftast  symtomfritt  men  kan  leda  till  tilltäppning  av  gallgången.  
  
Pankreatit:  En  nedbrytning  av  pankreas  från  dess  egna  enzym.  En  vanlig  orsak  är  gallsten  
som  täpper  till  ampulla  vateri  vilket  i  sin  tur  leder  till  att  pankreasenzym  blir  kvar  i  organet.    
  
★   orsaker  till  malabsorption  och  steatorré  samt  laktosintolerans  (orsak  och  
symtom)  (S1).    
  
Malabsorption:  Beror  på  felaktig  nedbrytning  eller  felaktigt  upptag  av  födoämnen  från  
tarmen.    
  
Steatorré:  Malabsorption  eller  maldigestion  av  fetter.  Kan  bero  på  felaktig  enzymproduktion  
eller  absorbtionsfunktion.  Symtom  är  bland  annat  gråaktig  feces  med  högt  fettinnehålll.  
Tillståndet  kan  leda  till  vitaminbrist.  
  
Laktosintolerans:  Delas  in  i  tre  olika  former  med  samma  orsak;;  en  oförmåga  att  bryta  ned  
laktos  till  glukos  och  galaktos.  Kan  delas  in  i  kongenital  (medfödd),  primär  (adult  enzymbrist)  
eller  sekundär  (läkemedelsinducerad).    
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★   innebörden  av  det  kliniska  begreppet:  Diarré  (S1).  
  
Diarré:  Symtom  på  många  olika  saker  som  t.ex  patogena  bakterier  i  mag-tarmkanalen,  virus,  
gifter  eller  mediciner.  Stora  vätskemängder  lämnar  kroppen  och  det  är  viktigt  att  rehydrera  
sig.  Diarre  orsakas  av  inadekvat  återupptag  av  vatten  i  tarmen.  
  
★   hur  man  utför  en  kinetisk  enzymanalys  (S1)  [se  också  DFM1:1b].  
  
Se  avsnitt  1b.  
  
★   innebörden  av  endo-  och  exopeptidas  (S1)  [se  också  DFM1:1b].  
  
Se  lärandemål  om  digestion  av  protein.  
  
★   maghormonet  ghrelin  och  dess  funktion  (S1).  
  
Ghrelin  är  inblandat  i  känslan  av  hunger.  Hormonet  utsöndras  av  endoenterocyter,  
framförallt  i  fundus  i  ventrikeln  när  denna  är  tom.  Receptorer  finns  bland  annat  i  hypotalamus  
och  ger  där  utslag  i  form  av  hungerkänslor.  
  
★   peptiderna  GLP-1´s  och  GLP-2´s  signaltransduktion  och  funktion  samt  
begreppet  inkretin  (S1).  
  
Inkretin  är  ett  samlingsnamn  för  metabola  hormon  som  sänker  blodsockernivåerna.  Detta  
uppnås  bland  annat  genom  att  öka  frisättning  av  insulin  från  beta-celler  i  pankreas  och  
genom  att  minska  frisättning  av  glukagon  från  alfa-celler.  Som  grupp  har  även  hormonen  
inverkar  på  tömning  av  ventrikeln  samt  på  absorption  i  tarmen.  Till  gruppen  räknas  GLP-1  
men  däremot  inte  GLP-2  vars  funktion  är  okänd.  Bägge  hormonen  följer  glukagons  
signaltransduktionsväg.  
  

Matsmältningskanalens  motorik    
●   redogöra  för  den  neuromuskulär  organisation  av  digestionskanalen  (”enteric  
nervous  system”,  ENS)  (S1,  S2)  samt  kunna  relatera  de  olika  delarna  av  detta  
nervsystem  till  olika  funktioner  som  motoriska  och  sensoriska  (S3).  
  
Enteriska  nervsystemet  (ENS)  består  av  auerbach  och  meissners  plexa  och  tillhör  autonoma  
nervsystemet.  Auerbach  kontrollerar  peristaltik  och  meissner  reglerar  de  secernerande  
enterocyterna.    
  
Digestionskanalens  rörelse  koordineras  av  tre  faktorer.  Glatt  muskulatur  i  muscularis  externa  
kontraheras  spontant  av  cajalceller  med  en  instabil  vilopotential.  Det  enteriska  nervsystemet  
kan  via  auerbachs  och  meissners  plexa  samordna  kontraktioner  över  ett  större  område  för  
att  se  till  att  bolus  förs  framåt  i  tarmen.  Autonoma  nervsystemet  kan  via  parasympatisk  eller  
sympatisk  innervering  påverka  kontraktionsfrekvensen.  N.vagus  ökar  permeabiliteten  för  
Na⁺   och  Ca²⁺   i  muskelcellerna  mha  acetylkolin  vilket  leder  till  ökad  aktivitet.  Sympatiska  
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nerver  minskar  koncentrationen  Ca²⁺   i  cellerna  mha  noradrenalin  som  binder  Ca²⁺   samt  
ökar  kalciumutflödet  vilket  i  sin  tur  minskar  aktiviteten.    
  
Rent  praktiskt  skapar  muskelceller  i  GI  slow  waves  när  deras  aktionspotential  fluktuerar.  När  
stacking  av  aktionspotentialer  sker  och  ett  tröskelvärde  uppnås  kontraheras  syncytiumet.  
  

  
  
Sensoriska  neuron  tar  emot  mekaniska  och  kemiska  retningar  i  GI-kanalen  som  vittnar  om  
kroppens  födointag  och  skickar  vidare  dessa  till  antingen  excitatoriska  eller  inhibitoriska  
neuron.  Exempel  på  sensoriska  neuron  är  alltså  till  exempel  stretch-receptorer  i  magsäcken  
som  kan  ge  till  ökad  tarmrörelse.  Detta  system  med  afferenta  och  efferenta  impulser  
koordineras  via  meissners  plexa.  
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●   redogöra  för  rörelsemönster  (motorik)  som  uppträder  som  bas  för  
födotransporten  i  digestionskanalen  och  hur  de  genereras  (S1,  S2,  S3).  

  
Sväljreflexen:  
  
Initieras  viljemässigt  men  övergår  i  en  reflektorisk  fas  då  epiglottis  lägger  sig  över  larynx  och  
oesophagus  öppnar  sig.  Den  primära  peristaltiska  vågen  för  födan  ner  genom  oesophagus.  
M.cricopharyngeus  (övre  sfinktern)  öppnar  tidigt  i  rörelsen  och  stänger  sedan  för  att  
förhindra  reflux.  Den  undre  cardiasfinktern  öppnar  tidigt  och  håller  öppen  under  en  längre  tid.  
Ifall  maten  fastnar  på  vägen  ner  kan  en  kraftigare  sekundär  peristaltisk  våg  starta  för  att  
pressa  ner  maten.    
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Magsäcken:  
  
Vid  fasta  har  ventrikeln  liten  volym  och  det  pågår  försumbar  peristaltik.  Vid  sväljning  sker  
receptiv  relaxation  av  muskulaturen  för  att  ta  emot  födan.  Under  tiden  magsäcken  fylls  sker  
adaptiv  relaxation  tills  maxvolymen  om  ca  1,5  liten  uppnås.  
  
I  fundus  finns  knappt  någon  basal  elektrisk  aktivitet  och  denna  del  har  hög  
uttänjningsförmåga  samt  fungerar  som  reservoar.  Närmare  antrum  ökar  den  basala  
elektriska  aktiviteten  vilket  också  leder  till  en  kraftigare  mekanisk  kontraktion.  Alltså  ökar  den  
peristaltiska  vågen  i  styrka  distalt  i  ventrikeln.  
  
Pylorus  är  inte  alltid  öppen.  Ifall  den  är  stängd  återvänder  bolus  till  antrum.  Detta  kallas  
propulsion  och  retropulsion.  Partiklar  får  inte  vara  större  än  ca  2  mm  för  att  släppas  igenom.  
Bolus  finfördelning  och  sammansättning  avgör  hur  ofta  pylorus  öppnas.  
  
Tunntarmen:  
  
Kontraktionsvågor  samordnas  av  auerbachs  och  meissners  plexa  och  för  bolus  framåt  i  
tarmen.  Sträckkänsliga  mekanoreceptorer  sköter  kontraktion  av  musklerna  bakom  bolus  och  
relaxation  av  musklerna  framför  bolus.    
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Samtidigt  som  de  longitudinella  muskelfibrer  för  bolus  framåt  kontraherar  de  cirkulära  
muskelfibren  i  en  segmenteringsrörelse  som  finfördelar  och  blandar  bolus  för  ökad  digestion  
och  absorption.    
  

  
  
En  pendelrörelse  uppstår  även  som  följd  av  kontraktion  i  muscularis  mucosae  vilket  syftar  att  
ytterligare  finfördela  bolus.  
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Tjocktarmen:  
  
Fungerar  likt  tunntarmens  motilitet.  Värt  att  nämna  kan  vara  de  långa  tarmreflexer  som  
initieras  av  a  n.vagus  eller  n.splanchnicus.  Ett  exempel  på  lång  tarmreflex  är  gastrokoliska  
reflexer  som  ökar  colons  propulsion  av  bolus  från  cm/timme  till  cm/minut.  Denna  ökning  
kallas  för  massperistaltik.  
  
●   identifiera/ange  passagetider  genom  mag-tarmkanalen  (S1)  och  de  långa  
tarmreflexernas  funktion,  betydelsen  av  födans  sammansättning  (S3)  -  särskilt  
hur  kostfibrer  påverkar  passagetiden  (S1).  
  
Vanlig  passagetid  inom  GI-kanalen  varierar  mellan  60  och  15  timmar.  Fettrik  föda  ökar  
avsevärt  passagetiden.  Motsatt  gäller  för  kostfiber.  
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Det  finns  tre  långa  tarmreflexer  värda  att  känna  till.  Den  gastroileala  för  bolus  från  ileum  till  
colon.  Den  enterogastriska  ökar  saltsyra-  och  enzymsekretion  i  duodenum  och  ventrikeln.  
Den  gastrokoliska  ökar  motiliteten  i  colon  genom  dilatation  av  magsäcken  direkt  efter  en  
måltid.  Reflexen  initieras  via  n.vagus  och  ger  en  ökad  sannolikhet  för  att  massperistaltisk  
ska  ske.  Den  gastrokoliska  reflexen  ger  tillsammans  med  den  gastroileala  reflexen  ett  behov  
av  defekation.  
  
●   redogöra  för  tuggning  av  födan  och  dess  betydelse  i  matsmältningen  (S2).  
  
Tuggning  gör  bolus  mer  tillgänglig  för  de  enzym  som  ska  bryta  ner  dess  beståndsdelar.  
Tuggningen  gör  även  att  bolus  fysiskt  kan  passera  GI-kanalen  samt  ger  alfa-amylas  i  saliven  
en  möjlighet  att  börja  arbeta.  Vid  tuggning  startar  även  matsmältningens  cephala  fas  vilket  i  
sin  tur  ökar  saltsyresekretion  och  peristaltik  i  ventrikeln.  Under  den  cephala  fasen  sker  ca  
30%  av  den  totala  saltsyreproduktionen  som  associeras  med  födointag.  Efter  sväljning  
initieras  den  gastriska  fasen  som  står  för  60%  av  saltsyrasekretionen.  
  
●   redogöra  för  sväljning  och  transporten  av  föda  genom  esofagus  och  hur  dessa  
funktioner  kontrolleras  (S1,  S2,  S3)  inklusive  esofagussfinktrarnas  funktion  
(S3).  
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Se  lärandemål  om  rörelsemönster  i  födotransporten.  
  
●   redogöra  för  ventrikelns  funktion  och  rörelsemönster  (motorik)  i  fasta  och  vid  
födointag,  särskilt  ventrikelns  receptiva  och  adaptiva  relaxation  (S2,  S3).  
  
Se  lärandemål  om  rörelsemönster  i  födotransporten.  
  
●   redogöra  för  kontrollen  av  ventrikelns  tömning  och  de  faktorer  som  reglerar  
denna  (S3).    
  
Se  lärandemål  om  rörelsemönster  i  födotransporten.  Värt  att  tillägga  kan  vara  att  tryck  i  
ventrikeln  och  födans  sammansättning  påverkar  tömningsfrekvensen  genom  
vagovagalreflexen.  Enterocyter  i  duodenum  känner  alltså  av  pH,  bolus  sammansättning  och  
storlek.  Högt  fettinnehåll,  lågt  pH,  högt  kaloriinnehåll,  vissa  aminosyror  och  högt  osmotiskt  
tryck  minskar  tömningsfrekvensen  genom  pylorus.  
  
●   beskriva  kräkningen  med  prodromalfas  och  tömningsfas  (S2)  samt  redogöra  
för  stimuli  och  neurogen  kontroll  av  denna  (S1).  Kräkningens  effekter  på  
cirkulation  och  andning  (S1,  S2).  
  
Emesis  (kräkning)  framkallas  av  en  mängd  stimuli  som  koordineras  i  medulla  oblongata.  När  
tillräckligt  mycket  stimuli  ansamlas  uppstår  varslingstecken  så  som  vidgade  pupiller,  
illamående,  svettningar  och  ökad  salivering.  Detta  är  den  prodromala  fasen.    
  
Själva  tömningsfasen  drivs  till  viss  del  av  antiperistaltik  i  magsäcken  men  framförallt  av  
magmuskler  och  diafragma.  Andningen  upphör  under  reflux  för  att  bygga  upp  ett  tryck  i  
bröstkorgen  vilket  även  delvis  hämmar  blodflödet  i  v.  cava  inferior.    

  
170  

  
Love  Strandberg  2019  04  28  

  

  

●   beskriva  tunntarmens  rörelsemönster  (motorik)  (S1,  S2)  och  redogöra  för  det  
neuronala  substratet  (underlaget)  för  dessa  rörelser  (S2,  S3)  och  dess  
betydelse  för  transport  och  blandning  av  innehållet  (S3).  
  
Se  lärandemål  om  rörelsemönster  i  födotransporten.  
  
●   beskriva  MMC  (”Migrating  Motor  Complex”)  (S2)  och  dess  betydelse  i  
matsmältningen  (S3).  
  
MMC  är  en  fas  som  uppstår  interdigestionalt.  MMC  kännetecknas  av  starka  slow  waves  som  
syftar  att  komplex  tömma  tunntarmen  och  ventrikeln  på  bakterier  och  restprodukter  i  vänta  
på  nytt  födointag.  Slow  waves  återkommer  i  intervall  och  kan  hålla  i  sig  i  upp  till  20  minuter  
per  våg.  
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●   redogöra  för  tjocktarmens  rörelsemönster  (motorik)  med  begreppet  
massperistaltik  och  dess  betydelse  för  transport  (S1,  S2,  S3).  
  
Se  lärandemål  om  rörelsemönster  i  födotransporten.  
  
●   redogöra  för  defekationsprocessen  (S2,  S3).  
  
Se  lärandemål  om  rektums  anatomi.  
  

  

  

★   bristande  relaxation,  orsakad  av  aganglionärt  tarmsegment,  som  orsak  till  
Hirschsprungs  sjukdom  (S1).  
  
Hirschsprungs  sjukdom  innebär  att  delar  av  det  enteriska  nervsystemet  saknas  och  att  
musklerna  är  konstant  kontraherade  vilket  leder  till  att  peristaltiken  stannar  upp.  Dessa  bitar  
utan  innververing  kallas  för  aganglionära  tarmsegment.  
  
★   dysfagi  och  reflux  till  esofagus  (S1).  
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Ifall  cardiasfinktern  inte  håller  tätt  kan  magsäcksinnehåll  och  saltsyra  läcka  upp  till  esofagus  
och  orsaka  inflammation  vilket  upptäcks  genom  en  uppflyttning  av  z-linjen.    
  
Dysfagi  (svårt  att  själva)  kan  bero  på  att  svårigheter  i  relaxationen  av  nedre  
esofagussfinktern.  
  
★   tillstånd  förknippade  med  kräkning  (S1).  
  
Se  lärandemål  om  kräkning.  De  tre  huvudtyperna  av  tillstånd  som  leder  till  kräkning  är  
irritation  av  magsäcken,  problematik  i  innerörat  och  balanssystemet  samt  läkemedel  som  
påverkar  hjärnans  kräkcentrum.  Graviditet  leder  också  ofta  till  illamående.  
  
★   sjukdomar  som  påverkar  ventrikeltömning,  betydelsefulla  former  av  
dysmotorik  och  deras  relation  till  symtom  (gastropares,  intestinal  
pseudoobstruktion,  colon  irritabile)  (S1).  
  
Gastropares  är  brist  på  peristaltik  och  uppstår  ofta  sekundärt  till  diabetes.  Visar  sig  som  
illamående  och  viktnedgång.  
  
Intestinal  pseudoobstruktion  uppvisar  symtom  som  om  tarmen  var  helt  eller  delvis  blockerad:  
alltså  illamående,  kräkningar  och  buksmärta.  Beror  ofta  på  problem  med  tarmmuskulatur.  
  
Colon  irritabile  eller  IBS  är  ett  samlingsnamn  för  en  mängd  symtom  som  påverkar  
tarmfunktion  utan  att  uppvisa  sig  som  förändringar  i  tarmens  vävnad.  
  
★   förstoppning  och  betydelsen  av  bulkmedel  (S1).  
  
Bulkmedel  eller  osmotiskt  aktiva  medel  är  medel  som  binder  upp  vätska  i  colon  vilket  gör  det  
lättare  för  avföringen  att  passera  colon.  Detta  används  som  behandling  vid  förstoppning.  
  
★   metoder  för  att  mäta  motorik  hos  normala  individer  och  patienter  (S1).  
  
Två  exempel  på  sätt  att  mäta  motorik:  
  
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.  
  

Avsnitt  4-I  KOLHYDRATMETABOLISM  och  HORMONELL  
REGLERING  
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Hormonell  reglering  och  glukosupptag    
Specialföreläsning  under  avsnitt  3  +  sem.  4  och  6  +  kolhydratlaborationen  (F/HF  kap.  
8:II+IV,  kap  11:VC2  samt  fig.  11.9-11.10  o  11.13,  kap.  17:III  1  (fig.  17.7-17.8,  17.11),  fig.  
18.24  och  18.28,  kap.  23:I-IIC,  23:IIE  och  23:III  (enbart  signaltransduktion),  samt  kap.  32  IVB  
och  fig.  32.9  -  32.11.  Glukostolerans  kommer  även  på  sem.  11.  (Alberts  [ECB]  -  valda  delar  
av  kap  16  och  12  ”Cell  Signaling”  and  ”Transport  Across  Cell  Membranes”,  respectively.)  
(Boron  &  Boulpaep,  Medical  Physiology  [”Updated  edition”;;  kap  3  och  4]  och  [”2nd.  edt.”;;  kap  
3  och  5,  samt  sid  131-134  resp.  92-96])  (Rhoades  &  Bell,  Medical  Physiology  [4:e  uppl.;;  sid  
6-20,  kap  2,  ytligt  sid  54-60  samt  delar  av  kap  30]).    
  
●   beskriva  den  principiella  strukturen  hos  hormonerna  insulin,  glukagon,  
adrenalin  och  kortisol.    
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Se  föregående  avsnitt.  
  
●   redogöra  för  hur  olika  hormoner  reglerar  blodsockernivåerna:  vilka  hormoner  
deltar  och  vilka  effekter  dessa  hormoner  har  på  intermediärmetabolismen  
(ange  vilka  processer  som  stimuleras  och  hämmas  av  resp.  hormon)?  
  
De  hormoner  som  principiellt  reglerar  blodsockernivåerna  är  insulin  (minskar  
blodsockernivåerna),  glukagon  (ökar  blodsockernivåerna),  noradrenalin  (ökar  
blodsockernivåerna),  kortisol  (ökar  blodsockernivåerna)  och  adrenalin  (ökar  
blodsockernivåerna).  
  

  
  
För  hormonernas  inverkan  på  respektive  steg  i  intermediärmetabolismen,  se  kommande  
avsnitt.  
  
●   redogöra  för  hur  glukosupptaget  sker  i  olika  vävnader,  samt  hur  det  regleras.  
  
Glukosupptag  i  cellerna  sker  genom  faciliterade  transport  med  GLUT  eller  SGLT.  GLUT1  
finns  i  röda  blodceller  och  i  blod-hjärnbarriären.  GLUT2  finns  i  levern,  njurar  och  pankreas.  
GLUT3  finns  i  neuron.  GLUT4  finns  i  muskler  och  fett.  GLUT  1,  2  och  4  är  gradientberoende.  
GLUT2  kan  transportera  mot  gradienten.    
  
GLUT4  är  insulinberoende.  När  insulin  binder  RTK  startar  en  reaktion  som  gör  att  Akt  
frisätter  GLUT4  från  vesiklar  i  muskel-  och  fettceller  så  att  transportörerna  kan  binda  
cellmembranet  och  släppa  in  glukos.  
  
SGLT  finns  framförallt  i  njure  och  i  tunntarm  och  kan  i  symport  med  Na⁺   transportera  glukos  
mot  gradienten.  Detta  är  en  för  cellen  mycket  energikrävande  process.    
  
●   förklara  vad  som  menas  med  glukostolerans,  samt  redogöra  för  hur  
glukostoleransen  kan  bestämmas  hos  en  patient.  
  
Glukostoleransen  är  ett  mått  på  kroppens  förmåga  att  hantera  tillförsel  av  glukos  utan  att  
blodnivåerna  blir  för  höga.  Ifall  det  finns  för  mycket  glukos  i  blodbanan  kan  det  leda  till  
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kardiovaskulära  sjukdomar.  Glukosintolerans  identifieras  genom  peroral  eller  intravenös  
glukosbelastning  vilket  är  en  mätning  av  blodsockernivåer  vid  flera  tillfällen  en  tid  efter  det  att  
glukos  tillförts  blodbanan.    
  
●   redogöra  för  insulins,  glukagons,  adrenalins  och  kortisols  
signaltransduktionssystem  genom  att  beskriva  de  olika  receptorproteinernas  
struktur  (7-TM,  insulinreceptorn  och  glukokortikoidreceptorn)  och  olika  
kopplingar  intracellulärt  (signaltransduktion,  via  cAMPsystemet  och  PKA,  
fosfatidylinositolkaskaden  [IP3,  Ca2+och/eller  DAG,  PKC],  Ca2+-  calmodulin)  
samt  för  insulin  (IRS,  PIP2,  PDPK1  [PDK1],  Akt  [PKB])  och  glukokortikoiders  
(intracellulära  DNA-bindande  receptorer)  [se  också  DFM1:2]  ;;  känna  till  att  
insulin  och  glukagon  (via  CREB)  också  kan  påverka  genom  genreglering  och  
att  insulin  kan  påverka  många  enzymer  och  processer  nedströms  om  Akt  (t.ex.  
kinaserna  mTOR  och  S6,  olika  proteinfosfataser  och  fosfodiesteraser,  samt  
transportproteinet  GLUT4)  (S2).  
  
För  insulins,  glukagons,  adrenalins  och  kortisols  signaltransduktionssystem,  se  föregående  
avsnitt.  
  
Signalmolekylers  inverkan  på  genreglering:  
  
Glukokortikoider  är  den  undergrupp  till  steroidhormon  som  kortisol  tillhör.  Dess  
glukokortikoidreceptorer  (GR)  finns  intracellulärt  och  när  t.ex  kortisol  binder  aktiveras  dessa  
protein  och  färdas  in  till  nukleus.  Där  binder  receptor-ligand-komplexet  till  
glukokortikoidresponselement  (GRE)  som  i  sin  tur  fungerar  som  
transkriptionsfaktorskomplex.  

  
  
Insulin  och  glukagon  kan  också  påverka  genreglering  och  nedan  ges  exempel  på  hur  detta  
kan  ske:  
  
Insulin  och  glukagon  påverkar  framförallt  genom  transkriptionsfaktorskomplexet  cAMP  
response  element  binding  protein  (CREB).  CREB  binder  till  cAMP  response  elements  
(CREs)  och  påverkar  på  så  sätt  genuttrycket.  CREB  uttrycker  framförallt  generna  för  
fosfoenolpyruvat  karboxykinas  (PEPCK)  och  glukos-6-fosfatas  som  används  i  
glukoneogenesen.  Insulin  kan  påverka  sterol  regulatory  element  (SRE)  som  i  sin  tur  till  stor  
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del  uppreglerar  lipogenesen  genom  att  mTORC1  aktiveras  nedströms  om  PDPK1.  mTORC1  
kan  i  sin  tur  aktivera  ribosomal  s6  kinase  (S6)  som  i  sin  tur  aktiverar  ett  SRE-binding  protein  
(SREBP)  som  ökar  uttrycker  för  SRE.  Glukagon  har  motsatt  effekt  via  PKA,  alltså  ökad  
glukoneogenes.  
  

  

  

●   redogöra  för  olika  transportprinciper  över  cellmembraner  med  utgångspunkt  
från  konkreta  exempel  i  metabolismen  [se  också  DFM1:3  och  DFM1:2].  
  
Se  föregående  avsnitt.  
  

Glykolysen  och  glukoneogenesen    
Sem.  4  (F/HF:  kap  8;;  kap  10)  +  kolhydratlaborationen  +  uppföljningsföreläsning  1.    
  
●   redogöra  med  hjälp  av  en  summaformel  för  glykolysen  (aerob  och  anaerobt)  
resp.  Glukoneogenesen.  
  
Den  aeroba  glykolysen  består  i  att  bryta  ner  en  glukosmolekyl  till  två  pyruvatmolekyler.  
Samtidigt  utvinns  två  ATP,  två  NADH+H⁺   och  vatten.  Reaktionsformel:    
  
Glukos + 2ADP + 2 Pi + 2 NAD⁺ → 2x (pyruvat + ATP + NADH + H⁺ + H2O)  
  
Den  anaeroba  glykolysen  följer  i  stort  sett  samma  steg  men  för  att  kunna  fortsätta  utvinna  
energi  krävs  att  pyruvat  omvandlas  till  laktat  för  att  utvinna  NAD⁺   som  kan  används  i  
tidigare  steg  i  glykolysen.  Reaktionsformel:  
  
Glukos + 2ADP + 2 Pi → 2x (pyruvat + ATP + H2O)  
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Glukoneogenesen  följer  samma  intermediärsteg  som  glykolysen  men  använder  andra  
enzym  i  vissa  regulatoriska  steg.  Dess  reaktionsformeln  blir  således:  
  
2x  (pyruvat  +  ATP  +  NADH  +  H⁺   +  H2O)  → Glukos + 2ADP + 2 Pi + 2 NAD⁺   
  
●   redogöra  för  glykolysens  hela  reaktionssekvens  (OBS  strukturformler  endast  
för  förståelsen)  enligt  det  metabola  schemat.  
  

  

  

●   redogöra  för  substrat,  produkt,  enzym  och  ev.  coenzym  för  följande  steg  i  
glykolysen:  ATP  förbrukande  steg,  ATP-producerande  steg  =  
”substratfosforyleringar”  (substratnivå-  fosforylering),  redoxreaktioner  (aerobt  
resp.  anaerobt).  
  
ATP-förbrukande  steg:  
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●   Glukos  till  glukos-6-fosfat  kräver  1  ATP  oberoende  av  om  glukokinas  eller  hexokinas  
utför  reaktionen.    
●   Fosfofruktokinas  1  kräver  ATP  för  att  omvandla  fruktos-6-fosfat  till  fruktos-1,6-
bisfosfat.  
  
ATP-producerande  steg:  
  
●   Fosfoglyceratkinas  producerar  2  ATP  per  glukosmolekyl  när  det  omvandlar  1,3-
bisfosfoglycerat  till  3-fosfoglycerat.  
●   Pyruvatkinas    producerar  2  ATP  per  glukosmolekyl  när  det  omvandlar  
fosfoenolpyruvat  (PEP)  till  pyruvat.    
  
I  den  aeroba  glykolysen  sker  en  redoxreaktion  när  glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas  
omvandlar  glyceraldehyd-3-fosfat  till  1,3-bisfosfoglycerat.  NAD⁺   reduceras  då  till  
NADH+H⁺ .  
  
I  den  anaeroba  glykolysen  sker  även  en  redoxreaktion  när  pyruvat  omvandlas  till  laktat  mha  
laktatdehydrogenas.  Denna  reaktion  kräver  NADH+H⁺   och  tillgången  på  denna  
elektronbärare  avgör  i  vilken  riktning  reaktionen  går.  Reaktionen  sker  eftersom  oxiderat  
NAD⁺   inte  produceras  i  elektrontransportkedjan  ifall  inte  cellen  ha  syre  som  
elektronacceptor.  
  
●   redogöra  för  energiutbytet  i  glykolysen  (ATP-bildning  under  aeroba  resp.  
anaeroba  förhållanden  samt  i  den  röda  blodkroppen).  
  
Under  vanliga  aeroba  förhållanden  ger  glykolysen  en  nettovinst  på  2  ATP  och  1  NADH+H⁺ .  
I  fallet  anaerob  glykolys  förbrukas  sedan  NADH+H⁺   för  att  bilda  laktat.  Vinsten  blir  således  
endast  2  ATP.  Det  kan  vara  värt  att  tillägga  att  vatten  även  produceras  i  bägge  fall.    
  
I  röda  blodkroppar  finns  höga  koncentrationer  fosfoglyceratmutas  som  istället  omvandlar  1,3  
bisfosfoglycerat  till  2,3-bisfosfoglycerat.  För  att  bilda  3-fosfoglycerat  krävs  sedan  att  
fosfoglyceratfosfatas  spjälkar  en  fosfatgrupp  mha  vatten.  Röda  blodkroppar  har  inte  heller  
mitokondrier  vilket  leder  till  att  all  pyruvat  omvandlas  till  laktat.  Således  bildas  endast  1  ATP  
per  glukosmolekyl  i  röda  blodkroppar.    
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●   känna  till  vad  som  menas  med  "högenergiföreningar"  och  vilka  som  bildas  i  
glykolysen  samt  kunna  beskriva  vad  som  karakteriserar  dessa  föreningar  [se  
också  DFM1:1b].  
  
De  högenergiföreningar  som  bildas  i  glykolysen  har  ofta  en  fosfatgrupp  som  sedan  kan  
spjälkas  bort  eller  elektroner  som  kan  användas  för  att  reducera  ett  annat  ämne.  I  glykolysen  
kan  glyceraldehyd-3-fosfat,  1,3-bisfosfoglycerat  och  PEP  räknas  som  högenergiföreningar.  
  
●   redogöra  för  hur  glykolysen  kan  fortgå,  under  anaeroba  betingelser.  
  
Se  ovanstående  lärandemål.  Tillägg  kan  vara  att  det  laktat  som  bildas  i  cellen  transporteras  
ut  genom  Cori-cykeln.  Se  kommande  lärandemål.  

  
  
●   redogöra  för  vilka  enzymsteg  som  är  viktiga  för  glykolysens  reglering,  samt  
beskriva  hur  resp.  enzym  regleras.  
  
Det  finns  tre  reglerade  enzym  i  glykolysen.  Det  första  är  hexokinas  som  regleras  allostert  
positivt  av  glukos  och  negativt  av  glukos-6-fosfat.  I  levern  stimuleras  glukokinas  av  glukos  
genom  ett  reglerande  protein  i  hepatocyternas  kärna.  Detta  protein  binder  till  och  inhiberar  
glukokinaset  vid  höga  intracellulära  nivåer  av  glukos-6-fosfat.  
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Fosfofruktokinas  1  är  det  mest  reglerade  enzymet.  Det  regleras  allostert  positivt  av  AMP  och  
fruktos-2,6-fosfat  samt  negativt  av  ATP  och  citrat.  
  

  

  
  
Fruktos-2,6-fosfat  produceras  av  fosfofruktokinas  2  som  binder  till  fruktosbisfosfatas  2  som  i  
sin  tur  inaktiveras  av  glukagon  via  PKA  och  cAMP.  Alltså  leder  frisättning  av  glukagon  till  
inaktivering  av  PFK2  vilket  leder  till  minskad  bildning  av  fruktos  2,6-bisfosfat.  Detta  ger  i  sin  
tur  mindre  fruktos  1,6-bisfosfat  via  reglering  av  PFK  1.  
  
Det  sista  reglerade  steget  är  pyruvatkinas  som  regleras  positivt  av  fruktos-1,6-bisfosfat.  Alla  
tre  enzym  uppregleras  också  direkt  av  insulin  och  nedregleras  av  glukagon  på  gennivå.    
  
●   beskriva  hur  2,3-BPG  bildas  i  de  i  röda  blodkroppar  samt  kunna  redogöra  för  
betydelsen  av  2,3-BPG  i  dessa  celler.  
  
Se  ovanstående  lärandemål  och  lärandemål  under  avsnitt  1.  
  
●   beskriva  var  i  kroppen  glukoneogenesen  sker,  och  hur  de  viktigaste  
prekursorerna  metaboliseras  till  glukos.  
  
Glukoneogenesen  sker  delvis  i  mitokondrien  och  delvis  i  cytosolen.  Glukoneogenes  sker  
primärt  i  levern  även  om  vissa  celler  i  njuren  även  har  möjligheten  till  att  producera  glukos.  
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●   redogöra  i  detalj  (substrat,  produkt  enzymer  och  ev.  coenzym)  för  de  steg  som  
skiljer  glukoneogenesens  reaktionssekvens  från  en  omvänd  glykolys  samt  
känna  till  hur  mycket  energi  som  åtgår  vid  bildning  av  glukos  från  laktat  och  
andra  glukogena  substrat.  
  
För  att  glukoneogenes  ska  ske  måste  pyruvat  eller  laktat  transporteras  in  i  mitokondrien.  
Alternativt  kan  syntes  ske  med  utgångspunkt  i  vissa  aminosyror.  Gemensamt  för  de  tre  
sätten  är  att  PEP  bildas.    
  
I  fallet  pyruvat  katalyserar  pyruvatkarboxylas  en  omvandling  till  oxaloacetat  (OAA)  vilket  
kräver  ATP,  CO2  och  biotin  som  coenzym.  OAA  omvandlas  till  malat  av  malatdehydrogenas  
vilket  kräver  NADH.  Även  aminosyror  omvandlas  till  malat  av  fumaras  vilket  kräver  vatten.  
Malat  transporteras  ut  ur  mitokondrien  via  malataspartatskytteln  och  omvandlas  till  OAA  av  
cytosolärt  malatdehydrogenas.  Omvandlingen  till  OAA  ger  NADH.  OAA  omvandlas  sedan  till  
PEP  av  PEP-karboxykinas  (PEPCK)  vilket  kräver  GTP  och  CO2.    
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I  fallet  laktat  sker  en  omvandling  till  pyruvat  som  sedan  direkt  omvandlas  till  OAA  i  
mitokondrien  och  sedan  till  PEP  i  cytosolen  utan  att  gå  via  intermediären  malat.  Denna  väg  
kräver  alltså  inte  NADH.  
  
Det  finns  två  steg  till  i  vilket  glukoneogenesen  skiljer  sig  från  glykolysen.  För  att  1,3-
bisfosfoglycerat  ska  omvandlas  till  fruktos-1,6-fosfat  krävs  fruktos-1,6-bisfosfatas.  För  att  
glukos-6-fosfat  ska  omvandlas  till  glukos  krävs  glukos-6-fosfatas.  Detta  enzym  uttrycks  
endast  i  levern.    
  
●   redogöra  för  glukoneogenesens  reglering  och  Coris  cykel.  
  
Glukoneogenesen  regleras  av  att  acetyl-CoA  uppreglerar  pyruvatkarboxylas.  Fruktos  2,6  
bisfosfat  hämmar  i  sin  tur  fruktos-1,6-bisfosfatas.  Fruktos-1-6-bisfosfatas  hämmas  av  AMP  
och  uppregleras  av  ATP.  Glukagon  och  kortisol  uppreglerar  glukoneogenesens  enzym  och  
insulin  nedreglerar  dem.  Coris  cykel  är  namnet  på  det  kretslopp  i  vilket  laktat  färdas  från  
arbetande  muskler  till  lever  för  att  där  omvandlas  till  glukos  (enligt  föregående  lärandemål)  
Glukosen  transporteras  sedan  tillbaka  till  musklerna  som  bränsle  för  muskelaktivitet.  
  

  

Mitokondrien  och  citronsyracykeln    
Specialföreläsning  (F/HF  kap  6;;  ECB  kap  14  sid  447-469)  +  sem.  5  (F/HF  kap  9,  fig.  28.12)  +  
uppföljningsföreläsning  1.    
  
●   beskriva  mitokondriens  principiella  uppbyggnad,  samt  det  inre  
mitokondriemembranets  struktur  och  funktion.  
  
Mitokondrien  består  av  ett  permeabelt  yttre  membran  och  ett  semipermeabelt  inre  membran.  
Vissa  större  protein  kräver  dock  transportörer  för  att  ta  sig  till  mitochondrial  intermembrane  
space  (MIS).  Se  lärandemål  i  avsnitt  2  om  TIM  och  TOM.  Det  inre  membranet  har  både  
jonporter  och  transportörprotein  för  att  få  transportera  ämnen  till  och  från  de  metabola  
processer  som  pågår  i  matrix.  Speciellt  med  det  inre  membranet  är  att  kvoten  protein  till  
lipider  är  ovanligt  hög.  
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I  mitokondrierna  sker  elektrontransportkedjan,  tricarboxylic  acid  (TCA)  cykeln,  hemsyntes,  β-
oxidation,  ketogenes  och  ureasyntes.  
  
  

  
  
●   redogöra  för  hur  transport  av  substrat  sker  över  det  inre  
mitokondriemembranet.  
  
Via  olika  transportprotein,  t.ex  MPC  eller  ATP-carriers.  Se  nästa  lärandemål.  
  
●   redogöra  i  detalj  (substrat,  produkter,  enzym,  coenzym)  för  de  olika  
skyttelsystemen  för  reducerade  coenzymer  samt  beskriva  hur  energiutbytet  
påverkas  om  transporten  sker  med  malat-aspartat-skytteln  resp.  Glycerol-3-
fosfat-skytteln.  
  
I  fallet  malat-aspartat-skytteln  omvandlas  cytosolisk  OAA  till  malat  av  cytosoliskt  
malatdehydrogenas.  Malat  transporteras  sedan  över  mitokondriemembranen  och  oxideras  
till  OAA  av  mitokondriellt  malatdehydrogenas.  På  så  sätt  kan  NADH+H⁺   poolen  fyllas  på  
innuti  mitokondrien.    
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Glycerol-3-fosfat-skytteln  kräver  att  dihydroxiacetonfosfat  omvandlas  till  glycerol-3-fosfat  av  
cytosoliskt  glycerofosfatdehydrogenas.  Denna  reaktion  kräver  NADH.  Väl  inne  i  matrix  
oxideras  glycerol-3-fosfat  till  dihydroxiacetonfosfat  av  mitokondriellt  
glycerofosfatdehydrogenas  vilket  reducerar  FAD  till  FADH2.  
  

  
  
Väl  inne  i  mitokondrien  överlämnas  elektronerna  till  coenzym  Q  via  komplex  II.  Varje  FADH2  
molekyl  ger  1.5  ATP  molekyler  och  varje  NADH  ger  2.5  ATP.  Således  ges  större  
energiutvinning  av  malat-aspartat-skytteln.  
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●   redogöra  för  pyruvats  inträde  i  citronsyracykeln:  oxidativ  dekarboxylering,  
resp.  karboxylering  av  pyruvat  (strukturformler,  enzymer,  coenzymer,  
reglering).  
  
Pyruvat  transporteras  in  i  mitokondrien  av  mitochondrial  pyruvate  carrier  (MPC)  och  
omvandlas  sedan  till  acetyl-CoA  av  pyruvate  dehydrogenase  complex  (PDC).  Detta  komplex  
består  av  tre  enzym:  pyruvatdehydrogenas  (PDH/E1),  dihydrolipoyltransacetat  (E2)  och  
dihydrolipoyldehydrogenas  (E3).  Komplexet  har  två  regulatoriska  enzym  som  verkar  på  E1  
och  dessa  är  pyruvatdehydrogenaskinas  (PDH-kinas,  nedreglerande)  och  
pyruvatdehydrogenasfosfatas  (PDH-fosfatas,  uppreglerande).  Reaktionsformeln  för  
reaktionen  är:  
  
Pyruvat + CoA + NAD⁺ → CO2  +  NADH  +  H⁺   +  acetyl-CoA  
  
E1  kräver  tiamin  (vitamin  B1)  som  coenzym.  E2  kräver  liponsyra  och  CoA.  E3  är  beroende  
av  NAD  och  FAD.    
  

  
  
Pyruvat  kan  även  gå  in  i  citronsyracykeln  genom  att  karboxyleras  till  OAA  av  
pyruvatkarboxylas  som  i  sin  tur  kräver  ATP  och  biotin  (vitamin  B7)  som  coenzym.  
  
Pyruvat  +  CO2 + ATP→ ADP + OAA  
  
  
Reglering  av  de  två  processerna  sker  mestadels  genom  att  pyruvatkarboxylas  är  aktivt  är  
PDC  inte  är  det  och  vice  versa.  PDC  uppregleras  av  höga  nivåer  pyruvat  eftersom  det  
hämmar  PDH-kinas.  PDC  uppregleras  också  av  Ca²⁺   eftersom  det  aktiverar  PDH-fosfatas.  
PDC  nedregleras  av  NADH  och  acetyl-CoA,  dels  genom  produktinhibering  och  dels  genom  
att  dessa  produkter  uppreglerar  PDH-kinas.  Även  höga  nivåer  ATP  aktiverar  PDH-kinas.  
Pyruvatkarboxylas  uppregleras  av  acetyl-CoA.    
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●   redogöra  för  citronsyracykeln  med  hjälp  av  en  summaformel,  som  
nettomässigt  beskriver  vad  som  sker  med  substratet  acetyl-CoA  (Vilka  andra  
substrat  behövs?  Vad  bildas  molekylärt  och  energimässigt?).  
  
Acetyl-CoA  +  2  H2O + 3 NAD⁺ + FAD + GDP + Pi → 2 CO2  +  3  NADH  +  FADH2  +  GTP  +  CoA  

  
●   redogöra  för  citronsyracykelns  reaktionssekvens  (strukturformler  för  
förståelsen)  enligt  metabola  schemat  (OBS  endast  stegen  som  finns  angivna  i  
F/HF).  
  

  
  
●   redogöra  för  substrat,  produkt,  enzym  och  ev.  deltagande  coenzym  för  följande  
reaktionssteg:  redoxreaktioner,  substratfosforyleringar,  dekarboxyleringssteg.  
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Se  föregående  lärandemål.  
  
●   beskriva  pyruvat-  och  alfa-ketoglutarat-dehydrogenaskomplexens  (PDH  resp.  
alfa-kgDH)  uppbyggnad,  coenzymer  och  funktion,  samt  hur  PDH-komplexet  
regleras.  
  
För  PDC  se  ovanstående  lärandemål.  
  
Alfa-KGDC  fungerar  mycket  likt  PDC  och  dess  enzym  kräver  också  tiamin,  lipoensyra,  FAD,  
NAD  och  CoA.  Enzymet  uppregleras  av  Ca²⁺   och  nedregleras  av  dess  produkter  NADH  och  
succinyl-CoA.    
  

  
  
●   redogöra  för  energiutbytet  i  citronsyracykeln  (TCA-cykeln).  
  

  
  
●   beskriva  vilka  reaktionssteg  som  är  de  huvudreglerade,  samt  kunna  redogöra  
för  vilka  övriga  reglerade  enzymsteg  som  det  finns  i  citronsyracykeln  och  hur  
de  regleras.  
  
De  huvudsakliga  reglerade  stegen  är  isocitratdehydrogenas,  alfa-KGDC  och  PDC.  Isocitrat  
uppregleras  av  ADP  och  Ca²⁺   och  nedregleras  av  NADH  och  ATP.  Även  citratsyntas  
regleras  genom  produktinhibering  av  citrat.  
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●   relatera  betydelsen  av  tiaminbrist,  såsom  vid  Wernicke-Korsakoffs  syndrom,  
till  aktivitet  i  TCA-cykeln.  
  
Vid  tiaminbrist  saknar  PDC  full  funktion  vilket  gör  att  cellen  får  förse  sig  med  energi  genom  
laktatskytteln.  Att  hjärnan  drabbas  i  ett  tidigt  stadium  med  minnesstörningar  och  
muskelstörningar  beror  på  dess  beroende  av  citronsyracykeln  och  dess  känslighet  för  pH-
förändringar.  
  
●   redogöra  för  elektrontransportkedjans  principiella  uppbyggnad  och  funktion  
med  avseende  på  enzymkomplexens  funktion,  mobila  ”carriers”,  föreningar  
som  bildar  redoxpar,  principen  för  redoxparens  inbördes  ordning,  och  hur  
återoxidation  av  NADH  resp.  FADH2  sker,  samt  hur  den  kemiosmotiska  
gradienten  driver  bildningen  av  ATP  (ATPsyntas).  
  
Elektrontransportkedjan  består  av  fem  komplex  som  med  hjälp  av  överförda  elektroner  
skapar  en  vätjongradient  kallad  kemiosmotiska  gradienten  mellan  matrix  och  IMS.  Stegen  
går  enligt  följande:  
  
NADH+H⁺   lämnar  över  två  elektroner  till  komplex  I  och  samtidigt  pumpas  fyra  vätjoner  över  
mitokondriemembranet.  FADH2  lämnar  två  elektroner  till  succinatdehydrogenas  (komplex  II).  
Succinatdehydrogenas  sitter  på  insidan  av  membranet  och  inga  vätjoner  transporteras  över  
membranet  i  detta  steg.  Coenzym  Q  (ubikvitin)  som  är  en  mobile  carrier  som  därefter  bär  två  
elektroner  för  dessa  till  komplex  III.    
  
Ubikvitin  kan  även  ta  emot  elektroner  från  glykolysen  via  glycerolfosfatskytteln  eller  från  
beta-oxidation  via  ETP  samt  ifrån  nukleotidmetabolismen  via  dihydroorotatdehydrogenas.  I  
komplex  III  transporteras  fyra  vätjoner  till  IMS  och  cytokrom  C  tar  emot  en  elektron.  En  av  
elektronerna  återanvänds  inom  komplex  III.  Cytokrom  C  transporterar  elektroner  till  komplex  
IV  som  när  det  har  tagit  emot  två  elektroner  transporterar  två  vätjoner  över  membranet  samt  
bildar  vatten.    
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Det  kan  vara  värt  att  nämna  att  de  hittills  nämnda  komplexen  fungerar  med  hjälp  av  
hemgrupper  och  komplex  uppbyggda  av  järn  och  sulfat  (Fe-S-komplex)  som  används  som  
elektronmottagare.    
  
Komplex  V  (ATP-syntas)  fungerar  som  en  turbin  som  syntetiserar  ATP  av  ADP  och  Pi.  
Transport  av  cirka  tio  vätjoner  ger  tre  ATP-molekyler.    
  

  
  
●   redogöra  för  olika  sätt  som  FADH2  kan  koppla  till  den  mobila  ”carriern”  
coenzym  Q.  
  
Se  föregående  lärandemål.  
  
●   känna  till  vad  som  menas  med  oxidativ  fosforylering,  elektrontransportkedjan,  
andningskedjan  samt  betydelsen  av  "uncoupling  protein"  och  skillnaden  
mellan  vit,  brun  och  beige  fettväv.    
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Den  oxidativa  fosforyleringen  är  namnet  på  den  process  i  vilket  ATP-syntas  syntetiserar  ATP  
av  ADP  och  Pi.  Elektrontransportkedjan  delas  in  i  andningskedjan  (komplex  I-IV)  och  den  
oxidativa  fosforyleringen  (komplex  V).  Uncoupling  protein  (UCP)  öppnar  en  jonport  vilket  gör  
att  den  kemiosmotiska  gradienten  inte  byggs  upp  och  strömmar  då  vätejonerna  tillbaka  till  
matrix  vilket  genererar  värme.  UCP  finns  i  stor  utsträckning  i  brun  fettväv.  För  utförligare  
svar  om  de  olika  fetttyperna,  se  avsnitt  3.  
  

  

  

Glykogenomsättning    omsättning  av  fruktos  och  galaktos  samt  HMP-
shunten  
Sem.  6  (F/HF  kap  11;;  kap  12;;  kap  13:I-II  [sid  145-147])  +  uppföljningsföreläsning  1.  
  
●   redogöra  i  detalj  (substrat,  produkter)  för  glykogenesens  resp.  
glykogenolysens  hela  reaktionssekvens  (OBS  strukturformler  endast  för  
förståelsen).  
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Glykogenolysen  skiljer  sig  enbart  från  glykogenesen  i  det  att  glykogenfosfatas  (GF)  och  
debranching  enzyme  istället  bryter  ned  kedjan  vilket  bildar  glukos-1-fosfat  och  fri  glukos.  
  
●   redogöra  för  vilka  enzymer  som  deltar  i  glykogenesen  och  vilka  funktioner  de  
har.  
  
Se  föregående  lärandemål.  GS  skapar  alfa  1-4-bindningar  och  branching  enzyme  skapar  
alfa  1-6-bindningar.  Värt  att  tillägga  kan  vara  uridindifosfat  krävs  för  att  bilda  UDP-glukos.  
Som  restprodukt  bildas  pyrofosfat  som  bryts  till  två  fosfatgrupper  av  pyrofosfatas.  
Nedbrytningen  av  pyrofosfat  driver  på  jämviktsreaktionen.  
  
●   beskriva  vad  som  menas  med  glykogenprimer,  hur  aktivering  av  glukos  går  till  
samt  vad  glykogenin  är  och  vilken  funktion  proteinet  har.    
  
Glukoskedjor  kan  inte  bildas  utan  en  glykogenprimer  i  form  av  proteinet  glykogenin.  
Proteinet  fungerar  självt  som  enzym  och  katalyserar  reaktionen  där  dess  tyrosinrest  binder  
UDP-glukos  genom  autoglykosylering.  Autoglykosyleringen  tillåter  glykogensyntas  (GS)  att  
bygga  upp  en  kedja.  Aktivering  av  glukos  sker  genom  bindning  till  UDP  mha  UDP-
glukospryofosforylas.    
  
●   redogöra  för  vilka  enzymer  som  är  nödvändiga  för  glykogenolysen  och  hur  
processen  tillgår,  samt  känna  till  vad  som  menas  med  fosforolys.  
  
GF  bryter  ned  alfa  1-4-bindningar  genom  att  klyva  bindningen  och  addera  en  fosfatgrupp  till  
den  bortkluvna  glukosmolekylen.  Processen  kallas  fosforolys.  GF  kan  inte  bryta  alfa  1-6-
bindningar  och  inte  heller  bindningar  i  närheten  av  dessa  förgreningsställen.  
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Debranchingenzymet  bryter  istället  dessa  bindningar  genom  att  limit  dextriner  förflyttas  till  
ändarna  på  andra  glykogenkedjor.  Det  skapas  då  en  fri  glukosmolekyl  för  varje  förflyttad  
kedja.    
  
●   redogöra  i  detalj  för  hur  glykogenomsättningen  regleras  via  hormoner  och  
allostera  effektorsubstanser.  
  
Uppbyggnad  av  glykogen  stimuleras  av  aktivering  av  GS  från  proteinfosfatas-1  som  i  sin  tur  
aktiveras  av  insulinsignaltransduktionen.  Alloster  uppreglering  av  GS  sker  vid  höga  halter  
glukos-6-fosfat.  Inhibering  av  uppbyggnad  sker  genom  fosforylering  av  GS  mha  PKA  och  
glukagonsignaltransduktionen.  
  
Nedbrytning  av  glykogen  stimuleras  genom  aktivering  av  GF  via  GF-kinas  som  i  sin  tur  
aktiveras  av  PKA.  Aktivering  kan  således  ske  dels  genom  aktivering  av  glukagonreceptorer  
och  dels  genom  aktivering  av  beta-adrenergiska  receptorer  via  cAMP.  Allostert  kan  GF  
aktiveras  via  AMP  och  av  Ca²⁺   som  binder  till  calmodulin.  Inhibering  av  nedbrytning  sker  via  
proteinfosfatas-1  som  inaktiverar  PKA  och  GF.  Allostert  nedregleras  GF  av  glukos  och  av  
ATP.    
  

  
●   känna  till  i  vilka  organ  glykogen  lagras  och  vilken  metabol  roll  de  olika  
glykogendepåerna  spelar.  
  
Glykogen  lagras  i  levern  och  utgör  där  ca  10%  av  dess  vikt,  ca  100  g.  Glykogen  lagras  även  
i  musklerna  och  står  för  1-2%  av  muskelvikten,  ca  400g.  I  musklerna  används  glykogen  som  
lokal  energikälla  och  från  levern  frisätts  glukos  i  blodet  för  användning  i  t.ex  hjärnan.    
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●   redogöra  för  metabolismen  av  fruktos  och  galaktos,  samt  sorbitol  (sem.  11),  
och  betydelsen  av  UDP-hexos-4-epimeras.  
  
Fruktosmetabolismen  börjar  med  att  fruktos  omvandlas  till  fruktos-1-fosfat  av  hexokinas  eller  
fruktokinas  (finns  endast  i  lever,  tarmar  och  njurar).  Detta  steg  kräver  ATP.  Därefter  delar  
aldolas  B  molekylen  i  glyceraldehyd  och  dihydroxiacetonfosfat.  Triokinas  omvandlar  
glyceraldehyd  till  glyceraldehyd-3-fosfat  mha  ATP.  Därefter  följer  metabolismen  glykolysen.    
  
Glaktosmetabolismen  består  i  att  galaktos  omvandlas  till  galaktos-1-fosfat  av  ATP-
galaktokinas  vilket  kräver  ATP.  UDP-glukos  tillsammans  med  galaktos-1-fosfat  och  galaktos-
1-fosfaturidyltransferas  (GALT)  bildar  sedan  UDP-galaktos  och  glukos-1-fosfat.  UDP-glukos  
och  UDP-galaktos  är  i  sin  tur  utbytbara  via  UDP-hexos-4-epimeras.  Således  går  
galaktosmetabolismen  in  i  glykogensyntesen.    
  
Glukos  kan  omvandlas  till  fruktos  via  mellansteget  sorbitol  i  det  som  kallas  polyolvägen  mha  
aldosreduktas  vilket  kräver  NADPH.  Sorbitol  blir  till  fruktos  mha  sorbitoldehydrogenas  vilket  
genererar  NADH.  Vid  höga  glukosnivåer  uppregleras  denna  reaktionsserie  och  i  vävnader  
som  linsen,  nerver  och  njurar  finns  inget  sorbitoldehydrogenas.  När  sorbitol  ansamlas  i  en  
cell  sväller  den  eftersom  vatten  strömmar  in.  Dessa  vävnader  är  därför  extra  känsliga  för  
förhöjda  glukosnivåer.  
  

  

  

●   beskriva  HMP-shunten  (formelmässig  förståelse  fram  till  ribos-5-fosfat)  och  
kunna  redogöra  i  detalj  (substrat,  produkter,  enzym)  för  de  NADPH-
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producerande  stegen,  HMPshuntens  viktigaste  funktioner;;  xylulos-5-fosfats  
eventuella  roll  vad  avser  nybildning  av  fettsyror  (lipogenes).  
  
Hexomonofosfatshunten  består  i  att  glukos-6-fosfat  omvandlas  till  6-fosfoglukolakton  av  
glukos-6-fosfatdehydrogenas  (regleras  genom  produktinhibition)  vilket  kräver  H2O  och  
genererar  NADPH.  Sedan  bildas  6-fosfoglukonat  mha  6-fosfoglukonolaktonhydrolas.  
Därefter  bildas  ribulos-5-fosfat  av  6-fosfoglukonolaktondehydrogenas  vilket  genererar  
NADPH  och  CO2.  I  ytterligare  ett  steg  kan  ribos-5-fosfat  bildas  av  ribos-5-fosfatisomeras.  
Denna  produkt  är  av  betydelse  i  nukleotidmetabolismen.    
  
Ribulos-5-fosfat  kan  också  omvandlas  till  xylulos-5-fosfat  som  i  sin  tur  tros  kunna  genreglera  
lipogenesen  via  carbohydrate  response  element  binding  protein  (ChREBP)  och  
proteinfosfatas  2A.    
  
●   beskriva  betydelsen  av  HMP-shuntens  irreversibla  (inkl.  reglering)  och  
reversibla  delar.  
  
De  två  irreversibla  oxidativa  stegen  är  från  glukos-6-fosfat  till  6-fosfoglukolakton  och  från  6-
fosfoglukonat  till  ribulos-5-fosfat.  Det  första  steget  inhiberas  av  NADPH  och  uppregleras  på  
gennivå  av  insulin.  
  
De  reversibla  reaktionerna  möjliggörs  av  transketolas  och  transaldolas  samt  ger  en  stor  del  
av  de  metaboliter  som  används  i  resterande  kolhydratmetabolism.    
  
★   hexosaminvägen  och  bildningen  av  N-acetylglukosamin:  byggsten  för  bl.a.  
GAG  [se  avsnitt  DFM1b  o  DFM1:2]  samt  substrat  som  använts  för  kovalent  
modifiering  av  proteiner;;  O-glykosylering  medierad  av  enzymet  N-
acetylglukosamintransferas  (OGT)  (se  också  metabol  integrering  del  1).  
  
Hexosaminvägen  utgår  från  fruktos-6-fosfat  i  glykolysen  och  bildar  som  slutprodukt  N-
acetylglukosamin  som  kan  användas  för  att  bygga  upp  glukosaminoglykaner.  
  

  
Glykoprotein  bildas  i  granulära  ER  genom  kovalent  modifiering  av  protein.  En  typ  av  sådan  
modifiering,  O-glykosylering,  börjar  med  att  N-acetylglukosamin  adderas  till  proteinet.  
Reaktionen  katalyseras  av  N-acetylglukosamintransferas  (OGT).  Kopplingar  har  hittats  i  
forskningen  mellan  ökat  uttryck  av  OGT  och  cancer.  
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★   polyolvägen  och  bildningen  samt  metabolismen  av  sorbitol  (sem  11).  
  
Se  lärandemål  om  metabolismen  av  sorbitol.  

Avsnitt  4-II  LIPIDMETABOLISM  
  

Lipogenes    (nysyntes  av  fettsyror  ibland  också  triacylglyceroler):    
Sem.  7  (F/HF  kap  16  [sid  181-189];;  [ytligt  sid  213-215];;  sid  381  [fig.  28.16])  +  
uppföljningsföreläsning  2.  
  
●   redogöra  för  vad  som  händer  när  det  blir  energiöverskott  i  mitokondrien  
(Vilken  förening  lämnar  mitokondrien?  Kopplingar  mellan  citronsyracykeln  och  
glykolysen.  Citratlyas.)    
  
Vid  hög  koncentration  av  ATP  i  mitokondrien  inhiberas  isocitratdehydrogenas  vilket  leder  till  
en  ackumulering  av  citrat.  Hög  koncentration  citrat  leder  till  att  metaboliten  diffunderar  ut  ur  
mitokondrien.  Väl  i  cytosolen  omvandlas  citrat  till  OAA  och  acetyl-CoA  av  ATP-citratlyas.  
Reaktionen  kräver  ATP  och  CoA.  Citrat  i  cytosolen  får  även  glykolysen  att  avstanna  genom  
alloster  reglering  på  PFK-1.  Detta  ger  en  ansamling  av  glukos-6-fosfat  som  kan  gå  in  i  HMP-
shunten  för  att  generera  NADPH  till  lipogenesen.    
  
●   definiera  vad  som  menas  med  lipogenes,  samt  kunna  redogöra  för  när  denna  
process  äger  rum  och  vilken  betydelse  lipogenesen  har  hos  människa.    
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Lipogenesen  är  namnet  på  fettsyrasyntesen  som  sker  i  cytosolen  i  mänskliga  celler.  
Lipogenesen  fortgår  endast  i  well-fed-state,  alltså  när  det  finns  ett  överskott  av  energi  i  
kroppen.  Processen  sker  i  levern  eller  i  lakterande  mjölkkörtlar.  I  förlängningen  ger  lagringen  
av  energi  i  kroppen  i  form  av  fett  organismer  en  möjlighet  att  klara  sig  längre  perioder  utan  
kontinuerligt  energiintag.    
  
●   redogöra  för  fettsyrasyntesens  huvudreglerade  steg  (substrat,  produkt,  
coenzym  och  enzym  [acetyl-CoA-karboxylas])  samt  kunna  beskriva  hur  detta  
enzym  regleras.    
  
Lipogenesens  huvudreglerade  steg  är  bildandet  av  malonyl-CoA  från  cytosoliskt  acetyl-CoA  
mha  acetyl-CoAkarboxylas  (ACC).  Detta  enzym  finns  i  cytosolen  i  form  av  inaktiva  
protomerer  men  vid  förhöjda  halter  citrat  i  cytosolen  kongregerar  enzymet  till  aktiva  
polymerer.  Alloster  inaktivering  sker  i  sin  tur  i  närvaro  av  långa  fettacyl-CoA-kedjor.  
Bildandet  av  malonyl-CoA  kräver  ATP  och  CO2  samt  biotin  som  coenzym.  
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Kovalent  uppreglering  av  enzymet  sker  via  proteinfosfatas  som  i  sin  tur  aktiveras  av  insulin.  
Nedreglering  sker  av  AMP-beroende  kinaser  (AMPK)  som  i  sin  tur  aktiveras  av  AMP  och  av  
AMPK-kinaser.  AMPK-kinaserna  aktiveras  av  glukagon  och  adrenalin.    
  
På  gennivå  uppregleras  uttrycket  för  ACC  via  transkriptionsfaktorn  sterol  regulatory  element  
binding  protein  1C  (SREBP-1C)  som  uppregleras  av  högt  energiintag  via  insulin.  Även  
ChREBP  misstänks  kunna  uppreglera  ACC.    
  
●   redogöra  för  vilka  enzymsystem  som  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?    
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Själva  fettsyrasyntesen  startar  med  en  molekyl  acetyl-CoA  som  sedan  får  kol  adderat  till  sig  
från  malonyl-CoA  tills  palmitat  har  bildats.  Syntesen  sker  mha  fatty  acid  synthase  (FAS)  mha  
dess  cysteinrestdomän  och  acyl  carrier  protein  (ACP)-domän.    
  
I  löptext  sker  syntesen  genom  att  acetyl-CoA  binder  in  och  lämnar  sin  acetylgrupp  till  ACP-
domänen.  Sedan  sker  en  nukleofil  attack  som  förflyttar  acetylgruppen  till  cysteindomänen.  
Malonyl-CoA  binder  in  till  ACP-domänen  och  sedan  överförs  dess  acetylgrupp  till  
cysteindomänen  samtidigt  som  CO2  avspjälkas.  Syret  i  den  andra  acylgruppen  reduceras  
sedan  mha  NADPH  och  avpjälkas  i  form  av  vatten.  Detta  lämnar  en  dubbelbindning  mellan  
det  kol  som  har  syre  är  bundet  till  sig  och  närliggande  kol.  En  enkelbindning  bildas  
slutgiltligen  genom  reduktion  mha  NADPH.  
  
Stegen  från  det  att  acetyl-CoA  bundit  in  upprepas  sedan  sju  gånger.  Därefter  avspjälkas  
palmitat  vilket  kräver  vatten.    
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Viktigt  som  coenzym  är  både  CoA  och  dess  beståndsdel  pantotensyra  (vitamin  B5).  
  
●   redogöra  med  en  summaformel  för  de  reaktioner  som  katalyseras  av  
fettsyrasyntas.    
  
  

  

●   beskriva  principer  och  subcellulär  lokalisation  för  förlängning  och  införande  av  
dubbelbindningar  i  fettsyror,  samt  kunna  redogöra  för  syntesen  av  
arakidonsyra  från  linolsyra.    
  
Modifikation  av  syntetiserade  fettsyror  i  kroppen  sker  inom  släta  ER  mha  elongaser  och  
desaturaser.  Elongaser  förlänger  fettsyrans  alfa-ände  med  två  kol  i  taget  och  desaturaser  
kan  införa  dubbelbindningar  på  platserna  4,  5,  6  och  9  i  kolkedjan.  Elongaser  är  ett  
samlingsnamn  för  ett  flertal  enzym  som  tillsammans  katalyserar  samma  typ  av  reaktioner  
som  de  som  sker  i  fettsyrasyntesen.  Således  blir  reaktionsformeln  för  elongering  av  fettsyra  
följande:  
  
Fettsyra + 2 NADPH + malonyl-CoA → 2 NADP + CoA + CO2  +  H2O  +  fettsyra  
  
Desaturering  sker  enligt  följande  reaktionsformel:  
  
Omättad  fettsyra  +  NADPH  +  O2 → 2 H2O  +  NADP  +  enkelomättad  fettsyra  
  
Tillsammans  möjliggör  elongaser  och  desaturaser  omvandlingen  av  linolsyra  (18:2)  till  
arakidonsyra  (20:4).  Omvandlingen  sker  först  med  C6-desaturering,  sedan  genom  
elongering  och  sist  genom  C5-desaturering.    
  
●   redogöra  för  syntesen  av  triacylglyceroler  (triglycerider)  i  lever,  fettväv  och  
tarmmukosa  samt  bildningen  av  glycerol-3-fosfat  från  glukos  och  glycerol.    
  
Syntes  av  triacylglyceroler  sker  i  lever,  fettväv  och  tarmmukosa.  Det  första  steget  i  TAG-
syntes  är  bildandet  av  glycerol-3-fosfat  (G3P).  Detta  sker  i  både  lever  och  perifer  vävnad  
genom  omvandling  av  DHAP  mha  G3Pdehydrogenas  vilket  kräver  NADH.  I  levern  kan  också  
glycerol  direkt  omvandlas  till  G3P  mha  glycerolkinas  vilket  kräver  ATP.    
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G3P  får  sedan  fettsyror  adderade  till  sig  genom  att  acyltransferas  överför  fettsyror  från  
fettacyl-CoA.  Först  bildas  monoacylglycerolfosfat  (MAGP)  och  sedan  diacylglycerolfosfat  
(DAGP).  Därefter  avspjälkas  fosfatgruppen  mha  DAGPfosfatas  och  sedan  adderas  en  sista  
fettsyra.    
  

  

  

★   ChREBP  som  sensor  av  kolhydrater  eventuell  regulator  och  ”koordinator”  av  
lipogenesen  på  gennivå  [se  också  DFM1:5].    
  
I  den  irreversibla  delen  av  HMP-shunten  bildas  i  ett  steg  xylulos-5-fosfat  som  i  sin  tur  kan  
påverka  ChREBP  genom  aktivering  av  PP2A.  Denna  transkriptionsfaktor  tros  kunna  
uppreglera  genuttryck  för  L-pyruvatkinas,  malic  enzymes,  ATP-citratlyas,  ACC,  FAS  och  
SCD1  som  är  en  del  av  desaturering  i  ER.    
  
★   Lipin  –  familj  av  fosfataser  involverade  i  TAG  och  fosfolipidbiosyntes  samt  i  
genreglering.    
  
De  fosfataser  som  är  delaktiga  i  hydrolysen  av  fosfat  i  TAG-syntesen  är  delar  av  
lipinfamiljen.    
  
★   AMPK  –  familj  av  kinaser  involverade  i  bl.a.  lipogenes  och  
kolesterolomsättning.  
  
AMPK  är  en  alternativ  väg  för  till  exempelvis  adrenalinsignaltransduktionen  istället  för  det  
vanliga  cAMPK.  
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Fosfolipidomsättning    
Sem.  7  (F/HF:  kap  17  [sid  203-208])  +  uppföljningsföreläsning  2.    
  
●   redogöra  (substrat,  produkter)  för  nysyntes  av  fosfolipiderna  fosfatidylkolin,  
fosfatidyletanolamin,  fosfatidylserin  och  fosfatidylinositol.  
  
Syntesen  av  de  olika  fosfolipiderna  skiljer  sig  åt.  Bildning  av  fosfatidylinositol  (PI)  och  
fosfatidylglycerol  (PG)  följer  samma  mekanismer.  
  
Utgångspunkten  för  syntes  av  PI  och  PG  är  fosfatidsyra  (DAG-fosfat)  som  reagerar  med  
CTP  och  bildat  CDP-DAG  i  en  reaktion  som  frigör  pyrofosfat.  CDP-DAG  reagerar  sedan  med  
antingen  glycerol  eller  inositol  vilket  frigör  CMP  och  bildar  en  fosfolipid.  
  
I  fallet  fosfatidyletanolamin  (PE)  och  fosfatidylkolin  (PC)  fosforyleras  först  alkoholen  (kolin  
eller  etanolamin)  vilket  kräver  ATP.  Därefter  sker  samma  reaktion  som  i  exemplet  ovan,  CTP  
binder  in  och  bildar  CDP-alkohol  vilket  frigör  pyrofosfat.  Därefter  reagerar  CDP-alkoholen  
med  DAG  och  bildar  CMP  och  en  fosfolipid.  
  

  
  
Fosfatidylserin  (PS)  syntetiseras  istället  genom  base-exchange  från  PE  mha  
fosfatidylserinetanolamintransferas.  Reaktionen  frisätter  etanolamin  och  är  reversibel.    
  
●   redogöra  (substrat,  produkter)  för  omvandling  av  fosfatidylserin  till  
fosfatidyletanolamin  och  fosfatidylkolin,  samt  av  fosfatidyletanolamin  till  
fosfatidylserin.    
  
PS  omvandlas  till  PE  mha  PSdekarboxylas  vilket  frisätter  CO2.  PE  kan  sedan  återbilda  PS  
eller  bilda  PC  mha  N-metyltransferaser.    
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N-metyltransferaser  använder  S-adenosylmetionin  (SAM)  som  metyldonator  vilket  i  sin  tur  
frigör  S-adenosylhomocystein  (SAH).  
  

  
  
★   funktionen  av  fosfolipas  A1,  A2,  och  C  och  fosfolipidernas  roll  i  cellen.  
  
För  fosfolipas  C  (PLC)  se  avsnitt  3.  PLA1  och  PLA2  är  viktiga  för  uppbyggnad  av  den  
surfaktant  (dipalmitoylfosfatidylkolin)  som  täcker  lungorna  och  som  är  essentiell  andningen.  
PLA2  kan  också  frigöra  arakidonsyra  från  fosfatidylinositol.    
  
★   ceramid,  och  olika  sfingolipiders  principiella  uppbyggnad  och  roller  i  cellen.  
  
För  struktur,  se  avsnitt  1b.  Ceramider  bygger  bland  annat  upp  huden  och  reglerar  dess  
vattengenomsläpplighet.  Sfingolipiden  sfingomyelin  är  en  viktig  komponent  i  myeliniseringen  
av  nervtrådar.    
  

Lipolys    
Sem.  8  (F/HF  kap  16  [sid  189-200];;  sid  177  [fig.  15.6])  +  uppföljningsföreläsning  2.  
  
●   redogöra  för  lipolysen  (substrat,  produkter,  enzymer  och  betydelsen  av  
Perilipin  och  CGI-58)  och  dess  hormonella  reglering  i  fettväven.  
  
Lipolysen  utgår  från  TAG  och  sker  genom  en  gradvis  hydrolys  av  fettsyror.  Steget  från  TAG  
till  DAG  katalyseras  av  adipose  triglyceride  lipase  (ATGL).  Steger  från  DAG  till  MAG  
katalyseras  av  hormone  sensitive  lipase  (HSL).  Steget  från  MAG  till  glycerol  katalyseras  av  
MAG-lipas  (MAGL).    
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ATGL  aktiveras  regulatoriskt  av  adrenalin  via  proteinet  CGI-58.  Detta  protein  binder  
vanligtvis  till  det  perilipin  som  täcker  fettvesiklarna  i  adiposa  celler.  Vid  aktivering  av  PKA  via  
t.ex  adrenalinreceptorer  fosforyleras  perilipin  vilket  får  CGI-58  att  dissociera  från  perilipin.  
CGI-58  påverkar  då  ATGL  positivt  som  regulatoriskt  protein.  HSL  i  sin  tur  uppregleras  av  
adrenalin  via  PKA  och  nedregleras  av  insulin  via  proteinfosfataser  samt  hämmas  allostert  av  
3-hydroxybutyrat.  
  

  
  
●   beskriva  tillstånd  med  ökad  lipolys  och  redogöra  för  orsaker  till  detta.    
  
Ökad  lipolys  sker  t.ex  vid  okontrollerad  diabetes  typ  1  då  kroppen  inte  kan  tillgodogöra  sig  
glukos  som  energi  och  istället  huvudsakligen  förlitar  sig  på  lipolys  och  beta-oxidation.  HSL  
inhiberas  inte  i  dessa  fall  eftersom  insulin  saknas.  
  
●   redogöra  för  transport  av  fria  fettsyror  i  plasma,  varför  levern,  men  ibland  
muskulaturen,  tar  upp  en  stor  del  av  fettsyrorna  samt  känna  till  
fettsyratransportörer  (FATP)  och  fettsyrabindande  proteiner  (FABP).    
  
Fria  fettsyror  transporteras  i  cytosolen  bundna  till  FABP  och  färdas  över  cellmembranet  mha  
FATP.  Väl  i  plasman  binder  de  till  albumin  som  transporterar  fettsyrorna  till  målvävnaderna.  
Muskler  kan  använda  en  stor  del  av  fettsyrorna  när  de  arbetat  under  lång  tid  och  gjort  slut  på  
sin  glykogendepå.  Vid  okontrollerad  diabetes  eller  vid  svält  kan  levern  ta  upp  merparten  av  
fettsyrorna  för  omvandling  till  ketonkroppar  som  sedan  kan  användas  som  energi  av  t.ex  
hjärnan.    
  
●   redogöra  för  var  och  hur  glycerol  metaboliseras.    
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Glycerol  diffunderar  ut  ur  celler  där  lipolys  skett  genom  akvaporiner  och  färdas  löst  i  blodet  
till  levern  eller  till  njuren  fosforylering  sker  före  inkorporering  i  antingen  glykolysen,  
glukoneogenesen.  Resyntetisering  till  TAG  kan  även  ske.  
  
●   redogöra  för  aktivering  av  fettsyror  samt  karnitinskytteln  och  CPT-I´s  (CAT-I´s)  
reglering.    
  
Fettsyror  med  färre  än  12  kolatomer  kan  diffundera  fritt  in  i  mitokondriematrix  där  beta-
oxidering  sker  men  de  längre  fettsyrorna  måste  transporteras  in  via  karnitinskytteln.  Första  
steget  i  skytteln  är  aktivering  genom  bildandet  av  fettacyl-CoA  mha  long-chain  fatty  acyl  CoA  
synthetase  vilket  kräver  CoA  och  ATP  samt  bildar  pyrofosfat.  Därefter  sker  en  diffusion  in  i  
MIS  och  acylkarnitin  skapas  mha  carnitinpalmitoyltransferas  1  (CPT1).  Acylkarnitin  
transporteras  mha  karnitin-acylkarnitin-translokas  (karnitinantiport)  till  matrix  där  CTP2  
återskapar  fettacyl-CoA  och  karnitin.    
  

  
  
CTP  1  inhiberas  av  malonyl-CoA  vilket  förhindrar  att  lipogenes  och  lipolys  sker  samtidigt.  I  
muskler  där  lipogenes  inte  sker  finns  acetyl-CoAkarboxylas  2  som  fyller  samma  funktion.    
  
Längre  fettsyror  (fler  än  22  kol)  genomgår  en  preliminär  beta-oxidation  i  peroxisomen  före  
införsel  i  mitokondrien.  
  
●   redogöra  för  fettsyrors  beta-oxidation  (m.h.a.  en  summaformel,  samt  med  
strukturformler,  enzym,  coenzym)  och  beskriva  likheter  med  citronsyracykelns  
senare  del.    
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I  löptext  sker  beta-oxidationen  med  hjälp  en  mängd  kolkedjelängd-specifika  enzym.  Det  
första  steget  är  att  acyl-CoAdehydrogenas  introducerar  en  dubbelbindning  vid  beta-kolet  i  
fettacyl-CoA-molekylen  vilket  genererar  FADH2.  Därefter  reduceras  dubbelbindningen  mha  
enoyl-CoAhydratas  och  vatten.  Den  bildade  hydroxigruppen  oxideras  mha  3-hydroxyacyl-
CoAdehydrogenas  vilket  genererar  NADH.  Sist  avspjälkas  acetyl-CoA  mha  beta-ketoacyl-
CoAtiolas  vilket  kräver  CoA.  
  
De  olika  enzymens  funktion  och  molekylens  strukturella  förändringar  är  identiska  med  de  
steg  som  sker  i  citronsyracykeln  då  succinat  stegvis  omvandlas  till  OAA.  
  
fettacyl-CoA  +  FAD  +  NAD⁺   +  H2O + CoA → fettacyl-CoA + FADH2  +  NADH  +  acetyl-CoA  
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Denna  reaktion  fortsätter  tills  fettacyl-CoA  molekylen  inte  går  att  förkorta  längre.  Sist  i  
reaktionskedjan  bildas  då  två  acetyl-CoA  istället  för  fettacyl-CoA  +  acetyl-CoA.  Detta  gäller  
endast  för  fettsyror  med  att  jämnt  antal  kolatomer.    
  
Vid  nedbrytning  av  palmitat  bildas  alltså  7  FADH2,  7  NADH  och  8  acetyl-CoA  vilket  enligt  
ferriers  beräkning  genererar  131  ATP.  Ifall  investeringen  av  ATP  för  aktivering  av  fettsyran  
(bildandet  av  fettacyl-CoA)  räknas  in  ges  en  nettovinst  då  på  129  ATP.  
  
●   redogöra  för  nedbrytningen  uddakolsfettsyror  (samma  som  för  vissa  
aminosyror)  och  betydelse  av  vitamin  B12  i  denna  process,  samt  kunna  
redogöra  för  metylmalonats  kliniska  relevans.  
  
I  fallet  uddakolsfettsyror  ges  i  sista  steget  propionyl-CoA.  Denna  molekyl  omvandlas  sedan  
till  D-metylmalonyl-CoA  mha  propionyl-CoAkarboxylas  (kräver  CO2,  ATP  och  biotin).  D-
metylmalonyl-CoA  racemeras  sedan  till  sin  L-form  av  metylmalonyl-CoAreacemas.  
Slutgligtligen  bildas  succinyl-CoA  mha  metylmalonyl-CoAmutas  vilket  kräver  ett  vitamin  B12-
derivat  som  coenzym.  Detta  är  en  av  två  reaktioner  i  kroppen  som  kräver  vitamin  B12.  
  
Metylmalonat  kan  i  sin  tur  användas  som  identifikationsfaktor  för  B12-brist  eftersom  
metaboliten  kommer  ansamlas  i  cytosolen.    
  
●   redogöra  för  energiproduktion  vid  fullständig  oxidation  av  fettsyror.    
  
Fullständig  oxidation  av  fettsyror  ger  en  energivinst  på  ca  9  kcal/g.    
  
●   beskriva  skillnader  och  likheter  mellan  nysyntes  och  beta-oxidation  av  
fettsyror.    
  
Beta-oxidationen  kan  ses  som  en  omvänd  fettsyrasyntes  med  skillnaderna  att  oxidationen  
inte  sker  i  ett  stort  multienzymkomplex  samt  att  FAD  i  första  steget  agerar  elektronacceptor  
istället  för  NAD⁺ .    
  
●   redogöra  för  biosyntesen  (strukturformler  för  substrat  o  produkter,  enzym,  
coenzym)  av  ketonkroppar  (Vilka  är  de?),  biosyntesens  lokalisation  (I  vilket  
organ  och  var  i  cellen  bildas  de?)  samt  reglering  av  biosyntesen  (ketogenes).    
  
Till  ketonkropparna  räknas  acetoacetat,  aceton  och  3-hydroxybutyrat.  Ketogenes  sker  i  
leverns  mitokondrier  vid  fasting-state.  Vid  hög  lipolys  kommer  hög  koncentration  acetyl-CoA  
inaktivera  PDC  och  aktivera  pyruvatkarboxylas.  Pyruvatkarboxylas  producerar  i  sin  tur  OAA  
vilket  (till  följd  av  den  höga  koncentrationen  NADH)  kommer  leda  till  bildande  av  malat  som  
går  in  i  glukoneogenesen.    
  
Inaktiveringen  av  PDC  får  citronsyracykeln  att  minska  hastigheten  och  ansamlat  acetyl-CoA  
går  istället  in  i  ketogenesen.    
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Första  steget  i  ketogenesen  är  att  acetoacyl-CoA  bildas.  Detta  sker  antingen  som  näst  sista  
steget  i  beta-oxidationen  av  jämnkolsfettsyror  eller  efter  syntes  från  två  acetyl-CoA  molekyler  
mha  tiolaser.  I  nästa  steg  adderas  vatten  och  ytterligare  en  acetylgrupp  mha  HMG-
CoAsyntas.  Reaktionen  frigör  CoA  och  bildar  HMG-CoA.    
  
HMG-CoA  omvandlas  sedan  till  acetoacetat  mha  HMG-CoAlyas  vilket  genererar  acetyl-CoA.  
Acetoacetat  kan  i  sin  tur  sönderfalla  till  aceton  vilket  frisätter  CO2.  Acetoacetat  kan  också  
omvandlas  till  3-hydroxybutyrat  mha  3-hydroxybutyratdehydrogenas  vilket  kräver  NADH.  I  
levern  drivs  reaktionen  mot  3-hydroxybutyrat  vid  fasting-state  till  följd  av  hög  koncentration  
NADH.  
    
●   beskriva  vid  vilka  tillstånd  ketonkroppar  bildas  och  redogöra  för  varför  ett  
överskott  av  ketonkroppar  bildas.    
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Ketonkroppar  bildas  som  sagt  vid  normal  fysiologi  i  fasting-state.  Vid  diabetes  produceras  en  
stor  mängd  ketonkroppar  i  och  med  att  dessa  agerar  huvudsakligt  bränsle  för  de  vävnader  
där  beta-oxidation  inte  sker.  För  hög  koncentration  ketonkroppar  i  blodbanan  leder  till  
ketoacidos.  
  
●   redogöra  för  betydelsen  av  ketonkroppar  och  i  vilka  organ  ketonkroppar  
kataboliseras  (ketolys).    
  
Ketonkroppar  kan  kataboliseras  i  de  flesta  vävnader  förutom  i  levern  då  denna  saknar  det  
nödvändiga  enzymet  tioforas.  Ketonkroppar  kan  inte  kataboliseras  i  röda  blodkroppar  
eftersom  dessa  saknar  mitokondrier.  Vid  glukosbrist  är  ketonkroppar  essentiella  som  näring  
för  hjärnan.    
  
●   redogöra  (substrat,  produkter,  enzym)  för  hur  ketonkroppar  kataboliseras  till  
acetyl-CoA.  
  
I  vävnader  med  stort  energibehov  är  kvoten  NAD/NADH  generellt  hög  vilket  ger  omvandling  
från  ketonkroppar  till  acetoacetat  i  cellernas  mitokondrier.  Acetoacetat  omvandlas  sedan  till  
acetoacetyl-CoA  av  tioforaset.  I  processen  bildas  succinat  från  succinyl-CoA.  Acetoacetyl-
CoA  omvandlas  därefter  till  två  acetyl-CoA  av  tiolaser  vilket  kräver  ytterligare  en  molekyl  
CoA.  Acetyl-CoA  kan  sedan  gå  in  i  citronsyracykeln  för  att  generera  ATP.  
  

  

  
★   att  beta-hydroxybutyrat  kan  fungera  som  signalsubstans  och  binda  till  olika  
receptorer  och  bl.a.  inhibera  lipolysen.  

  
Som  skyddmekanism  mot  bl.a  ketoacidos  kan  3-hydroxybutyrat  öka  produktionen  av  insulin  i  
pankreas  genom  att  binda  till  GPCR  i  beta-cellernas  membran.  Detta  hämmar  i  sin  tur  
lipolysen.    

Kolesterolomsättning    
Projektarbete  kolesterol  +  lipidlab.  +  specialföreläsning  (digestion  och  absorption  avsnitt  3)  +  
föreläsningar  (F/HF:  kap  13  [sid  147-155];;  kap  18;;  laborationskompendiet).  
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●   redogöra  för  kolesterolbiosyntesen  (reaktionsformler  [strukturformler  enbart  
för  förståelsen]  från  acetyl-CoA  till  och  med  mevalonsyra,  därefter  principerna  
(substrat,  produkter  och  addition  av  fem-kolsfragment)  för  den  vidare  
omvandlingen  till  kolesterol.    
  
De  första  stegen  i  kolesterolbiosyntesen  skiljer  sig  endast  från  ketogenesen  i  det  att  
syntesen  sker  i  cytosolen  istället  för  i  mitokondrien.  Kolesterolsyntes  sker  i  princip  i  alla  
vävnader  men  huvudsakligen  i  levern.  
  
Efter  bildandet  av  HMG-CoA  katalyserar  HMG-CoAreduktas  i  släta  ER  omvandlingen  till  
mevalonat  vilket  kräver  två  NADPH  och  frigör  CoA.  Detta  är  det  hastighetsreglerande  steget  
i  kolesterolsyntesen  och  dess  genuttryck  nedregleras  av  kolesterol.    
  

  
Därefter  omvandlas  mevalonat  i  flera  steg  som  kräver  totalt  kräver  3  ATP  och  frigör  CO2  
samt  Pi  till  isopentenylpyrofosfat  (IPP).  Tre  IPP  omvandlas  sedan  till  farnesylpyrofosfat  
(FPP)  och  därefter  syntetiseras  två  molekyler  FPP  till  squalen.  Efter  bildandet  av  squalen  
krävs  speciella  sterol  carrier  proteins  (SCP)  för  att  hålla  molekylen  vattenlöslig.  En  
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omvandling  till  sterolen  lanosterol  sker  sedan  genom  en  serie  redoxreaktioner  i  ER  med  
syfte  att  skapa  stängda  kolringar.    
  
För  att  därefter  skapa  kolesterol  sker  ytterligare  en  flerstegsreaktion  i  vilket  tre  kol  och  två  
metylgrupper  avspjälkas.  En  dubbelbindning  flyttar  sig  även  och  en  annan  dubbelbindning  
reduceras.    
  
●   redogöra  för  det  hastighetsreglerande  steget  i  kolesterolbiosyntesen  med  
avseende  på  substrat,  produkt  och  enzym  och  beskriva  hur  detta  steg  regleras  
fysiologiskt  och  farmakologiskt.    
  
Som  tidigare  nämnts  är  HMG-CoAreduktas  det  huvudreglerade  enzymet.  Kovalent  
inaktivering  sker  via  glukagon  och  katekolaminer  genom  AMPK  och  aktivering  sker  via  
insulin  genom  proteinfosfataser.  HMG-CoAreduktas  inaktiveras  också  genom  
enzymnedbrytning.  Vid  höga  nivåer  steroler  i  cellen  ubikvitineras  HMG-CoAreduktas  och  
bryts  ned  i  proteasomen.    
  
Genuttrycket  av  HMG-CoAreduktas  minskar  också  vid  närvaro  av  höga  nivåer  kolesterol  
genom  inhibering  av  transkriptionsfaktorn  SREBP  2.  ChREBP  tros  omvänt  kunna  uppreglera  
uttrycket  för  HMG-CoAreduktas.  
  

  
Farmakologiskt  inhiberas  kolesterolsyntesen  ofta  mha  statiner  som  kompetitivt  inhiberar  
HMG-CoAreduktas.  
  
●   beskriva  huvuddragen  i  syntesen  av  gallsyror  samt  beskriva  det  
hastighetsreglerande  steget  och  dess  reglering.  
  
Gallsyror  syntetiseras  från  kolesterol  i  levern  genom  följande  modifikationer:    
●   Introduktion  av  hydroxylgrupper  i  steroidskelettet  
●   Reduktion  av  dubbelbindningen  i  steroidens  beta-kolring    
●   Förkortning  av  den  hydrofoba  kolkedjan  med  tre  kol.    
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Det  hastighetsreglerande  steget  är  införandet  av  en  hydroxylgrupp  på  7-kolet  mha  
kolesterol-7-alfa-hydroxylas.  Detta  enzym  uttrycks  endast  i  levern  och  nedregleras  av  
cholsyra.    
  
●   beskriva  konjugerade  gallsalters  bildning  och  struktur  [se  också  DFM1:1b  och  
DFM1:3].    
  
Innan  gallsyrorna  lämnar  levern  konjugeras  de  antingen  med  glycin  eller  taurin.  Ration  
glycein  till  taurin  är  cirka  3:1  i  levern.  Konjugeringen  gör  gallsalterna  till  mer  effektiva  
detergenter.    
  
●   redogöra  för  tarmbakteriers  påverkan  på  gallsyror  och  gallsalter  [se  också  
DFM1:3].    
  
Tarmbakterierna  bildar  de  sekundära  gallsyrorna  genom  borttagande  av  hydroxylgrupper.  
De  bildade  sekundära  gallsyrorna  är  deoxycholsyra  och  litocholsyra.    
  
●   beskriva  var  och  hur  absorption  av  gallsyror  och  gallsalter  sker  [se  också  
DFM1:3].    
  
Se  avsnitt  3.  
  
●   redogöra  för  det  enterohepatiska  kretsloppet  [se  också  DFM1:3].    
  
Se  avsnitt  3.  
  
●   beskriva  de  vanligaste  lipoproteinerna  och  hur  de  skiljer  sig  åt  med  avseende  
på  principiell  lipidsammansättning  och  uppbyggnad:  Vilken  funktion  har  de?  
Varför  tas  fettet  i  kylomikroner  och  VLDL  framför  allt  upp  av  extrahepatiska  
vävnader  (främst  fettväv  och  muskler)?    
●     
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Lipoproteiner  kan  ses  som  lipidtransportörer  bestående  av  ett  amifipatiskt  membran  och  en  
hydrofob  kärna.  I  den  hydrofoba  kärnan  transporteras  TAG  och  förestrat  kolesterol  
(kolesterylestrar).  Membranet  består  i  sin  tur  av  fosfolipider,  kolesterol  och  apolipoprotein.  
Apolipoprotein  fungerar  som  enzymaktivatorer,  coenzym  och  identifikationsmolekyler  samt  
skiljer  sig  åt  mellan  de  olika  lipoproteinen.  Den  traditionella  indelningen  av  lipoprotein  görs  
beroende  på  deras  storlek  och  densitet.  
  
Kylomikroner  är  de  lipoprotein  som  har  lägst  densitet  och  störst  storlek.  Kylomikroner  
syntetiseras  i  celler  i  tarmlumen  och  tar  med  sig  exogena  TAG  från  tarmen  via  lymfan  till  
blodbanan.  Kylomikronernas  plasmamembran  består  bland  annat  av  apolipoproteinet  apo  B-
48  som  gör  att  proteinet  identifieras  som  en  kylomikron.  Kylomikronen  färdas  i  lymfan  i  
nascent  form  och  kompletteras  i  blodbanan  med  apo  E  (viktigt  för  igenkänning  i  levern)  och  
apo  C  (viktigt  för  att  kunna  lämna  TAG  i  vävnaden)  som  doneras  från  HDL.  I  blodbanan  finns  
lipoproteinlipas  (LPL)  fäst  i  kärlväggen.  LPL  aktiveras  av  apo  C-II  och  dess  funktion  är  att  
frigöra  TAG  och  kolesterylestrar  från  kylomikronen.  Koncentrationen  LPL  är  högst  i  muskler  
och  särskilt  då  i  hjärtmuskelns  kärlväggar.  Efter  att  kylomikronen  lämnat  ifrån  sig  ca  90%  av  
dess  innehåll  överförs  dess  apo  C  till  high  density  lipoprotein  (HDL)  och  kylomikronen  färdas  
tillbaka  till  levern  i  remnant  form.  Väl  i  levern  binder  hepatocyterna  till  apo  E  och  endocyterar  
kylomikronen  vars  innehåll  och  receptorer  därefter  återanvänds.  
  
Very  low  density  lipoprotein  (VLDL)  produceras  i  levern  och  består  till  största  del  av  
endogena  TAG.  Dess  membran  innehåller  apo  B-100  och  lipoproteinet  transporterar  TAG  
och  kolesterylestrar  från  levern  till  perifer  vävnad.  Övergång  från  nascent  partikel  till  aktiv  
sker  likt  för  kylomikronerna  i  blodbanan  mha  apo  E  och  apo  C  från  HDL.  Vid  kontakt  med  
LPL  ökar  partikelns  densitet  och  samtidigt  sker  ett  utbyte  av  TAG  från  VLDL  till  HDL  och  
kolesterylestrar  från  HDL  till  VLDL.  Utbytet  katalyseras  av  cholesteryl  ester  transfer  protein  
(CETP).  Denna  typ  av  reaktion  omvandlar  gradvis  VLDL  till  low  density  lipoprotein  (LDL)  
som  har  högre  densitet  och  högre  koncentration  kolesterol.  
  
LDL  donerar  i  sin  tur  lipider  direkt  till  vävnaden.  LDL  binder  in  till  cellernas  apo  B-100/apo  E-
receptorer  och  intas  i  endosomer.  pH  sjunker  gradvis  i  endosomerna  varpå  syrahydrolaser  
sönderdelar  LDL.  LDL-receptorerna  och  lipiderna  lyseras  mha  compartment  for  uncoupling  
of  receptor  and  ligand  (CURL).  Receptorerna  återanvänds  på  cellytan  och  lipiderna  används  
antingen  för  beta-oxidation  eller  lagras  genom  förestring  mha  acyl  CoA:Cholesterol  
acyltransferase  (ACAT).    
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HDL  syntetiseras  i  blodet  genom  addition  av  lipider  till  apo  A-I  som  i  sin  tur  syntetiseras  i  
levern  och  i  blodet.  HDL  fungerar  som  en  blodbunden  reservoar  för  apo  E  och  C.  HDL  ses  
som  nascent  tills  den  tar  upp  oförestrat  kolesterol  från  perifer  vävnad  som  en  del  i  
transportprocessen  till  levern.  Förestring  utförs  sedan  av  
fosfatidylkolin:kolesterolacyltransferas  (PCAT/LCAT)  som  syntetiseras  i  lever.  I  kontakt  med  
apo  A-II  i  HDL-membranet  aktiveras  PCAT  och  överför  fettsyror  från  PC  till  kolesterol.  Det  
lysofosfatidylkolin  som  bildas  i  processen  binder  in  till  albumin  i  blodet.  PCAT  är  
produktinhiberat  men  reaktionen  upprättshålls  via  överförsel  av  kolesterylestrar  till  VLDL  
mha  CETP.  Väl  i  levern  binder  HDL  till  scavenger  receptor  B1  (SR-B1)  och  därefter  är  
händelseförloppet  oklart.  I  slutändan  sker  upptag  av  kolesterylestrar  i  levern.    
  

  
  
●   redogöra  för  lipoproteinlipasernas  funktion  och  reglering  i  fettväv  resp.  
muskel.    
  
214  

  
Love  Strandberg  2019  04  28  

  
För  funktion,  se  föregående  lärandemål.  Gällande  reglering  kan  sägas  att  det  dels  uttrycks  
mer  LPL  i  muskelvävnad  än  i  fettvävnad.  Det  LPL  som  finns  i  muskler  har  också  ett  mycket  
lägre  Km  för  TAG  vilket  gör  att  de  kan  tillgodogöra  sig  fettsyror  även  när  plasmanivåerna  är  
låga.  Det  motsatta  gäller  för  LPL  i  fettvävnad.    
  
●   redogöra  för  funktionen  hos  apolipoproteinerna  B,  C-II  och  E  samt  för  
funktionen  hos  enzymet  LCAT  (PCAT).    
  
Se  ovanstående  lärandemål.  
  
●   redogöra  för  LDL-receptorernas  olika  funktioner  vid  hälsa  och  sjukdom.    
  
I  vanliga  fall  tas  LDL  upp  enligt  ovanstående  förklaringsmodell.  Oxiderat  LDL  som  tros  
syntetiseras  vid  ökad  oxidativ  stress  eller  vid  inflammation  kan  istället  tas  upp  av  SR-A  som  
uttrycks  av  makrofager.  Detta  tros  vara  en  del  av  aterosklerosens  patofysiologi.  
  
●   redogöra  för  upptag  av  olika  lipoproteiner  (kylomikron  ”remnants”,  VLDL  
”remnants”  (IDL),  HDL  och  LDL),  LDLs  och  kolesterolets  hantering  
intracellulärt,  samt  kolesterols  feedback  ”signalerande”  funktioner  vad  avser  
kolesterol-upptag,  -syntes  och  -nedbrytning.    
  
Lipoprotein  vars  densitet  befinner  sig  mellan  VLDL  och  LDL  namnges  intermediate-density  
lipoprotein  (IDL)  och  endocyteras  mha  apo  E-receptorer.  
  
För  upptag  av  remnants  samt  LDL  och  kolesterols  hantering  intracellulärt,  se  ovanstående  
lärandemål.  
  
Kolesterolhomeostasen  påverkas  av  flera  faktorer.  Som  tidigare  nämnts  påverkas  uttrycket  
av  HMG-CoAreduktas  av  kolesterol-  och  xylulos-5-fosfatkoncentration.  Upptaget  av  
kolesterol  i  perifer  vävnad  regleras  också  av  den  mängd  LDL-receptorer  som  uttrycks  och  
genen  för  dessa  receptorer  regleras  i  sin  tur  av  SREBP  2.  Den  intracellulära  föresteringen  av  
kolesterol  från  ACAT  reglerar  även  mängden  fritt  kolesterol  i  cellen  då  ACATs  aktivitet  
uppregleras  allostert  av  höga  mängder  fritt  kolesterol  i  cytosolen.  
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●   förstå  och  kunna  förklara  uttrycken  ”det  onda  och  det  goda  kolesterolet”.    
  
Ett  samband  har  påvisats  mellan  koncentrationen  LDL  i  blodet  och  mängden  ateroskleros  i  
kärlen.  Ett  inverterat  förhållande  har  påvisats  mellan  koncentrationen  HDL  i  blodet  och  
ateroskleros.  
  
●   redogöra  för  oxidationshypotesen  och  hur  den  anses  koppla  till  ateroskleros.    
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Kortfattat  kan  den  klassiska  oxidationshypotesen  sammanfattas  i  att  cellväggsskada,  delvis  
orsakad  av  oxiderat  LDL,  attraherar  monocyter  till  subendotelialutrymmet  i  blodkärlen.  Där  
startar  att  upptag  av  oxiderat  LDL  genom  dess  SR-A-receptorer  vilket  leder  till  bildande  av  
skumceller  som  tillsammans  bildar  ett  plack.  Även  glatt  muskulatur  tros  migrera  till  placket  
och  på  så  sätt  förvärra  det.  Det  är  denna  plackbildning  som  betecknas  ateroskleros.  
  
●   redogöra  för  postulerade  mekanismer  för  hur  ROS  orsakar  lipidoxidering  av  
lipoproteiner  samt  membranskada.    
  
Till  reaktiva  syrespecies  (ROS)  räknas  väteperoxid  (H2O2),  hydroxylradikaler  (OH⁻ )  och  
superoxidanjonen  (O2⁻ ).  Dessa  molekyler  är  potentiellt  skadliga  eftersom  dess  oparade  
elektroner  kan  reagera  med  andra  föreningar,  t.ex  protein,  DNA  och  lipider.  En  stor  mängd  
av  kroppens  ROS  bildas  i  elektrontransportkedjan  och  är  inblandade  i  flera  av  kroppens  
naturliga  fysiologiska  processer,  t.ex  används  de  av  immunförsvaret.  Problem  uppstår  
däremot  när  koncentrationen  ROS  ökar  vilket  orsakar  oxidativ  stress  i  vävnader.  För  hög  
koncentration  ROS  kan  t.ex  ge  oxidation  av  lipider  i  en  kedjereaktion  som  riskerar  att  leda  till  
skador  i  cellmembranen.  I  värsta  fall  ger  denna  kedjereaktion  inflammation  och  nekros.  
  

  
●   beskriva  hur  reaktiva  syreradikaler  samt  reaktiva  syreföreningar  (=syrespecies)  
ROS  elimineras.    
  
Kroppen  har  en  mängd  enzymatiska  försvarsmekanismer  för  att  undvika  oxidativ  stress.  För  
det  första  finns  enzymet  glutationperoxidas  som  reducerar  ROS  genom  oxidation  av  
glutation.  Glutation  är  en  tripeptid  bestående  av  glutamat,  cystein  och  glycin  som  efter  
oxidation  av  glutationsperoxidas  sedan  återreduceras  mha  glutationreduktas.  
Reduceringsprocessen  använder  NADPH  som  elektrondonator.    
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Även  enzymen  superoxiddismutas  och  katalas  katalyserar  oxidation  av  ROS.  
  

  
  
Utöver  de  enzymatiska  försvarsmekanismerna  intas  antioxidanter  via  födan  som  tros  kunna  
neutralisera  ROS.  Till  dessa  räknas  askorbat,  vitamin  E  och  betakaroten.  Dess  effekt  har  
inte  kunnat  påvisas  in  vivo.    
  
●   beskriva  och  teoretisera  kring  olika  principer  för  att  sänka  blodkoncentrationen  
av  LDL  och  olika  anledningar  till  förhöjda  blodfetter.    
  
Proteinet  PCSK9  har  i  vissa  studier  påvisats  bryta  ned  cellernas  LDL-receptorer  och  på  så  
sätt  höja  LDL-nivåerna  i  blodet.  Det  pågår  studier  som  utvärderar  medicinsk  inhibering  av  
PCSK9-genen  som  ett  sätt  att  sänka  blodkoncentrationen  av  LDL.  
  
Liver  X  receptor  (LXR)  är  en  transkriptionsfaktor  som  bland  påverkar  genuttrycket  för  
ChREBP,  SREBP,  LPL,  FAS,  CETP,  och  apo  E.  LXR  har  visat  sig  kunna  uppreglera  den  
omvända  kolesteroltransporten  (med  andra  ord  HDLs  transport  av  kolesterol  till  levern)  
  
Statiner  har  som  tidigare  nämnts  en  negativ  påverkan  på  blodkoncentrationen  av  LDL  
genom  nedreglering  av  kolesterolsyntesen.    
  
★   hur  mycket  kolesterol  som  syntetiseras  per  dag.  
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Ca  0,8g  per  dag,  varav  ca  0,5g  i  levern.  
  
★   begreppet  reaktiva  syreradikaler  samt  reaktiva  syreföreningar  (=syrespecies)  
ROS,  vilka  de  är  och  hur  de  bildas.    
  
Se  ovanstående  lärandemål.  
  
★   glutations  struktur  (oxiderad  och  reducerad  form)  samt  funktion.    
  
Se  ovanstående  lärandemål.  
  
★   funktionen  av  superoxiddismutas,  katalas  och  glutationperoxidas.  
  
Se  ovanstående  lärandemål.  
    
★   specifika  intermediärer  i  kolesterolbiosyntesen  som  kan  användas  för  andra  
metabola  ändamål.    
  
IPP  som  bildas  i  kolesterolsyntesen  är  i  sin  tur  en  precursor  för  isoprenoider.  Till  dessa  
räknas  bland  annat  kolesterol,  ubiqinon  (coenzym  Q)  och  dolicholer  som  är  viktiga  för  N-
glykosylering.    
  
★   argument  som  talar  för  och  emot  sambandet  högt  kolesterol  och  ateroskleros.    
  
Det  huvudsakliga  argumentet  för  sambandet  är  de  samband  som  funnits  mellan  LDL/HDL-
blodkoncentration  och  ateroskleros.  De  motargument  som  finns  kretsar  huvudsakligen  till  att  
dessa  samband  antingen  är  feltolkade  eller  att  den  förändrade  
lipoproteinblodkoncentrationen  uppstår  sekundärt  till  andra  primära  skadeprocesser.    
  
★   begreppet  neutrallipider  och  kunna  namnge  dessa  (se  lipidlaborationen).    
  
Med  neutrallipider  menas  de  opolära  fettsyror  som  transporteras  i  blodbanan  i  form  av  TAG.  
I  avseende  på  kolantal  brukar  myristinsyra  och  uppåt  räknas  till  neutrallipider.  Neutrallipider  
skiljs  från  de  fettsyror  som  transporteras  i  blodet  som  delar  av  fosfolipider.  
  
★   olika  antioxidanter  i  födan  och  hur  de  fungerar.  
  
Se  ovanstående  lärandemål.    
  
Askorbinsyra  kan  även  återaktivera  oxiderat  vitamin  E  genom  reduktion.  Vitamin  E  är  
fettlösligt  och  fungerar  därför  främst  i  cellmembranet  genom  att  skydda  mot  oxidativ  stress.  
Vitamin  E  är  ett  samlingsnamn  för  ett  antal  olika  kemiska  föreningar  med  liknande  funktion.    

Avsnitt  4-III  AMINOSYRAMETABOLISM  
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Aminosyrametabolism  
Specialföreläsning  +  sem.  9  +  klinikerföreläsning  +  uppföljningsföreläsning  3  (F/HF:  kap  19;;  
kap  20  [ytligt  sid  VIB-E];;  kap  21:III-IV  [sid  285-289],  kap  28  [sid  373-378],  kap  13:I'VE  [sid  
150-151]).  
  
●   redogöra  för  generell  aminosyrametabolism  och  ammoniaks  metabolism.    
  
Generellt  går  aminosyrametabolismen  in  i  olika  delar  av  glukosmetabolismen  i  människor.  
Anabolism  sker  bland  annat  via  glykolysintermediärer  för  de  icke-essentiella  aminosyrorna.  
Katabolismen  kan  delas  i  två  delar.  Alfa-aminogruppen  bryts  ned  för  sig  och  resterande  del  
går  in  i  glukosmetabolismen  i  form  av  oxaloacetat,  pyruvat,  alfa-ketoglutarat,  fumarat,  
succinyl-CoA,  acetyl-CoA  eller  acetoacetat.  Utsöndring  av  det  kväve  som  finns  i  alfa-
aminogruppen  sker  i  tre  steg.  Först  genom  transaminering,  sedan  genom  oxidativ  
deaminering  och  sist  genom  införsel  i  ureacykeln  i  form  av  ammoniak.    
  
Ammoniak  produceras  som  en  del  av  aminosyrakatabolism,  nukleotidkatabolism  och  av  
tarmbakterier.  Föreningen  kan  tas  upp  i  vävnad  i  form  av  glutamin  och  transporteras  till  lever  
eller  njurar  för  utsöndring,  antingen  i  form  av  ammonium  eller  bundet  i  urea.  
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Se  även  avsnitt  3.  
  
●   redogöra  för  mekanismer  vid  transaminering,  vilka  alfa-ketosyror  som  deltar  i  
upptaget  av  aminogrupper,  vilka  specifika  reaktioner  som  katalyseras  av  ALAT  
(ALT)  respektive  ASAT  (AST)  samt  kunna  beskriva  pyridoxalfosfats  roll.    
  
Transaminering  innebär  överförandet  av  en  aminogrupp  från  en  aminosyra  till  en  alfa-
ketosyra  för  att  bilda  en  ny  aminosyra  och  en  ny  alfa-ketosyra.  Transaminering  sker  mha  
specifika  transaminaser  som  använder  pyridoxalfosfat  (PLP,  vitamin  B6-derivat)  fäst  i  en  
lysinrest  som  coenzym.  PLP  fungerar  som  bärare  av  aminogrupperna  under  reaktionens  
gång.    
  
De  viktigaste  alfa-ketosyrorna  att  känna  till  för  upptaget  av  aminogrupper  är  alfa-
ketoglycerat,  oxaloacetat  och  pyruvat.    
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Omvandlingen  från  alanin  till  pyruvat  där  alfa-ketoglutarat  samtidigt  omvandlas  till  glutamat  
katalyseras  av  alaninaminotransferas  (ALAT).  Omvandlingen  från  aspartat  och  alfa-
ketoglutarat  till  oxaloacetat  och  glutamat  katalyseras  av  aspartataminotransferas  (ASAT)  och  
är  en  viktig  del  av  malataspartatskytteln.    
  

  
  
För  att  kunna  gå  vidare  i  katabolismen  måste  aminogruppen  från  de  flesta  aminosyror  först  
överföras  till  alfa-ketoglutarat  för  att  bilda  glutamat.    
  
●   redogöra  i  detalj  (substrat,  produkter,  enzym,  coenzym)  för  bildningen  av  
alanin  och  glutamin  i  muskulatur.    
  
Alanin  bildas  i  muskler  från  pyruvat  och  glutamat  mha  ALAT  vilket  också  bildar  alfa-
ketoglutarat.  Efter  bildning  transporteras  alanin  till  levern  där  alaninaminotransferas  
katalyserar  reaktionen  i  motsatt  riktning.  I  levern  kan  sedan  pyruvat  gå  in  i  glukoneogenesen  
och  omvandlas  till  glukos  som  transporteras  tillbaka  till  muskelvävnaden.  Reaktionerna  
benämns  glukos-alanin-cykeln  och  kan  vara  ett  sätt  för  muskler  att  få  energi  även  under  
anaeroba  förhållanden.  
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Glutamin  bildas  i  muskler  när  fri  ammoniak  binder  in  till  glutamat  mha  glutaminsyntetas.  
Reaktionen  kräver  ATP.  Glutamin  kan  sedan  transporteras  till  levern  för  att  hydrolyseras  till  
glutamat  och  fri  ammoniak  mha  glutaminas.  Ifall  halten  ammoniumjoner  är  hög  i  blodet  och  
kväveacidos  uppstår  kan  levern  även  shunta  glutaminet  till  njurarna.  
  
●   redogöra  (substrat,  produkter,  enzym,  coenzym)  för  glutamatdehydrogenasets  
roll  vid  oxidativ  deaminering,  och  var  denna  sker.    
  
Sista  steget  före  införsel  av  aminosyrornas  alfa-aminogrupp  i  ureacykeln  är  oxidativ  
deaminering.  Enzymet  som  katalyserar  reaktionen  är  glutamatdehydrogenas  (GDH)  och  
använder  antingen  NAD⁺   eller  NADP⁺   som  oxidationsmedel.  Reaktionen  är  reversibel  och  
omvandlar  glutamat  till  alfa-ketoglutarat  samt  frigör  ammoniak.  I  den  oxiderande  riktningen  
är  NAD⁺   det  vanligare  coenzymet  och  i  den  reducerande  riktningen  är  NADP⁺   det  vanligare  
coenzymet.  
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GDH  uttrycks  framförallt  i  njurar  och  levern.  
  
●   beskriva  glukos-alanin-cykeln.    
  
Se  ovanstående  lärandemål.  
  
●   redogöra  för  ureacykelns  funktion  (substrat,  produkter,  enzym),  lokalisation  
och  reaktioner  (strukturformler  enbart  för  urea,  i  övrigt  endast  för  förståelsen).    
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Efter  deaminering  diffunderar  ammoniak  till  mitokondriematrix  där  det  tillsammans  med  
HCO3  bildar  karbamylfosfat.  Reaktionen  katalyseras  av  karbamylfosfatsyntetas-I  (CPS-I)  och  
kräver  2  ATP  samt  frigör  1  Pi.  Karbamylfosfat  bildar  sedan  citrullin  tillsammans  med  ornitin.  
Reaktionen  katalyseras  av  ornitintranskarbamylas  och  frigör  Pi.    
  
Därefter  transporteras  citrullin  ut  ur  mitokondrien  via  en  ornitin-antiport  och  bildar  
argininosuccinat  tillsammans  med  aspartat.  Reaktionen  katalyseras  av  
argininosuccinatsyntetas  och  kräver  ATP  samt  ger  AMP  ochpyrofosfat.  Fumarat  avspjälkas  
från  argininosuccinat  mha  argininosuccinatlyas  vilket  bildar  arginin.    
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Fumaratet  kan  sedan  omvandlas  till  malat  mha  fumaras  och  sedan  till  oxaloacetat  mha  
malatdehydrogenas.  Oxaloacetat  bildar  därefter  aspartat  som  kan  återanvändas  i  
ureacykeln.  Reaktionen  katalyseras  av  ASAT.  
  
Från  arginin  hydrolyseras  urea  mha  arginas  vilket  bildar  ornitin  som  sedan  transporteras  
tillbaka  till  mitokondriematrix.    
  
●   beskriva  ureacykeln  med  en  summaformel.    
  
Asp  +  NH3  +  CO2  +  3  ATP  +  2  H2O → fumarat + urea + 2 ADP + AMP + 2Pi + PPi   
  
●   redogöra  för  ureacykeln  huvudreglerade  steg  (substrat,  produkt  och  enzym  
[karbamoylfosfatsyntetas  I])  samt  kunna  beskriva  hur  detta  enzym  regleras  av  
Nacetylglutamat.    
  
CPS-1  kräver  N-acetylglutamat  som  alloster  aktivator.  Denna  förening  syntetiseras  från  
acetyl-CoA  och  glutamat  mha  N-acetylglutamatsyntas  som  i  sin  tur  uppregleras  allostert  av  
arginin.    

  

  

●   beskriva  den  stegvisa  bildningen  av  kreatinfosfat  (reaktioner  och  organ),  
nedbrytning  av  denna  högenergiförening  samt  kreatin,  samt  kunna  beskriva  
vilken  funktion  som  kreatinfosfat  och  kreatinkinas  har.    
  
Kreatinfosfat  bildas  i  musklerna  från  arginin  och  glycin  mha  ett  amidinotransferas  vilket  bildar  
ornitin  och  guanidinoacetat.  Guanidinoacetat  omvandlas  senare  till  kreatin  mha  ett  
metyltransferas  med  SAM  som  metyldonator.  Kreatin  kan  sedan  spontant  sönderfalla  till  
kreatinin  som  omvandlas  till  kreatinfosfat  mha  kreatinkinas  vilket  kräver  ATP  och  ger  ADP  
och  H⁺ .  Även  kreatinfosfat  sönderfaller  spontant  till  kreatinin  som  kan  utsöndras  i  urinen.  
  
I  de  första  sekunderna  under  muskelarbete  när  glykogenolysen  inte  hunnit  starta  katalyserar  
kreatinkinas  reaktionen  från  kreatinfosfat  till  kreatin  för  att  utvinna  ATP  till  muskelarbetet.  
  

  
226  

  
Love  Strandberg  2019  04  28  

  
●   redogöra  för  omvandling  (substrat,  produkter,  enzymnamn  o  ev.  coenzymer)  av  
fenylalanin  till  adrenalin  (strukturformler  för  förståelsen)  samt  kunna  beskriva  
vilken  enzymdefekt  som  leder  till  fenylketonuri  samt  känna  till  andra  sjukdomar  
associerade  med  denna  metabola  väg.    
  
Första  steget  i  omvandlingen  från  fenylalanin  till  adrenalin  är  bildandet  av  tyrosin.  Denna  
reaktion  katalyseras  av  fenylalaninhydroxylas  och  kräver  tetrahydrobiopterin  (THB)  som  
coenzym  samt  O2.  I  processen  oxideras  THB  till  dihydrobiopterin  (DHB)  och  vatten  bildas.  
DHB  reduceras  sedan  av  DHB-reduktas  vilket  använder  NADH  som  reduktionsmedel  för  att  
reaktionen  ska  kunna  fortgå.    
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Efter  bildandet  av  tyrosin  sker  en  omvandling  till  3,4,dihydroxyfenylalanin  (DOPA)  mha  
tyrosinhydroxylas  som  också  kräver  THB+O2  för  dess  funktion.  DOPA  omvandlas  till  
dopamin  av  DOPAdekarboxylas  vilket  kräver  PLP  som  coenzym  och  frisätter  CO2.  Dopamin  
omvandlas  i  sin  tur  till  noradrenalin  mha  dopamin-beta-hydroxylas  vilket  kräver  askorbat  och  
O2  som  coenzym  samt  Cu²⁺   som  prostetisk  grupp.  I  reaktionen  bildas  även  
dehydroaskorbat  och  H2O.    
  
Det  sista  steget  i  bildandet  av  adrenalin  sker  mha  fenyletanolamin-N-metyltransferas  som  
använder  SAM  som  metyldonator.    
  

  
  
Fel  i  funktionen  hos  fenylalaninhydroxylas  leder  till  fenylketonuri  genom  ansamling  av  
fenylalanin  till  en  toxisk  nivå.  Resultatet  blir  negativa  effekter  på  den  mentala  kapaciteten.  
Sjukdomen  behandlas  med  speciell  diet  med  lågt  fenylalanininnehåll  samt  genom  tillförsel  av  
tyrosin.  
    
Andra  exempel  på  fel  i  aminosyrametabolism  kopplad  till  tyrosin  är  albinism  (fel  i  syntesen  
av  melanin),  alkaptonuri  (fel  i  katabolismen  av  tyrosin  vilket  leder  till  artrit)  och  tyrosinemi  
(ytterligare  ett  fel  i  katabolismen  av  tyrosin  vilket  leder  till  ansamling  av  bland  annat  succinyl-
aceton  och  leverfunktionsnedsättning).  
  
●   beskriva  bildningen  (substrat,  produkter,  enzym)  av  serotonin  (5-HT).    
  
Serotonin  bildas  från  tryptofan.  I  första  steget  sekr  omvandling  från  tryptofan  till  5-
hydroxytryptofan  mha  tryptofanhydroxylas  vilket  kräver  THB+O2.  5-hydroxytryptofan  
omvandlas  sedan  till  serotonin  mha  5-hydroxytryptofandekarboxylas  vilket  kräver  PLP  som  
coenzym.    
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●   beskriva  bildning  av  NO  (substrat,  produkter,  enzym)  och  histamin  och  känna  
till  dessa  föreningars  funktion.    
  
Histamin  bildas  från  histidin  mha  histidindebarboxylas  vilket  kräver  PLP  som  coenzym.  
Histamin  är  i  sin  tur  vasodilaterande  och  påverkar  saltsyrasekretionen  i  ventrikeln.    
  

  
  
NO  bildas  från  arginin  mha  NOsyntas  vilket  kräver  O2  och  NADPH+H⁺   samt  bildar  NADP,  
NO  och  citrullin.    
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●   redogöra  för  omsättningen  av  glutamin  och  dess  betydelse  för  syra-
basbalansen.    
  
Se  lärandemål  om  bildandet  av  glutamin  i  muskler.  Vid  för  höga  halter  kväve  i  blodet  kan  det  
bindas  in  till  glutamin  och  utsöndras  i  njurarna.  
  
●   redogöra  för  slutstegen  i  valins  och  isoleucins  nedbrytning  och  vitamin  B12  
betydelse  (se  även  ovan  uddakolsfettsyror).    
  
Av  de  grenade  aminosyrorna  bryts  valin  och  isoleucin  ned  till  samma  slutprodukt.  Efter  
transaminering  och  dekarboxylation  bildas  i  bägge  fall  propionyl-CoA.  I  fallet  isoleucin  bildas  
även  en  extra  acetyl-CoA  i  ett  tidigare  steg.  Stegen  från  propionyl-CoA  till  succinyl-CoA  är  
därefter  desamma  som  i  katabolismen  av  uddakolsfettsyror.  Se  avsnitt  4-II.  
  

  
  
  
●   redogöra  för  upptag  och  frisättning  av  aminosyror  i  muskulaturen  och  hur  
dessa  processer  regleras  hormonellt.    
  
Vid  fasta  bryts  muskelprotein  ned  för  att  ge  energi.  Nedbrytningen  initieras  av  sänkningen  av  
insulin  och  upprätthålls  via  en  koncentrationsökning  av  glukokortikoider.  Muskelproteinet  
frisätts  som  framförallt  som  glutamin  och  alanin  samt  tas  upp  av  levern  för  att  användas  i  
glukoneogenesen.  
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★   vad  som  menas  med  katekolaminer  och  hur  dessa,  liksom  serotonin,  
principiellt  inaktiveras.    
  
Katekolaminer  är  viktiga  signalmolekyler  i  kroppen  som  deriveras  från  tyrosin.  Inaktivering  
sker  genom  oxidativ  deaminering  mha  monoaminoxidas  (MAO)  eller  via  O-metylation  mha  
katekol-O-metyltransferas  som  i  sin  tur  använder  SAM  som  metyldonator.  Slutprodukten  blir  
vanillymandelic  acid  (VMA)  i  fallet  adrenalin  och  noradrenalin  samt  homovanillic  acid  (HVA)  i  
fallet  dopamin.  Serotonin  bryts  ned  enligt  liknande  mekanismer  med  MAO.  
  

  
  
★   vad  som  menas  med  ketogena  och  glukogena  aminosyror.    
  
De  ketogena  aminosyrorna  bildar  efter  nedbrytning  metaboliter  som  kan  gå  direkt  in  i  
ketogenesen,  t.ex  acetoacetat.  De  glukogena  aminosyrorna  bildar  metaboliter  som  kan  
användas  i  glukoneogenesen,  t.ex  pyruvat.    
  
★   mTOR  som  ”centralt”  kinas  i  regleringen  av  bland  annat  
aminosyrametabolismen  [kommer  också  på  DFM1:5  –  Metabola  syndromet,  
samt  på  DFM2]  
  
mTOR  är  en  “master  regulator”  som  bland  kan  annat  aktiveras  eller  inaktiveras  beroende  på  
ifall  cellens  behov  av  aminosyror  är  tillfredsställt.  mTOR  har  i  sin  tur  möjlighet  att  påverka  
aminosyrametabolismen  genom  förändrat  genuttryck.  
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Enkolpoolen  
Sem  9  +  Uppföljningsföreläsning  (F/HF:  kap  20  [sid  262-267],  kap  28  [sid  374-377]).    
  
●   på  ett  översiktligt  sätt  beskriva  omvandling  av  enkolfragmenten  och  känna  till  
vilka  aminosyror  som  kan  avge  enkolfragment.  
  
De  två  huvudsakliga  enkolsdonatorerna  i  aminosyrametabolismen  är  S-adenosylmetionin  
(SAM)  och  tetrahydrofolat  (THF).  THF  molekylen  namnges  beroende  på  ifall  dess  
kolfragment  hålls  av  kväve  5,  kväve  10  eller  av  bägge.    
  
De  aminosyror  som  kan  avge  enkolfragment  är  histidin,  tryptofan  och  glycin  som  vid  
koldonation  omvandlas  till  serin.  
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●   redogöra  för  bildning,  nedbrytning  och  funktion  av  S-adenosylmetionin  (SAM).  
  
SAM  bildas  från  metionin  och  adenosin  i  en  reaktion  som  kräver  ATP  och  Mg²⁺   som  
coenzym  samt  avger  Pi  och  pyrofosfat.  Reaktionen  katalyseras  av  SAMsyntetas.  
  
Efter  att  ha  donerat  en  metylgrupp  omvandlas  SAM  till  SAH  från  vilket  adenosin  och  
homocystein  hydrolyseras.  Homocystein  kan  sedan  antingen  omvandlas  till  metionin  eller  till  
cystein.  I  omvandlingen  till  cystein  adderas  serin  och  alfa-ketobutyrat.  Ammonium  avspjälkas  
även.  Vid  bildningen  av  metionin  krävs  N⁵-metyl-THF  samt  enzymet  metioninsyntas  som  
kräver  coenzymet  metylcobalamin  (B12-derivat).  Reaktionen  bildar  metionin  och  THF.    
  

  
233  

  
Love  Strandberg  2019  04  28  

  
  
Finns  brist  på  cobalamin  eller  folsyra  kommer  reaktionen  som  bildar  metionin  inte  kunna  
fortgå.  Brist  på  bägge  ämnena  ger  ofullständig  nukleotid-  och  aminosyrasyntes  eftersom  de  
reaktioner  som  THF  är  nödvändigt  för  inte  kommer  fortgå.  Uppstår  folsyrabrist  kan  inte  THF  
bildas  och  uppstår  B12-brist  kommer  N⁵-metyl-THF  att  ackumuleras.  Det  krävs  alltså  att  
metioninsyntas  katalyserar  en  omvandling  till  från  N⁵-metyl-THF  till  THF  för  att  enkolpoolen  
ska  fungera.    
  
●   redogöra  för  bildningen  av  homocystein  och  dess  nedbrytning  till  metionin,  
samt  kunna  redogöra  för  homocysteins  kliniska  laboratoriemässiga  relevans.  
  
Se  föregående  lärandemål.  Höjd  homocysteinplasmakoncentration  har  visat  sig  korrelera  
direkt  till  kardiovaskulär  dödlighet  och  korrelera  inverterat  till  blodplasmakoncentrationen  av  
folat,  B12  och  B6.  Homocystein  kan  därför  användas  som  en  markör  på  förestående  risk  för  
CVD.  
  
●   redogöra  för  enkolpoolens  betydelse  vid  bildning  av  nukleotider  och  metionin.    
  
Se  lärandemål  om  enkolpoolens  översiktliga  beskrivning.  THF  används  som  enkolsdonator  i  
ett  antal  reaktioner  i  nukleotidsyntesen  samt  vid  bildningen  av  melatonin  från  serotonin.    
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●   beskriva  innebörden  av  den  så  kallade  "folatfällan"  och  kopplingar  till  folsyra  
och  B12.  
  
Se  lärandemål  om  bildning  och  nedbrytning  av  SAM.  

Hemmetabolism  
Specialföreläsning  (F/HF:  kap  21  [sid  277-285,  288-289]).    
  
●   redogöra  för  biosyntesen  av  hem  på  ett  översiktligt  sätt  (substrat  och  
produkter  i  det  reglerade  steget  [Ala-syntas],  samt  de  steg  som  påverkas  vid  
blyförgiftning,  vad  som  menas  med  tidiga/sena  hemsyntes-intermediärer,  
subcellulär  lokalisation,  principiell  struktur  för  hem  [fyra  kondenserade  
porfobilinogen  molekyler  och  en  komplexbunden  järnjon]).  
  
Hem  kan  översiktligt  sägas  syntetiseras  från  åtta  molekyler  delta-aminolevulinsyra  (ALA)  
som  kondenseras  och  tillsammans  bildar  en  ringstruktur  där  en  järnjon  binder  in  till  fyra  
kväve.  Syntesens  första  steg  och  dess  tre  sista  steg  sker  i  mitokondrien.  Resterande  steg  av  
syntesen  sker  i  cytosolen.  85%  av  syntesen  sker  i  erytrocyt  vävnad.    
  
Första  steget  i  syntesen  är  bildandet  av  ALA  från  glycin  och  succinyl-CoA.  Reaktionen  
katalyseras  av  ALAsyntas  (ALAS)  och  kräver  PLP  som  coenzym  samt  frigör  CoA  och  CO2.  
ALAS  finns  i  isoformerna  1  och  2.  ALAS  2  uttrycks  i  erytrocyter  och  är  allostert  reglerat  av  
koncentrationen  intracellulärt  hjärn.  ALAS1  som  bland  annat  uttrycks  i  levern  inhiberas  
allostert  av  hemin  (oxiderat  hem).  Bildandet  av  hemin  antyder  att  hemproduktionen  överstigit  
hembehovet.  När  medicin  och  toxiner  bryts  ned  i  levern  ökar  hepatisk  ALAS1-aktivitet  
eftersom  hemberoende-cytokrom  P450  är  en  del  av  nedbrytningsprocessen.    
  
I  nästa  steg  katalyserar  ALAdehydrogenas  (ALADH,  har  zink  som  prostetisk  grupp)  
kondensationen  av  två  molekyler  ALA  vilket  frigör  2  H2O  och  bildar  porfobilinogen.  ALADH,  
ALAS1  och  ALAS  2  inhiberas  alla  av  tunga  metalljoner,  t.ex  bly.  
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Därefter  kondenseras  fyra  molekyler  porfobilinogen  och  bildar  en  ringstruktur  som  efter  
modifikation  bildar  protoporfyrin  IX.  Därefter  binder  tvåvärt  järn  in  mha  ferrokelatas  och  bildar  
hem.  Denna  reaktion  frisätter  även  2  H⁺   och  inhiberas  av  bly.  
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De  tidiga  hemsyntesintermediärerna  kan  sägas  vara  de  före  kondensationen  av  fyra  
porfobilinogenmolekyler.  Därefter  kallas  intermediärerna  sena.  Fel  i  hemsyntesen  ger  olika  
symtom  beroende  på  ifall  de  berör  enzym  som  bildar  tidiga  eller  sena  
hemsyntesintermediärer.  
  
●   redogöra  för  vad  som  skiljer  hembiosyntesen  i  benmärgen  och  levern  (olika  
reglering  av  ALAsyntas  1  och  2).    
  
Se  föregående  lärandemål.  
  
●   redogöra  för  förekomst  och  användning  av  järn,  de  vanligaste  hemproteinerna,  
lagringsproteinerna  ferritin  och  hemosiderin,  transportproteinet  transferrin.    
  
Järn  förekommer  i  kroppen  antingen  som  del  av  funktionella  järnprotein,  järntransprotprotein  
eller  lagringsprotein.  Exempel  på  funktionella  protein  som  järn  är  en  del  av  är  hemoglobin,  
myoglobin,  cytokrom  P450,  cytokromer  i  andningskedjan,  enzymet  katalas  och  diverse  NO-
syntaser.    
  
Järn  transporteras  i  blodet  i  form  av  tvåvärt  järn  av  det  plasmalösliga  glykoproteinet  
transferrin.  Järn  lagras  i  kroppen  som  en  del  av  ferritinprotein.  Ferritin  är  ett  stort  protein  
bestående  av  24  subenheter  med  möjlighet  att  binda  4000  järnjoner.  Ferritin  finns  i  alla  celler  
men  lagras  framförallt  i  levern  och  mjälten.    
  
●   redogöra  i  detalj  för  nedbrytning  av  hem  (från  hemoglobin;;  samtliga  substrat,  
produkter,  enzym,  coenzym,  lokalisation  av  de  olika  delstegen  och  transport  av  
intermediärer  mellan  de  olika  platserna)  [kommer  också  på  DFM1:5  -  
leverprojektet].    
  
Nedbrytningen  av  hem  initieras  vanligtvis  av  att  makrofager  fagocyterar  sententia  
erytrocyter,  alltså  de  som  varit  en  del  av  blodomloppet  i  ca  120  dagar.  Viss  nedbrytning  sker  
också  i  omogna  blodceller  och  i  annan  vävnad.  
  
I  makrofagen  reduceras  hem  till  biliverdin  av  hemoxygenas  genom  tillförande  av  O2.  I  
reaktionen  oxideras  coenzymet  NADPH  och  Fe³⁺   samt  CO  avspjälkas.  Biliverdinet  är  en  
öppen  poyrrolringkedja  som  reduceras  till  bilirubin  av  biliverdinreduktas  mha  NADPH  som  
reduktionsmedel.  Bilirubin  diffunderar  sedan  ut  ur  makrofagen  och  binder  till  albumin  i  
blodplasman  för  transport  till  levern.  Väl  i  levern  diffunderar  bilirubin  in  i  hepatocyterna  där  
det  görs  mer  vattenlösligt  genom  konjugering  med  två  molekyler  glukuronsyra.  Additionen  
katalyseras  av  bilirubinglukuronyltransferas  och  använder  UDP-glukuronsyra  som  substrat  
samt  producerar  UDP  och  bilirubindiglukuronid.    
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Det  konjugerade  bilirubinet  transporteras  sedan  i  canaliculi  till  gallan  genom  aktiv  transport  
och  utsöndras  i  duodenum.  I  tarmkanalen  dekonjugeras  och  reduceras  bilirubindiglukuronid  
av  bakterier  till  urobilinogen.  Största  delen  urobilinogen  oxideras  sedan  till  stercobilin  som  i  
sin  tur  utsöndras  med  feces.  En  del  urobilinogen  absorberas  också  i  tarmen  och  återförs  
antingen  till  levern  eller  reduceras  till  urobilin  i  njuren  och  utsöndras.  
  
★   ikterus/gulsot  och  olika  typer  (prehepatisk,  hepatisk,  posthepatisk  ikterus).    
  
Ikterus  är  ett  symtom  som  kan  ha  olika  bakomliggande  orsaker.  Symtomet  innebär  för  höga  
bilirubinnivåer  i  blodet  vilket  yttrar  som  som  gul  färg  på  hud,  nagelbäddar  och  i  ögonvita.  De  
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bakomliggande  orsakerna  delas  in  i  prehepatisk/hemolytisk  (nedbrytningsbehovet  av  röda  
blodkroppar  överstiger  leverns  kapacitet),  hepatisk  (lever  har  försämrad  kapacitet  till  
nedbrytning)  och  posthepatisk/obstruktiv  (t.ex  gallsten  som  blockerar  kroppens  förmåga  att  
göra  sig  av  med  bilirubin).  
  
★   porfyrier  vad  som  menas  med  tidiga/sena  porfyrier,  i  relation  till  
hembiosyntesen.  Ljuskänsligheten  vid  sen  porfyri.    
  
Porfyrier  är  en  samling  genetiska  defekter  i  hemsyntesen.  De  delas  in  beroende  på  om  de  
påverkar  ett  enzym  tidigt  eller  sent  i  syntesen.  De  tidiga  porfyrierna  ger  abdominala  eller  
neuropsykiatriska  symtom.  Sen  porfyri  ger  bland  annat  ljuskänslighet  i  huden.  
  
★   orsaker  till  ”icterus  neonatorum”,  begreppet  ”kernicterus”,  orsakssamband  vid  
”erythroblastosis  foetalis”.  
  
Aktiviteten  hos  hepatiskt  bilirubinglukuronyltransferas  är  lågt  hos  nyfödda  vilket  kan  leda  till  
icterus  neonatorum  hos  för  tidigt  födda.  Detta  tillstånd  behandlas  med  fluorescerande  ljus  
som  konverterar  bilirubin  till  mer  vattenlösliga  isomerer.    
  
Ifall  bilirubin  finns  i  högre  nivåer  än  vad  som  kan  bindas  till  albumin  kan  det  diffunderar  in  i  
de  basala  ganglierna  och  en  orsaka  toxisk  encefalopati  kallad  kernikterus.  
  
Antikroppar  från  modern  kan  i  vissa  fall  bryta  ned  erytrocyter  i  barnets  blod  och  då  orsaka  
erythroblastosis  foetalis.  

Avsnitt  4-IV  NUKLEOTIDMETABOLISM  
Nukleotidmetabolism  
Sem.  10  och  uppföljningsföreläsning  4  (F/HF:  kap  22;;  kap  29  [sid  395-397  och  IV:E  408-
409]).  
  
●   beskriva  den  principiella  strukturen  hos  naturligt  förekommande  nukleosider,  
samt  deras  nukleotidformer  [se  också  DFM1:1b].    
  
Den  generella  strukturen  hos  de  naturligt  förekommande  nukleosiderna  skiljer  sig  åt  
beroende  på  om  de  syntetiseras  från  puriner  eller  från  pyrimidiner.  Puriner  består  av  två  kol-
kväveringar  och  pyrimidinerna  består  av  en  enskild  ring.  Vid  addition  av  ribos  bildas  sedan  
en  nukleosid.  De  olika  nukleosiderna  skiljer  sig  i  form  av  de  sidokedjor  som  sitter  på  purin  
och  pyrimidinbaserna.  Nukleotidformerna  ges  genom  addition  av  en,  två  eller  tre  
fosfatgrupper.  
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●   beskriva  skillnader  mellan  deoxy-  och  ribonukleotider,  mellan  puriner  och  
pyrimidiner,  samt  redogöra  för  deras  nomenklatur  [se  också  DFM1:1b].    
  
För  skillnaden  mellan  puriner  och  pyrimidiner,  se  föregående  lärandemål.  Se  även  avsnitt  
1b.  För  nomenklatur,  se  nedanstående  tabell.  
  

  

  
●   redogöra  (substrat,  produkter,  enzym,  reglering)  för  bildningen  av  PRPP,  samt  
olika  reaktionerna  i  nukleotidmetabolismen  där  PRPP  ingår  som  ribosdonator  
(tre  olika  reaktioner  i  ”salvage  pathway”  och  två  reaktioner  i  nysyntesen  av  
puriner  och  pyrimidiner).    
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Det  första  steget  i  bildandet  av  puriner  och  ett  av  det  slutgiltliga  steget  i  bildandet  av  
pyrimidiner  är  bildandet  av  fosforibosylpyrofosfat  (PRPP).  Syntesen  av  PRPP  sker  med  
utgångspunkt  i  ribos-1-fosfat  som  bildas  i  HMP-shunten.  Reaktionen  från  ribos-1-fosfat  till  
PRPP  katalyseras  av  PRPPsyntetas  och  kräver  ATP  och  Mg²⁺   som  prostetisk  grupp  samt  
bildar  AMP.  Enzymet  aktiveras  allostert  av  Pi  och  regleras  allostert  negativt  av  
purinribonukleotider.  
  

  
Nästa  steg  i  bildandet  av  puriner  är  omvandlingen  från  PRPP  till  5’-fosforibosylamin  vilket  
katalyseras  av  glutamin:PRPPamidotransferas  (GPAT)  där  glutamin  agerar  aminodonator.  
Reaktionen  kräver  även  H2O  och  frigör  glutamat  och  pyrofosfat.  GPAT  aktiveras  allostert  av  
PRPP  och  inhiberas  allostert  av  AMP  och  GMP.  Bildandet  av  5’-fosforibosylamin  är  ett  s.k.  
committed  step  specifikt  för  purinsyntesen.  
  

  
Inom  pyrimidinsyntesen  adderas  PRPP  till  orotat  i  näst  sista  steget  i  bildandet  av  
uridinmonofosfat  (UMP).  Enzymet  som  katalyserar  reaktionen  heter  
orotatfosforibosyltransferas  och  bildar  orotidinmonofosfat  (OMP)  och  pyrofosfat.    
  

  

  

  
  
Inom  en  s.k  salvage  pathway  återanvänds  purinbaser  och  PRPP  för  att  återbilda  nukleotider.  
Enzymet  som  katalyserar  omvandling  från  hypoxantin  till  IMP  och  guanin  till  GMP  heter  
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hypoxantin-guaninfosforibosyltransferas  (HGPRT).  Enzymet  som  katalyserar  omvandling  
från  adenin  till  AMP  heter  adeninfosforibosyltransferas  (APRT).  Bägge  enzymen  avspjälkar  
pyrofosfat  från  PRPP  i  processen.    
  

  
  
●   redogöra  (substrat,  produkter)  för  de  reaktioner  som  katalyseras  av  
ribonukleotidreduktas,  tioredoxinreduktas,  tymidylatsyntas  och  
dihydrofolatreduktas.  
  
Ribonukleotidreduktas  (RNR)  katalyserar  omvandlingen  av  difosforibonukleotider  till  
difosfodeoxyribonukleotider.  Aktiviteten  hos  RNR  regleras  till  stor  del  av  kvoten  dATP/dADP  
och  vid  hög  kvot  inhiberas  enzymet.  Som  coenzym  och  som  reduktionsmedel  kan  RNR  
antingen  använda  tioredoxin  eller  glutaredoxin.  Dessa  enzym  återreduceras  i  sin  tur  av  
tioredoxinreduktas  eller  glutationreduktas  som  båda  använder  NADPH  som  
reduktionsmedel.    
  

  
  
I  sista  steget  i  pyrimidinsyntesen  bildas  UMP  som  efter  omvandling  till  deoxy-UMP  (dUMP)  
kan  omvandlas  till  deoxytyminmonofosfat  (dTMP)  för  inkorporering  i  DNA.  Syntesen  av  
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dTMP  katalyseras  av  tymidylatsyntas  och  i  processen  doneras  enkolfragment  av  N⁵,  N¹⁰-
metylen-THF  som  i  sin  tur  oxideras  till  dihydrofolat  (DHF).  För  att  hålla  enkolspoolen  intakt  
krävs  att  DHF  reduceras  till  THF  vilket  katalyseras  av  DHFreduktas  med  NADPH  som  
reduktionsmedel.    
  

  

  

●   redogöra  för  de  reaktionssteg  som  krävs  för  omvandling  av  NTPs  till  dNTPs  för  
vidare  inkorporering  i  DNA  (ex  UTP  till  dCTP).    
  
För  inkorporering  i  DNA  krävs  att  det  IMP  som  produceras  i  purinsyntesen  och  att  det  UMP  
som  bildas  i  pyrimidinsyntesen  genomgår  ett  antal  modifieringar.  I  fallet  IMP  krävs  
omvandling  till  AMP  eller  till  GMP  i  två  reaktionssteg  som  kräver  aspartat  eller  glutamin.  
Bildandet  av  AMP  regleras  av  tillgången  på  GMP  och  vice  versa  vilket  gör  att  de  två  
produkterna  bildas  proportionerligt.    
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Därefter  fosforyleras  AMP  och  GMP  till  ADP  och  GDP  av  adenylat-  respektive  guanylatkinas  
för  att  därefter  omvandlas  till  dADP  och  dGDP  av  RNR.  
  

  
  
I  fallet  pyrimidiner  ombildas  UMP  antingen  till  CTP  eller  till  TTP  före  inkorporering  i  DNA.  
Omvandlingen  från  UTP  till  CTP  katalyseras  av  CTPsyntetas  och  kräver  ATP  och  glutamin  
som  kvävedonator.  CTP  defosforyleras  sedan  och  omvandlas  till  dCDP  av  RNR.  UMP  kan  
också  fosforyleras  till  UDP,  omvandlas  till  dUDP,  defosforyleras  till  dUMP  och  sedan  
omvandlas  till  dTMP.    
  

  

  

●   redogöra  (substrat,  produkter)  för  bildning  av  urat  från  puriner  och  
xantinoxidasets  roll.    
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Första  steget  i  omvandlingen  från  puriner  till  urat  är  omvandlingen  till  nukleosidform  av  5’  
nukleotidaser.  Därefter  avspjälkas  ribos-1-fosfat  från  nukleosiderna  vilket  kräver  Pi  och  ger  
en  fri  purinbas.  För  att  adenosin  ska  kunna  spjälkas  måste  denna  bas  först  deamineras  till  
inosin.  Reaktionen  kräver  H2O  och  frigör  NH3  samt  kan  ske  antingen  före  eller  efter  
omvandlingen  från  nukleotid  till  nukleosid.    
  
AMP  och  IMP  bildar  alltså  inosin  och  GMP  bildar  guanin.  Därefter  sker  i  bägge  fallen  en  
omvandling  till  xantin.  Från  inosin  fosfolyseras  först  ribos-1-fosfat  vilket  bildar  hypoxantin  
som  sedan  oxideras  till  xantin  av  xantinoxidas.  Xantinoxidas  kräver  O2  och  H2O  samt  frigör  
antingen  H2O2  eller  O2⁻ .  I  fallet  guanin  sker  en  direkt  omvandling  till  xantin  vilket  kräver  H2O  
och  frigör  NH3.  
  
Slutgiltligen  omvandlas  xantin  till  urat  mha  xantinoxidas  vilket  också  kräver  O2  och  H2O  samt  
antingen  frigör  H2O2  eller  O2⁻ .    
  

  

  
●   redogöra  (substrat,  produkter)  för  återanvändning  av  purinbaser  via  HGPRT,  
samt  fosforylering  av  nukleosider  upp  till  trifosfatnivå  med  hjälp  av  olika  
kinaser.    
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Se  ovanstående  lärandemål.  Värt  att  tillägga  kan  vara  att  steget  från  nukleotidmonofosfat  till  
nukleotiddifosfat  katalyseras  av  basspecifika  kinaser  där  ATP  ofta  agerar  energibärare.  
Fosforylering  till  trifosfatnivå  katalyseras  av  icke-basspecifika  kinaser.  
  

  

  

●   redogöra  för  verkningsmekanismer  för  allopurinol,  hydroxyurea,  5-fluorouracil,  
metotrexat,  AZT  samt  acyklovir.    
  
Namn  

Inhiberar  

Verkan  

Allopurinol  

xantinoxidas  

Minskar  uratkoncentration  
vilket  lindrar  besvär  vid  gikt  

Hydroxyurea  

RNR  

Inhiberar  DNA-syntes  

5-fluorouracil  

tymidylatsyntas  

Inhiberar  DNA-syntes  

Metotrexat  

DHFreduktas  

Inhiberar  DNA-syntes  

AZT  

DNA-elongas  hos  virus  

Inhiberar  DNA-syntes  

Acyklovir  

DNA-polymeras  hos  virus  
(t.ex  herpes  simplex  virus)  

Inhiberar  DNA-syntes  

  
●   redogöra  för  de  reglerade  stegen  i  puriners  respektive  pyrimidiners  ”de  novo”  
syntes  (substrat,  produkter  och  enzym  samt  av  vad).  
  
Se  ovanstående  lärandemål.  Ytterligare  ett  reglerat  steg  är  det  första  i  pyrimidinyntesen  då  
karbamylfosfatsyntetas  II  (CPS  II)  katalyserar  omvandlingen  från  CO2  +  en  aminogrupp  från  
glutamin  till  föreningarna  karbamylfosfat,  glutamat  och  Pi.  Reaktionen  kräver  2  ATP  och  
aktiveras  av  PRPP  samt  inhiberas  allostert  av  UTP.  
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★   de  olika  molekylära  källorna  till  purin  respektive  pyrimidin.    
  

  
  
För  att  syntetisera  puriner  krävs  aspartat,  THF,  CO2,  glycin  och  glutamin.  För  syntes  av  
pyrimidiner  krävs  glutamins  R-grupp,  aspartat  och  CO2.  
  
★   vilka  nukleotider  som  ingår  i  DNA  respektive  RNA  samt  principiellt  kunna  rita  
hur  en  DNAkedja  byggs  upp,  inklusive  strukturer  på  sockerkedjan.    
  
Se  avsnitt  2.  
  
★   principiella  orsaker  till  gikt  (”gout”).    
  
Gikt  innebär  höga  nivåer  av  urinsyra  i  blodet  vilket  leder  till  utfällning  av  kristaller  i  blodet  
som  sedan  leder  till  immunreaktioner  vilket  ger  svullna  och  smärtande  leder.  Orsaken  kan  
antingen  vara  otillräcklig  utsöndring  av  urinsyra  (t.ex  försämrad  njurfunktion)  eller  
överproduktion  av  urinsyra  (pga  genetiska  defekter  i  nukleotidkatabolismen).    
  
★   Lesch-Nyhans  syndrom  och  orsaker  till  detta.    
  
Syndromet  orsakas  av  fel  i  enzymet  HGPRT  vilket  gör  att  PRPP  ansamlas  och  används  för  
nysyntes  av  puriner.  Detta  i  kombination  med  en  rubbad  salvage  pathway  leder  till  ökad  
katabolism  av  nukleotider  vilket  ger  ökad  produktion  av  urat.  Syndromet  leder  också  till  
motorisk  dysfunktion,  nedsatt  kognitiv  förmåga  och  självskadebeteende.    
  
★   att  nukleotider  och  nukleosider  kan  fungera  som  signalsubstanser  och  binda  
till  specifika  receptorer  (t.ex.  ADP  i  trombocyter).  
  
Nukleotiderna  cAMP  och  cGMP  är  second  messengers  som  skickar  viktiga  signaler  i  cellers  
transduktionsvägar.  Se  även  inositol  trifosfats  roll  i  PLC-signaltransduktionen.    
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Avsnitt  4-V  ALKOHOLMETABOLISM  och  METABOL  
INTEGRERING    
Alkohol  
Specialföreläsning  (F/HF:  kap  23:IVC  [sid  316-318],  kap  28  [sid  379  (A2)]  samt  
översiktsartikel  på  kurswebben  i  anslutning  till  föreläsningen).  
  
●   redogöra  (substrat,  produkter,  enzymer,  coenzymer,  organ,  subcellulär  
lokalisation,  genetiska  skillnader)  för  alla  steg  vid  omvandlingen  av  etanol  till  
acetyl  CoA  och  vidare  till  koldioxid  och/eller  fettsyror.    
  

  
  
Ca  5%  av  den  alkohol  som  intas  utsöndras  i  urinen  och  resterande  del  metaboliseras.    
Merparten  av  den  alkohol  som  intas  omvandlas  till  acetaldehyd  av  enzymet  
alkoholdehydrogenas  (ADH).  Reaktionen  sker  i  cytosolen  med  NAD⁺   som  oxidationsmedel.  
De  typer  av  ADH  med  högst  kapacitet  uttrycks  framförallt  i  levern.    
  
Ungefär  5%  av  den  metaboliserade  alkoholen  reduceras  av  cytokrom  P450-2E1  (CYP2E1)  
med  NADPH  som  coenzym  samt  syre  reduktionsmedel.  Reaktionen  sker  i  ER  och  bildar  
acetaldehyd  och  vatten  eller  reaktiva  syrespecies.  I  hjärnan  är  detta  den  huvudsakliga  
metabola  vägen  för  etanol.  Katalas  i  peroxisomen  kan  möjligtvis  även  metabolisera  en  viss  
del  av  intaget  alkohol.  
  
Acetaldehyd  omvandlas  sedan  till  acetat  av  acetaldehyddehydrogenas  (ALDH)  med  NAD⁺   
som  coenzym.  Denna  reaktion  sker  i  mitokondrien.  Acetat  kan  sedan  omvandlas  till  acetyl-
CoA  mha  acetyl-CoAsyntetas  i  cytosolen.  
  
Mutationer  som  bland  annat  är  vanliga  i  delar  av  asien  ökar  funktionen  hos  ADH  och  
minskar  funktionen  hos  ALDH.  Mutationerna  leder  bägge  till  ökat  obehag  i  samband  med  
intag  av  alkohol.  
  
●   redogöra  för  och  förklara  bakgrunden  till  blodalkoholkurvan  efter  intag  av  
etanol.    
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Efter  intag  av  etanol  ökar  blodkoncentrationen  successivt  i  takt  med  absorptionen.  
Koncentrationen  når  ett  maximum  innan  enzymernas  kapacitet  att  avlägsna  etanol  från  
blodet  blir  större  än  absorptionen  i  tarmen.  Under  absorptionsfasen  följer  kurvan  1:a  
ordningen  kinetik  och  under  eliminationsfasen  råder  0:e  ordningens  kinetik.  Se  även  avsnitt  
1b.  
  
●   redogöra  för  och  förklara  hur  alkoholmetabolism  kan  påverka  
glukoneogenesen.    

  
  
Den  huvudsakliga  inverkan  på  glukosmetabolismen  är  minskningen  av  kvoten  NAD⁺ /NADH.  
Den  låga  kvoten  hämmar  de  glukoneogenetiska  vägarna  och  leder  istället  till  bildande  av  
TAG  i  levern  som  på  sikt  tros  kunna  leda  till  heaptisk  steatorré  och  hypoglykemi.  
  
★   interaktion  mellan  etanolmetabolism  och  metabolism  av  läkemedel  och  andra  
alkoholer.    
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ADH  är  ett  ospecifikt  enzym  som  kan  verka  på  flera  olika  alkoholer.  Exempel  på  dessa  är  
metanol,  etylenglykol,  fettalkoholer,  gallsyraalkoholer,  retinol  och  serotoninmetaboliter.  
Nedbrytning  av  metanol  ger  formaldehyd  och  nedbrytning  av  etylenglykol  ger  oxalsyra.  
  
Metabolismen  av  läkemedel  störs  vid  alkoholmetabolism  eftersom  CYP2E1  även  är  
inblandat  i  läkemedels  nedbrytning.  Etanol  fungerar  då  som  en  kompetitiv  inhibitor  vilken  
möjliggör  för  läkemedlen  att  orsaka  leverskada.  
  
★   mekanismer  bakom  akuta  alkoholeffekter  på  hjärnan.    
  
Den  akuta  effekten  av  alkohol  på  hjärnan,  själva  berusningen,  tros  komma  från  att  etanol  
löser  sig  i  och  mjukgör  membranen  i  axonen.  Detta  i  sin  tur  ger  sämre  ledningsförmåga  
vilken  ger  den  bedövande  sövande  effekten.  Alkohol  stimulerar  också  endorfinsystemet,  
stimulerar  den  ångestdämpande  GABA-receptorn  och  hämmar  glutamatreceptorn  vilket  
leder  till  hämningslöshet.  
  
★   farmakologisk  behandling  av  alkoholberoende.    
  
Alkoholberoende  kan  antingen  behandlas  genom  att  öka  de  negativa  effekterna  av  
alkoholintag  eller  dämpa  de  positiva  effekterna.  Disulfiram  som  marknadsförs  som  antabus  
är  en  acetaldehydanalog  som  inhiberar  ALDH  och  ökar  ansamlingen  av  acetaldehyd  som  
bland  annat  framkallar  illamående.  Det  finns  även  en  mängd  läkemedel  som  minskar  de  
kortsiktigt  positiva  effekterna  av  intag  av  alkohol.  Exempel  är  naltrexon,  akamprosat  och  
topiramat.  

Metabol  integrering  (del  1)  
Klinikerföreläsning  +  sem.  11  +  integreringsföreläsning  metabolism  (HF:  sid  34  [HbAIc],  kap  
23-25,  14  III  samt  kompendium  kolhydratlaborationen).    
  
●   redogöra  för  och  analysera  metabola  förändringar  vid  diabetes  och  svält  
kontra  födointag  samt  vid  insulintillförsel  (S2,  S3).  
  
Se  lärandemål  framförallt  under  avsnitt  4-I.  Generellt  kan  insulin  och  glukagon  sägas  ha  
följande  effekter  på  den  övergripande  metabolismen.    
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Nedan  sammanfattas  de  processer  beskrivits  i  tidigare  delavsnitt  uppdelat  på  organ  och  
tillstånd:  
  

  
  
Vid  välfött  tillstånd  i  levern  pågår  glykolys  vilket  håller  igång  följande  processer:  ATP-
produktion,  HMP-shunt,  glykogenes,  lipogenes,  TAG-syntes,  kolesterolsyntes  och  
proteinsyntes  från  ogrenade  aminosyror.  Det  grenade  aminosyrorna  fortsätter  till  musklerna.      
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Vid  fasta  gynnas  istället  glukoneogenetiska  och  ketogena  processer  vilket  gör  att  levern  
producerar  energi  som  kan  användas  i  resten  av  kroppen.  Glukos  bildas  från  glykogenolys  
och  glukoneogenes.  Ketonkroppar  bildas  från  beta-oxiderade  fettsyror.  Även  aminosyror  
som  transporteras  till  lever  i  glutamin-alanin-cykeln  används  som  glukoneogenetiska  
intermediärer.    
  
Vid  lågt  pH  i  blodet  shuntas  glutamin  från  levern  till  njuren  där  det  omvandlas  till  glutamat  
och  ammoniumjoner.  Glutamat  omvandlas  sedan  till  alfa-ketoglutarat  som  kan  gå  in  i  
citronsyracykeln  eller  som  kan  användas  i  glukoneogenes.  
  

  

  
I  fettväv  i  välfött  tillstånd  pågår  glykolys  vilket  ger  ökad  ATP-produktion,  HMP-shunt,  
lipogenes,  TAG-syntes  samt  inlagring  av  kolesterylestrar  och  TAG.  
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I  fettväv  i  fastetillstånd  ökar  aktiviteten  hos  HSL  pga  att  kroppen  utsöndrar  adrenalin.  Detta  
ökar  i  sin  tur  lipolysen.  Samtidigt  fosforyleras  det  perilipin  som  täcker  TAG-vesiklarna  i  celler.  
Detta  får  proteinet  CGI-58  att  dislokera  och  ökar  aktiviteten  hos  ATGL  vilket  uppreglerar  
lipolysen.  
  

  
  
I  musklerna  vid  välfött  tillstånd  pågår  glykolys  vilket  ger  ATP-produktion,  glykogenes,  
kreatinfosfatsyntes  och  proteinsyntes  från  grenade  aminosyror.  Viss  fettinlagring  och  beta-
oxidation  sker  även  i  musklerna.  
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Vid  fasta  ökar  proteolysen  efter  inverkan  från  de  glukokortikoider  som  utsöndras.  
Aminosyrorna  kan  användas  som  energi  för  den  egna  cellen  eller  transporteras  till  levern  för  
omvandling  till  glukos.  Energi  ges  också  från  fria  fettsyror,  ketonkroppar  och  glykogen.    
  

  
  
Vid  välfött  tillstånd  konsumerar  hjärnan  till  största  del  glukos  eftersom  molekylen  lätt  kan  
korsa  blod/hjärnbarriären  via  GLUT1.  Väl  inne  i  hjärnan  tas  glukos  upp  i  cellerna  mestadels  
via  GLUT3.  
  

  
  
254  

  

  
Love  Strandberg  2019  04  28  

Vid  fasta  går  ketonkroppar  in  och  understödjer  glukosbehovet  i  hjärnan.    
  

  
  
Avlutningsvis  bifogas  ovantående  två  bilder  som  sammanfattar  vilken  typ  av  näring  kroppen  
använder  sig  av  vid  fasta.  
  
●   beskriva  varför  man  mäter  HbAIc  och  vad  som  är  normala  och  patologiska  
nivåer  av  blodglukos  (S2).  
  
HbA1c  är  ett  glykerat  hemoglobinprotein  som  ger  en  indikation  på  glykeringsgraden  i  blodet  
de  senaste  120  dagarna.  HbA1c  kan  med  andra  ord  mätas  för  att  diagnostisera  diabetes.    
  
Normala  fasteglukosnivåer  i  blodet  ligger  mellan  4  och  5  mmol/l.  Nivåer  över  6  mmol/l  kan  
vara  en  indikation  på  diabetes.    
  
●   beskriva  när  och  hur  man  utför  en  kolhydratbelastning  och  kunna  redogöra  för  
hur  en  normal  och  en  patologisk  belastningskurva  ser  ut  (S2).  
  
Kolhydratbelastning  kan  utföras  som  en  icke-invasiv  metod  när  misstanke  om  diabetes  
föreligger.  Används  klinisk  bland  annat  vid  misstanke  om  graviditetsdiabetes.    
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●   redogöra  för  sorbitols  metabolism  och  koppling  till  skador  vid  diabetes  (S2).  
  
Som  tidigare  nämnts  är  celler  som  saknar  sorbitolreduktas  extra  känsliga  för  ökade  
plasmaglukosnivåer  och  sorbitol  riskerar  att  ansamlas  i  dessa  vävnader.  Detta  leder  till  ett  
ökad  osmotiskt  tryck  som  på  sikt  kan  ge  vävnadsskada.  
  
●   teorier  för  olika  molekylära  orsakssamband  till  skador  vid  diabetes  (S2,  S3).    
  
Kopplingen  mellan  diabetes  och  vaskulära  skador  tros  bero  på  ett  antal  faktorer.  För  det  
första  tros  glukos  kunna  autooxidera  molekyler  i  blodbanan  och  bilda  ROS  i  kärlen.  Glukos  
kan  även  glykera  och  oxidera  LDL  vilket  minskar  LDSs  återupptag  i  levern.  Höga  
insulinnivåer  tros  också  kunna  öka  mängden  glatta  muskelceller  kring  kärlen  vilket  skulle  
kunna  medverka  till  plackbildning.    
  
De  kärlskador  orsakas  av  diabetes  förekommer  mest  i  de  små  kärlen  vilket  i  sin  tur  leder  till  
funktionsbrist  i  de  vävnader  där  kapillärerna  är  viktiga  för  funktion.  Exempel  på  dessa  
vävnader  är  ögon,  njurar  och  nerver.  
  
★   nya  teorier  för  hur  insulin  och/eller  glukos  samt  metaboliter  av  glukos  såsom  
xylulos-5-  fosfat,  fruktos-6-P,  fruktos  2,6-bisfosfat  kan  påverka  olika  metabola  
enzymer  och  vägar  (S1).    
  
Se  lärandemål  under  avsnitt  4-I  och  4-II.  
  
★   hexosaminvägen  och  bildningen  av  N-acetylglukosamin  samt  hur  N-
acetylglukosamin  genom  bl.a.  O-glykosylering  medierad  av  enzymet  N-
acetylglukosamintransferas  (OGT)  kan  vara  involverad  i  sjukdomar  som  
diabetes  och  cancer  samt  i  födointag  (S1).  
  
Se  avsnitt  4-I.  
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Avsnitt  5  -  Integrerade  projektarbeten  
LEVERPROJEKTET  
  
●   redogöra  för  leverns  funktionella  struktur  inklusive  blodförsörjning  och  
blodflöden  genom  levern  (S1,  S2).  
  
Se  avsnitt  3.  
  
●   redogöra  för  de  olika  cellelementens  funktion  i  leverparenkymet  (S1,  S2).  
  
Se  avsnitt  3.  

  
  
●   beskriva  hur  de  olika  funktionella  loberna  relaterar  till  olika  leverfunktioner  
(S3).  
  
Se  avsnitt  3.  Värt  att  tillägga  kan  vara  att  olika  metabola  processer  pågår  i  de  olika  
portazonerna  inom  acinus.    
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●   redogöra  för  bildningen  av  galla.  Ingående  komponenter.  Sekretion  av  galla  
och  gallblåsans  funktion  (S1,  S2,  S3).  Gallans  funktion  (S3)  [se  också  DFM1:3-
fysiologi  och  biokemi  samt  DFM1:4].  
  
Se  avsnitt  3  och  4-II.  
  
●   reglermekanismer  för  gallans  bildning  och  sekretion  (S2,  S3).  
  
Se  avsnitt  3.  
  
●   leverns  roll  i  syntes  av  lipider  och  lipoproteiner  samt  plasmaproteiner,  
koagulationsfaktorer  inkl.  de  K-vitaminberoende  [kommer  också  på  DFM2:  
moment  1]  (S2).    
  
Se  avsnitt  4-II.  Levern  syntetiserar  en  stor  del  av  de  lipoprotein  och  medföljande  
apolipoprotein  som  används  för  att  transportera  fett  i  kroppen.  Hepatocyterna  producerar  
även  plasmaprotein  som  albumin  och  diverse  koagulationsfaktorer.  
  
●   redogöra  för  omsättning  av  kolhydrater  i  levern  [se  också  DFM1:4]  (S2).    
  
Se  avsnitt  4-I.  
  
●   redogöra  för  leverns  roll  i  kolesterolmetabolismen  [se  också  DFM1:4]  (S2).    
  
Se  avsnitt  4-II.    
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●   beskriva  leverns  roll  som  avgiftare  via  två  huvudmekanismer  (S2,  S3).  
Principen  för  eliminering  av  kväve  (S3).  Principen  för  eliminering  av  
slaggprodukter  från  erytrocytnedbrytningen  (S3).    
  
För  eliminering  av  kväve,  se  avsnitt  4-III  och  lärandemål  om  glutamin-alanin-cykeln.  För  
eliminering  av  slaggprodukter  från  erytrocytnedbrytningen  se  avsnitt  4-III  om  
hemmetabolismen.    
  
Utöver  de  två  ovanstående  exemplen  sker  nedbrytning  i  levern  av  en  stor  del  exo-  och  
endotoxiner.  Nedbrytningen  sker  ofta  genom  konjugering  till  mindre  skadliga  produkter,  t.ex  
UDP-glukuronsyra.  Nedbrytning  kan  också  ske  genom  olika  redox-reaktioner  som  bland  
annat  katalyseras  av  cytokrom  P450.  Exempel  på  denna  typ  av  nedbrytning  finns  i  
alkoholmetabolismen.    
  
●   redogöra  för  lagring  av  kolhydrater  [se  också  DFM1:4],  vitaminer,  spårämnen  
(speciellt  järn)  (S1,  S2).    
  
I  levern  lagras  bland  annat  glykogen,  fettlösliga  vitaminer  (A,D,E,K  i  Ito-celler),  koppar  och  
järn  bundet  till  hem  och  ferritin.  
  
●   beskriva  leverns  endokrina  roll  (produktion  av  hormon  och  prohormon)  (S1,  
S2,  S3).    
  
Levern  producerar  ett  antal  hormon  som  påverkar  homeostasen  i  cirkulationssystemet.  
Levern  producerar  även  hormon  som  stimulerar  tillväxt  i  kroppen.  Fyra  av  dessa  hormoner  
är:  
  
●   Insulin-like-growth  factor  1  -  stimulerar  bland  annat  bentillväxt.  
●   Angiotensinogen  -  höjer  blodtrycket  i  sin  aktiva  form  
●   Trombopoietin  -  stimulerar  bildandet  av  blodplättar  
●   Hepcidin  -  reglerar  järnhomeostasen  i  kroppen.  
●   Betatrophin  (ANGPTL8)  -  stimulerar  tillväxten  av  beta-celler  i  pankreas.  
  
★   orsaker  till  leversvikt  och  symtom  på  leversvikt  (S1).  
  
Se  avsnitt  3.  
    
★   portal  hypertension  (orsaker  och  konsekvenser)  (S1).    
  
Portal  hypertension  innebär  ökat  tryck  i  portasystemet  och  kan  bero  på  t.ex  blockage  i  
leverns  centralvener.  Konsekvensen  kan  bli  åderbråck  i  vid  någon  av  de  anastomoser  som  
finns  i  portasystemet:  till  exempel  vid  esophagus,  naveln  eller  rektum.    
  
★   ikterus  (orsaker  och  konsekvenser)  [se  också  DFM1:4]  (S1).    
  
Se  avsnitt  4-III.  
  
★   gallsten  och  de  faktorer  som  bidrar  till  bildningen  av  gallsten  (S1).  
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Se  avsnitt  3.  
  

METABOLA  SYNDROMET  och  METABOL  INTEGRERING  del  2    
Sem.  11  +  projektarbetet  ”Metabola  syndromet”  och  artiklar  ingående  i  detta  (direktlänkar  till  
artiklarna  återfinns  på  kurswebben):  
https://pingpong.ki.se/courseId/5729/content.do?id=3857158.    
  
●   redogöra  för  och  analysera  samband  mellan  de  sjukdomar  som  ingår  i  
metabola  syndromet  samt  relatera  dessa  till  olika  behandlingsprinciper  (S2,  S3,  
S4).    
  
Metabola  syndromet  (MetS)  har  olika  definitioner  hos  olika  organisationer  men  gemensamt  
är  att  det  innefattar  fetma,  dyslipidemi,  insulinresistens,  låg  blodkoncentration  HDL  och  
hypertoni.  Oftast  krävs  minst  tre  av  fem  tillstånd  för  att  diagnosen  ska  bli  MetS  och  i  vissa  fall  
är  fetma  obligatoriskt.  
  
MetS  behandlas  framförallt  genom  kost-  och  livsstilsförändringar.  Främst  då  genom  ökad  
vardagsrörelse  och  minskat  kaloriintag.  Även  en  ändring  från  intag  av  mättat  fett  till  
fleromättat  fett  har  visat  sig  effektivt  för  att  minska  förekomsten  av  MetS.    
  
Fetma  kan  även  behandlas  genom  terapier  som  liposuction  och  gastric  bypass-operationer.  
Farmakologiskt  kan  insulinresistens,  dyslipidemi,  låg  blodkoncentration  HDL  och  hypertoni  
behandlas  på  en  mängd  sätt.  Vanliga  läkemedel  som  sätts  in  är:     
  
Insulinresistens  och  dyslipidemi  

Metformin,  minskar  bland  annat  leverns  
glukosproduktion.    

Låg  blodkoncentration  HDL  och  dyslipidemi  

Statiner  för  minskad  syntes  av  kolesterol  

Hypertoni  

Betablockerare  och  
angiotensinreceptoragonister  

  
●   kunna  beskriva  och  analysera  orsakssamband  till  det  metabola  syndromet  (S2,  
S3,  S4).    
  
Kontroversen  kring  MetS  består  i  huruvida  det  finns  ett  samband  mellan  ovanstående  
tillstånd  eller  inte.  Vad  som  talar  för  ett  samband  är  att  fetma  har  bevisats  kunna  orsaka  
dyslipidemi  som  i  sin  tur  kan  leda  till  insulinresistens  (diabetes  typ  2).  Insulinresistens  och  
dyslipidemi  samt  låg  blodkoncentration  HDL  har  också  visat  sig  kunna  leda  till  hypertoni.  En  
person  med  ovanstående  sjukdomar  har  visat  sig  har  markant  ökad  risk  för  insjuknande  i  
CVD,  t.ex  ateroskleros  och  hjärtinfarkt.  
  
Vad  som  talar  emot  sambandet  mellan  tillstånden  är  att  en  mängd  studier  har  visat  på  
förekomst  av  ett  eller  flera  tillstånd  utan  de  andra.  Det  finns  alltså  ingenting  som  tydligt  pekar  
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på  ett  linjärt  samband  mellan  t.ex  hypertoni  och  diabetes.  Däremot  finns  tydliga  resultat  som  
pekar  på  att  en  kombination  av  tillstånden  leder  till  ökad  risk  att  insjukna  i  CVD.  
  
●   redogöra  för  olika  teorier  och  molekylära  orsakssamband  till  skador  vid  
diabetes  (S2,  S3).    
  
Se  lärandemål  under  avsnitt  4-V.    
  
★   vad  som  menas  med  CRP  och  varför  det  kan  vara  intressant  att  analysera  CRP  
(S1).    
  
CRP  är  en  markör  för  kroppslig  inflammation.  Patienter  med  metabola  syndromet  ofta  
långvariga  låggradiga  inflammationer  i  kroppen.  Inflammationen  tros  orsakas  av  dyslipidemi  
och  dysfunktion  hos  fettväv  samt  ger  en  ökad  risk  för  CVD.  
  
★   vilken  funktion  adiponektin  och  leptin  har  samt  var  de  framförallt  bildas  (S1).    
  
Adiponektin  och  leptin  är  hormon  som  bildas  i  och  utsöndras  från  fettväv.  Tillsammans  
reglerar  de  kroppens  energibalans.  Leptin  påverkar  hypotalamus  och  ger  kroppen  en  känsla  
av  mättnad.  Adiponektin  ökar  glukosupptaget  i  fettceller  och  ger  även  en  ökad  
insulinkänslighet  samt  minskar  inflammation  i  fettväv.  
  
★   AMPKs  regulatoriska  betydelse,  betydelse  vid  fysisk  aktivitet  och  kopplingar  
till  hormoner  involverade  i  regleringen  av  födointag  (S1-S2).    
  
Aktiviteten  hos  enzymet  AMPK  regleras  starkt  av  energibalansen  i  kroppen.  Kinaset  
aktiveras  av  låg  energinivå  i  cellerna  (alltså  ökad  koncentration  AMP)  och  ökar  då  aktiviteten  
hos  metabola  processer  som  lipolys  och  beta-oxidation.  AMPK  påverkar  även  hypotalamus  
och  därmed  kroppens  mättnadsreglering.    
  
★   vad  som  menas  med  TNF-alfa,  ChREBP,  N-acetylglukosamin,  xylulos-5-P,  LXR,  
FXR  och  PPAR  samt  PARP  och  vilken  funktion/betydelse  dessa  molekyler  kan  
tänkas  ha  i  det  metabola  syndromet  (S1-S2).    
  
ChREBP,  N-acetylglukosamin  och  xylulos-5-fosfat:  Se  lärandemål  avsnitt  4-I.  
  
LXR:  Se  lärandemål  avsnitt  4-II.  
  
FXR:  Se  lärandemål  avsnitt  3.  
  
TNF-alfa:  Proinflammatoriskt  signalämne  som  ökar  i  koncentraiton  hos  de  med  fetma  och  
systemisk  inflammation.    
  
PPAR:  Transkriptionsfaktor  som  leder  till  proliferation  hos  adipocyter  och  ökad  fettinlagring.    
  
PARP:  DNA-reparationsenzym  som  kopplas  till  proinflammatoriska  gener.  Ökad  uttryck  av  
PARP  har  även  kopplats  till  minskat  uttryck  av  PPAR.  
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★   vad  som  menas  med  glykering  av  proteiner  kontra  glykosylering  [se  också  
DFM1:1b]  (S1).    
  
Se  lärandemål  avsnitt  1b.  
  
★   DAG-kinas,  PTEN  och  PKC  samt  kinaserna  mTOR  och  S6-kinas  eventuella  
betydelse  för  insulinresistens  och  i  metabola  syndromet  (S1).    
  
Insulinresistens  tros  uppstå  när  ett  överskott  av  DAG  ansamlas  i  blod  och  i  vävnad  vilket  
aktiverar  PKC-signaltransduktionsvägen.  PKC  kan  i  sin  tur  fosforylera  IRS  på  ett  sätt  som  
gör  att  insulinsignaltransduktionen  inte  fortgår.    
  
DAG-kinas  fosforylerar  DAG  till  fosfatidsyra  och  saknas  enzymet  ökar  risken  för  
insulinresistens.  PTEN  katalyserar  motsatt  reaktion  och  kan  på  så  sätt  kopplas  till  
insulinresistens.    
  
mTOR  och  det  nedströms  liggande  S6-kinaset  och  också  visat  sig  bli  inhiberade  av  TAG  
vilket  leder  till  insulinresistens  genom  vissa  signaleringsvägar.  
  
★   begreppen  bukhöjd,  midjeomfång  samt  ”body  mass  index”  (BMI)  (S1).    
  
BMI  är  ett  vanligt  använd  mått  på  fetma  och  beräknas  enligt  följande  formel:  
  

𝑣𝑖𝑘𝑡	
  (𝑘𝑔)
𝐵𝑀𝐼 =
  
2
𝑙ä𝑛𝑔𝑑	
  (𝑚)
  
Bukhöjd  anses  av  vissa  vara  ett  mer  passande  mått  på  farlig  fetma  och  beräknas  som  
avståndet  mellan  underlaget  och  bukens  högsta  punkt  hos  en  person  i  liggande  position.    
  
★   argument  som  talar  för  och  emot  existensen  av  ett  metabolt  syndrom  (S1).  
  
Se  ovanstående  lärandemål.  
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