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AVSNITT 2
INTRODUKTION TILL REGENERATIV MEDICIN
DEFINITION AV REGENERATIV MEDICIN
Omfattar olika sätt att reparera, ersätta eller regenerera skadade celler, vävnader eller organ.
Kan definieras brett som innovativa terapiformer som bygger på förståelse av kroppens utvecklingsbiologiska
mekanismer.
EXEMPEL PÅ REGENERAT IV MEDICIN
Stamcellstransplantation: t.ex. vid leukemi transplanteras benmärg
Diabetes: Via stamceller regenerera betaceller som i de Langerhanska öarna producerar insulin.
Parkinson: Försök att via transplantation från aborterade foster eller manipulering av celler så de återgår till
stamceller skapa dopaminproducerande celler i substantia nigra.
INTRODUKTION TILL SÅ RLÄKNING SOM EN REGE NERATIV PROCESS
Vid hudskada kommer följande ske:
1. Inflammation: mer blod vilket ger svullnad, rodnad och värme
2. Cellvandring: Celler vandrar till skadan för att läka såret via:
3. Celldelning
4. Cellerna organiserar sig
5. Signalvägar repareras
För att läkning ska ske behöver cellerna kommunicera, detta sker mha molekyler som t.ex. TGF som utvecklar
nervsystemet eller VGF som utvecklar blodkärl.

GAMOTEGENES OCH FERTILISERING
BILDNING AV KÖNSCELL ER
Bildning av könsceller sker via reduktionsdelning i meios där utbyte av avsnitt i kromosomerna sker via
rekombination av arvsmassan. Där går våra diploida celler till haploida celler (en kromatid istället för två). Steg
2 av meios är en del av mognaden och är längre än steg 1 av meiosen. Kan ta årtionden hos kvinnor och veckor
hos män.

MEIOS I KORTHET
Meios där den diploida cellen med 23 kromosompar blir fyra nya haploida celler. Meios och mitos börjar med
en kopiering av de 23 kromosomparen. Mitosen ger sedan två identiska celler, meiosen ger ytterligare två nya
celler efter att överväxling av genetiskt material sker i kromosomerna.
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MEIOS OCH OLIKA FASE R

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interfas: diploida celler, DNA:t replikerar.
Profas: Ökad genvariation genom överkorsning av kromosomer.
Metafas: upplöst kärnmembran och kromosomer radas upp inför delning
Anafas: kromosomparet delas och de uppradade kromosomerna dras åt olika håll
Telofas: två nya diploida celler har bildats.
Meiotic delning II: De diploida cellerna delas för att ge fyra haploida celler
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TIDSSKALA OCH SKILLNAD MELLAN KÖNCELLERNA HOS MÄN OCH KVINNOR

UTVECKLING: FRÅN ÄGG TILL EMBRYO
INTRODUKTION TILL UT VECKLINGSBIOLOGI
GRUNDLÄGGANDE KONCEPT OCH TERMIOLOGI
Utveckling från cell → fosterstadiet → komplex multicellulär organism
Utvecklingsbiologi – Deskriptiv dvs anatomi | Molekylär förståelse
INDUKTION
När en cell får instruktioner om att anta en viss identitet görs det via induktion. Induktionen gör oss mer
komplicerande än andra med samma mängd gener.
LIVET: OLIKA SYN OM NÄR DET BÖRJAR
Genetiskt: Vid befruktning då man genetiskt korsat en person
Embryologiskt: När kroppsaxlar bildats och organ börjat bildas
Neurologiskt: När hjärnans aktivitet börjar, olika på hur detta klassas
Ekologiskt: När fostret klarar sig själv utanför mamman
CELLER MÅSTE KUNNA
Överlevnad
Celldelning
Specialisering (differentiering)
Kunna dö (apoptos)
Kommunicera
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GRAVIDITETSRÄKNING
Dag 1 kan anses vara vid befruktning eller första dag från sista mensen.
CELLDELNING
MITOS
Cell klonar sig själv, DNA replikeras → cellväxt → delas till två celler.
MEIOS
Bildandet av gameter (ägg och spermie), DNA delas och blandas.
DIFFERENTIERING
Vid befruktning, dotterceller får olika uttryck då genetiskt material blandas.
CELLERS KOMMUNIKATIO N
Receptorer och signalmolekyler:
KONTAKTBEROENDE
Kontakt behövs
PARAKRIN
Sprider ut når många i närheten
SYNAPTISK
Nervceller, nära kontakt, mycket neurotransmittorer släpps ut.
ENDOKRIN
Hormoner är signaltransmittorer
AUTOKRIN
Cellen släpper ut en signal extracellulärt som binder till den egna cellens receptorer.

OLIKA FASER I MÄNNISKANS UTVECKLING
EMBRYONAL PERIOD
Från befruktning till vecka 8.
VECKA 1–3
Tidiga utvecklingsfasen (v.4 sker veckningen
VECKA 5–8
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Mänskliga formen antas, stora organsystem t.ex. lungor, magtarmsystem och njurar bildas.

Stora skador kan ske vid intag av teratogena (fosterskadande) ämnen (t.ex. alkohol, droger, virus och höga
doser av vitamin A)
FETALPERIOD
Från vecka 9 (andra månaden) → födseln.
Kraftig tillväxt av foster och placenta (bara vikt), proportionsförändringar och organ mognar. Ålder fastställs av
Carnegie-stadier som är morfologiska kriterier.
4 månaden: Yttergenitalier är synliga
5 månaden: fosterrörelser kan förnimmas
6 månaden: veckad hud och inget underhudsfett och lanugobehåring
7–9 månaden: Inlagring av fett, hud täcks av talgsekret och epitelceller så kallde varnix caseosa som verkar
som glidmedel vid födseln.
PERINATAL PERIOD
Födelse, stor fysiologisk omställning. Flera organ ska börja fungera.
POSTNATAL PERIOD
Ytterligare mognad av hjärnan, tillväxt och könsmognad

FÖRSTA FOSTERVECKAN
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DAG 0: ZYGOT
Övergång från två haploida celler till en diploid cell.
DAG 1–4: KLYVNINGSEMBRYO
Går från 2 till 8 celler. Storlek på ägget är densamma, cellerna blir mindre och mindre och är totipotenta (kan
bilda alla typer av celler, även embryonal vävnad)
DAG 4: MORULA
16 celler, är fortfarande totipotenta.
DAG 5: BLASTOCYST
Differentiering startar och embryoblast och trofoblasten bildas.
Embryoblast: inre cellmassan, bildar embryot och har
pluripotenta stamceller (kan bilda alla celler i embryot men ej
embryonal vävnad (t.ex. placenta).
Trofoblast: Bildar embryonal vävnad, del av placenta där
embryot är.

Blastocysthålan har bildats här med. Blastocysten kläcks ur zona
pellucida och är nu redo att implanteras i endometriet (livmoderslemhinnan). Om blastocyst ej implanteras blir
det ej en fullgången graviditet.
DAG 6: IMPLANTERING

Implantering av blastocyst via trofoblastcellernas så kallade syncytiotrofoblaster som invaderar endometriet.
De celler (av trofoblasterna) som inte invaderar kallas nu cytotrofoblast.
Vid rätt implantering avges humant choriongonadotropin som avhåller mens via progesteronnivåer
tillsammans med HCG vidhåller graviditeten.
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Om en fel implantering sker kan utokvedshavandeskap (ektopisk graviditet) ske. Sker vid 2% av alla
graviditeter.

ANDRA FOSTERVECKAN
DAG 7–8: BLIR BILAMINÄRT

Embryot delar sig och blir bilaminärt dvs bildar två lager, ena lagret kallas hypoblast (primärt endoterm) och
det andra epiblast (primärt ektoderm). Mellan dessa lager skapas amnionhålan, epiblast och hypoblast är två
av groddbladen.
DAG 9: HELT INBÄDDAD I ENDOMETRIET, BILDAR HEUSERS MEMBRAN
Embryot är nu helt inbäddat i livmoderslemhinnan (endometriet) och celler växer ut från hypoblasten och
bildar Heusers membran.
DAG 10–11: GULESÄCKEN BILDAS
Heusers membran täcker hela
blastocysthålan och bildar där med
gulesäcken.
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DAG 11–12: KORIONHÅL AN BILDAS

En håla mellan Heusers membran och cytotrofoblasten skapas, kallas för korionhålan. Mellanrummet där
korionhålan skapas kallas extra embryonala mesodermet. Det embryonala retikelet som är del av mesodermet
bryts ned för att bilda hålrummet.
DAG 13: FÖRSTADIET T ILL NAVELSTRÄNGEN

Primära gulesäcken snärps av och bildar definitiva
gulesäcken och rester av gulesäck. Den definitiva
gulesäcken binds med extraembryonala mesodermet
till cytotrofoblasterna, denna ”connection stalk” är
förstadiet till navelsträngen.
HÅLRUMMEN
AMNIONHÅLAN
Växer och lägger sig skyddande omkring embryot i
vecka 8.
KORIONHÅLAN
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Som till en början skyddar embryonala disken, trängs undan av amnionhålans utbredning och är nästan helt
borta vid vecka 8.
GULESÄCKEN
Snärps av och blir definitiv gulesäck, ligger an mot magtarmkanalen.
LAKUNERNAS UPPKOMST
Lakunerna är hålrum som bildas i syncyflotrofoblasten när den växer in i endometriet. Lakunerna är färdiga
runt dag 8 och dag 9–10 får moderns blodkärl kontakt med dem. Dag 11–13 bildas primär villi från
cytotrofoblasten och mognar till tetriär villi med fetala kapillärer dag 21. I tetriärvillin sker utbyte med gaser
och metaboliter. Via navelsträngsartären i embryot transporteras syrerikt blod till fostret via placentan.

TREDJE FOSTERVECKAN
GASTRULERING
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Den process som skapar det 3D skiktade embryot, dvs embryots 3 groddblad. Tidigt i vecka 3 bildas primitiv
strimman i den så kallade groddplattan (botten i amnionhålan) och växer kranialt tills den når mitten av
groddplattan. Primitivstrimman med primitiv knottran i toppen gör det möjligt att bestämma riktning i
embryot dvs caudalt, dorsalt, höger och vänster.
I epiblasten vandrar cellen upp och igenom primitivstrimman och bildar ett ”rum” mellan hypoblasten och
epiblasten, det så kallade mesodermet. Hypoblasten blir nu ett definitivt endoterm och epiblasten ett definitvt
exoderm. Dessa steg kallas invagination, proliferation och migration.
Primitivknottran kommer precis som primitivstrimman ha celler som utvandrar men de kommer bilda
notokorden, ryggsträngen. Notokorden skapar neuralrörsbildningen och definierar mittlinjen ytterligare.
Den primitiva knottran har cilier som hjälper kroppens organ att vandra till rätt sida i kroppen och ger
tillväxtfaktorer.
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GRODDBLADEN

Groddbladen ger upphov till alla kroppens organ, nedan följer vad som bildas ur vad:
EKTODERMET
Bildar hud, nervsystem, tandemalj samt sensoriskt epitel i ögon, öron och näsa.
ENDODERM
Bildar mag-och tarmkanalen, luftvägar, lungor och sköldkörteln.
MESODERM
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Är uppdelad i 3 delar och ger upphov till olika organ och vart i kroppen de utvecklas beror på i vilket mesoderm
det uppstod ur.
LATERALPLATTEMESODERM
Utvecklar bland annat hjärtat, kärl, tarmväggar, underhud och delar av extremiteter.
INTERMEDIÄRT MESODERM
Bildar njurar och inre genitalier.
PARAXIALA MESODERMET
Bildar somiter, vi får ca 40st, de ligger längst med mittlinjen i kroppen och mycket av muskulaturen kommer
härifrån. Somiterna ger även upphov till sklerotom (ryggrad, revben och bröstben), myotom (muskler) och
dermatom (underhud).

MEIOS OCH VARIATION, KÖNSBESTÄMNING
SKILLNADER MELLAN MI TOS OCH MEOIS

13

ÖVERKORSNINGAR OCH D ERAS BETYDELSE FÖR V ARIATION
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KÖNSBESTÄMNING, KROMOSOMAL MEKANISM

I befruktningen av ägget får man en X kromosom från modern och antingen en X eller Y från fadern. Har man
fenotypen XY kodar det för pojke, uttrycket av SRY-genen är lika viktigt för fenotypen.
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ANEUPLOIDIER TILL FÖLJD AV PROBLEM I MEI OS

EXEMPEL PÅ ANE UPLOIDIER
DOWNS SYNDROM
Trisomi på kromosom 21.
KLINEFELTERS SYNDROM
Trisomi på könskromosomen, XXY (har manlig fenotyp).
TURNERS SYNDROM
Monosomy på könskromosomen, X0 har kvinnligfenotyp.
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NEURULATION OCH VECK NING
I den tredje fosterveckan går embryot från ett två till ett
tre skiktat embryo. Detta sker via gastrulering och bildar
ektodermet, mesodermet och endodermet. Mesodermet
kan delas upp i substrukturer, de axiala mesodermet
(prekordalplatta och notokord), paraxialt, intermediärt
och lateralt mesoderm.
Under vecka tre inleds också en neural induktion, dvs
bildandet av neuralplattan. Här får ektodermets celler
reda på att de ska bli nervsystemet via signaler från
mesodermet. Sedan sker neuruleringen (dvs bildandet av
neuralröret). Här börjar neuralplattan vikas likt ett papper
tills det till slut möts och fuserar. Det sker genom att
cellerna snörps åt på ena sidan av aktinfilament (lite som
en dragsko) sedan hjälper somiterna till att rent fysiskt
putta samman cellerna till ett rör.
Neuruleringen börjar i mitten och går sedan uppåt och
nedåt längst neuralplattan. Neuruleringen kröks i
huvudänden för att bilda front brain, midbrain och
hindbrain. Där de yttre delarna av neuralplattan möts och
bildar neuralröret bildas neural crest, från det vandrar
cellerna och differentierar sig och bildar bland annat
perifiera nervsystemet, binjuremärgen och pigmentceller
i huden.
I vecka 3–4 bildas gälbågarna i nackregionen på embryot.
De växer med tiden fram och bildar delar av ansiktsstrukturen
och halsen. 5 stycken gälbågar bildas och till varje gälbåge finns
en specifik muskulatur, en nerv, en broskbåge samt en artär.
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EMBRYOT VECKAS

I om med att embryot växer i dorsal riktning gör det att det veckas både på längden och längst sidorna. Det gör
att exempelvis endodermal vävnad innesluts och att mag-och tarmkanalen bildas. Extremiteter börjar växa och
de tre existerande hålrummen ändrar storlek under dessa veckor. Amnionhålan växer och i och med det
krymper korion och gulesäcken.
MISSBILDNINGAR
Vid slutning av neuralrör är fostret mycket känsligt, här kan exempelvis brister, gener och toxiner göra så att
delar av neuralröret inte sluts. Det kan leda till spina bifida, läpp, käk och gomspalt (LKG)och anencetali.
Spina bifida, eller också kallat ryggmärgsbråck har olika grader av allvarlighet och kan variera från
asymtomatiskt till stora motoriska problem. Risken för detta sänks avsevärt med intag av folsyra.
Anencetali är om neuralröret inte sluts mot hjärnan och är dödligt.
LKG är då gom, käke eller läpp inte sluts ordentligt, finns flera olika typer. Oklart om vad som exakt orsakar
detta men troligen är det en blandning av genetik, miljö och toxiner samt brister hos modern (t.ex. folsyra).
Föds ett barn varannan minut med detta i världen.
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ANLÄGGNING AV ORGAN
BILDNING AV HJÄRTA

Hjärtat är kroppens första fungerande organ. Det utvecklas från visceralt lateralplattemesoderm och till viss
del neuralistceller. Embryots veckning får de primitiva blodkärlen att hamna bredvid varandra och bilda
hjärtat. Sedan fuserar två blodrör/hjärtrör och bildar hjärtat.
BILDNING AV MUSCULOS KELETALA SYSTEMET
Från somiterna bildas benstrukturen, muskler och hud. Det kommer från det paraxiala mesodermet och
somiterna ligger som två rader med det framtida nervsystemet.
BILDNING AV LUNGOR
Lungorna bildas som ett utskott från framtarmen runt dag 22. De delar sig för att ge upphov till huvudbronker,
förgrenar sig sedan 6 gånger och slutar i alveoler klädda med ett tunt epitel. Höger och vänster är
asymmetriska.
VASCULOGENES, ANGIOG ENES
Vid bildning av blodsystemet sker det via vasculogenes, dvs nybildning från blodöar eller angiogenes, en
avknoppning och utväxt från tidigare kärl.
BILDNING AV TARM
Embryots veckning leder till att endodermalet sluts till ett rör, den så kallade primära tarmet som det bildas
mun (bacchoparyngeal membran) och anus (kloakmembran). Tarmröret delas upp i framtarm som bildar svalg,
matstrupe, magsäck och övre delen av duodenum. Mittarmen bildar nedre delen av duodenum, jejenum,
ileum och övre kolon. Baktarm bildar nedre kolon, rektum och caratis analis.
BILDNING AV NJURE OCH INRE GENITALIA, INDUKTION
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Njure och inre genitala bildas från det intermediära mesodermet. Före gastrulering vandrar könscellerna från
epiblasten till gulesäcken och vidare till genital?? Där gonaderna bildas. Gonaderna utvecklas till testiklar eller
ovarier.

INTRODUKTION TILL KROPPENS VÄVNADER
Vävnader är en samling celler som har liknande uppgifter och ser lika ut. I en vävnad skiljer man på
byggskelettet (stroma, celler eller kollagen trådar) och den funktionella vävnaden parenkym.
DET FINNS OLIKA VÄVNADER:
1.
2.
3.
4.

Epitel – med dessa vet man vilket organ man är i
Bindväv, fettväv, brosk och ben
Muskelvävnad
Nervvävnad

EPITEL
YTEPITEL
Hud och slemhinnor i exempelvis matsmältningskanalen.
Ytepitel kan ha mikrovilli äverst som är fingerliknande utskott för att öka absobationsytan. Kinocilier,
flimmerhår, är hår som rör sig ex i luftvägar och slår upp slem så det inte fastnar och man får en infektion,
dessa sitter med på ytepitel.
I ytepitel finns täta cellförband som finns för att cellerna ska hänga ihop och att farliga ämnen inte ska läcka
förbi.
KÖRTELEPITEL
Finns i ex bukspottskörteln

UTVECKLINGSBIOLOGI – MOLEKYLÄR BIOLOGI
TILLVÄXTSFAKTORER – DEFINITION, FUNKTION
Olika proteiner som uttrycks av vissa gener som gynnar/stimulerar celltillväxt. T.ex. FGF (fibroblast growth
factor).

RECEPTORER OCH DERAS ROLL I UTVECKLINGSBIOLOGIN
En del signalmolekyler är stora och kan inte gå in genom cellmembranet därav finns receptorer på ytan som
vid inbindning förmedlar och påverkar intracellulära signalmolekyler som kan påverka proteiner som i sin tur
påverkar t.ex. vilken gen som ska transkriberas, cytoskelettets utformning och metabolismen.

INTRACELLULÄR CELLSIGNALERING I UTVECKLINGSBIOLOGIN
Sker via t.ex. PKA, Akt och cAMP.
Dessa intracellulära signalproteiner möjliggör:
Integration: så att två eller flera signalvägar kan prata med varandra. Dvs mekanism för
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signalvägar/signalering.
Amplifiering: Förstärkning av en signal eller som ökar hastigheten på signalen.

TRANSKRIPTIONSFAKTORER, DERAS ROLL I DIFFERENTIERING
Transkriptionsfaktorer (TF) är uppbyggda av mRNA. TF styr vilka gener som transkriberas genom att fästa på
DNA. Det finns många olika TF som är specifika för olika funktioner. Ju ”högre” organism desto fler TF. TF inom
samma familj binder generellt till samma DNA sekvens.

TRANSGENA DJUR I FORSKNING
Man tittar ofta på djur i forskning då de är enklare, mer etiskt och billigare. Ofta innehåller djuren färre gener
och mycket färre baspar än människan vilket gör att modellen ibland blir enklare än hos människan.
Djur som används:
Nematoden
Bananflugan (har en polär kropp med rostal/kaudal axel och är segmenterad som liknar människan)
Zebrafisk (ger möjlighet att undersöka ryggradsdjur. Mellan 2 och 16 cellstadiet anläggs hjärnan vilket tar ca
17h vilket är fördelaktigt för forskare)
Kyckling (ryggradsdjur vars utvecklingstakt kan styras med temperatur)
Mus (liknar människan mycket)

KROPPSAXLAR
Kranialt – Caudalt | ”Huvud-svans”
Dorsal – Ventral | ”ryggsidan – buksidan”
Höger – Vänster

SEGMENTERING I KROPPEN
Allt i vår kropp är i detalj segmenterat enligt den kranialt – caudala axeln. Detta syns tidigt i somiterna, man ser
vad som bildar hjärndelarna och ryggmärgen. Gällbågarna är ett exempel på tidig segmentering.

HOX-GENER, MUTATIONER I HOX-GENER OCH DERAS PÅVERKAN I ORGANISMEN
Hox-generna är mycket viktiga för kroppens olika segments identitet. Hox-generna kodar för
transkriptionsfaktorer. Om en hox-gen saknas kan t.ex. extremiteter saknas alternativt ersatts av en annan
hox-gen och då kan exempelvis ett tredje ben hamna vid axeln istället för en arm.
Hox-gener är beroende av vitamin A och för höga eller låga halter kan leda till missbildningar.

EXTREMITETSUTVECKLING, I STORA DRAG, EJ DETALJERAT
Anläggning av arm och ben sker i apical ectodermal ridge (AER) där armar (vingar) utvecklas innan ben. AER
ligger längst ut på det som kallas limbaden (alltså där limb (arm/ben) kommer att gå ut). De finns olika typer av
celler som bidrar i processen. FGF (fibroblast growth factor) är mycket viktig för extremitetsutveckling, dock
kan man ersätta den med konstruerad FGF som gör att extrimiteterna fortsätter att utvecklas. Det
underliggande mesodermet med dess hox-gkod avgör vilken sorts extremitet det blir då FGF kan göra alla
typer av extremiteter.

22

PROXIMAL-DISTAL UTVECKLING
Proximal används för extremiteter mot axlar och lår medan distal används mot fingrar och tår.

KRANIELL-KAUDAL UTVECKLING
Primitivstrimman anläggs i den kaudala delen och bestämmer embryots mittlinje.

MORFOGENER, FUNKTION, DEFINITION OCH BETYDELSE FÖR UTVECKLING
Morfogen är en signalmolekyl som utsöndras från en punktformad källa och ger olika effekt beroende på
koncentration, ex på morfogener är sonic hedgehog men även vitamin-a-syra kan fungera som det. Viktigt för
att andra funktioner ska fungera, t.ex. FGF.

SONIC HEDGEHOG, VITAMIN-A-SYRA, BETYDELSE FÖR UTVECKLING
SONIC HEDGEHOG
Sonic Hedgehog är en typ av morfogen som sänds via parakrin signalering när neuralröret börjar veckas och
endast vissa receptorer har receptorer för den. Den är viktig för polarisering av neuralröret och ventralt
kommer det finnas fler. Utsöndras även vid extremitetsutveckling och gör att man får en över och undersida
via sin polarisering.
VITAMIN-A-SYRA
Aktiverar hox-gener som säger till om vilken extremitet som ska utvecklas.

TERATOGENER, DEFINIT ION, EXEMPEL
En teratogen är en yttre faktor som kan orsaka fosterskador, t.ex. alkohol, droger och cigaretter. En av de mest
kända är neurosedyn (thalidomide).

REGENERATIV MEDICIN NU OCH I FRAMTIDEN
GENTERAPI, DEFINITION, EXEMPEL
Att föra in en gen i en persons celler. Kan t.ex. vara för att kompensera för en muterad gen.

GENDIAGNOSTIK OCH KARTLÄGGNING AV DEN MÄNSKLIGA ARVSMASSANS UTVECKLING
Idag görs gendiagnostik för att ta reda på vilka anlag som finns för en viss sjukdom om det hittas en förändring
erbjuds ett anlagsbärartest, dvs riktade tester mot de specifika generna, till familjen.
Under 2000 talet har tekniken gått fram och vi kan nu kartlägga hela det mänskliga genomet. Det är bra för
forskning men man bör dock vara aktsam då anlag och gener inte alltid ger sjukdom utan miljöns samspel.

VARFÖR STUDERA OLIKA ARTER: FLUGOR, MASKAR, GRODOR MED FLERA INOM
UTVECKLINGSBIOLOGIN?
Då det är billigare, enklare och mer etiskt.

STAMCELLSFORSKNING I MEDICIN
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Då stamceller i embryon är pluripotenta och i vuxna är multipotenta eller unipotenta forskar man mycket på
att kunna ta pluripotenta celler eller omprogrammera celler till pluripotenta celler för att exempelvis kunna
återbilda Langerhanska öar vid diabetes eller hjälpa till att behandla andra åkommor och sjukdomar.

GENER I HÄLSA OCH SJUKDOM
MOLEKYLÄR MEDICIN PÅ KLINIKEN
Vanligaste molekylära medicinen är KUB testet som görs på gravida kvinnor där man screenar efter vanliga
genetiska sjukdomar. Annars tas genetiska tester när man misstänker genetiska sjukdomar.

GENETISK VARIATION I BEFOLKNINGEN, DESS UPPKOMST OCH BETYDELSE
Sker via överkorsning och blandning av genetiskt material när könsceller fuserar och går genom meiosen. Är
viktigt för att kunna motstå exempelvis recessiva anlag för sjukdomar.

GENETISKA MEKANISMER VID OLIKA SJUKDOMAR
KROMOSOMAVVIKELSER
Kan vara sporadiska eller ärftliga.
MONOGENA SJUKDOMAR
En mutation i en gen, nedärvd via dominant, recessiv eller x bunden gen.
MULTIFAKTORELLA (KOM PLEXA) SJUKDOMAR
t.ex. svårt eksem, cancer och schizofreni.

GENTESTER
Via blodprov eller ryggmärg och isolera gener som orsaker eller kan orsaka sjukdom. Analysbärartest, inriktat
på specifika gener för att se om man har anlag.

ENKLA OCH KOMPLEXA GENETISKA SJUKDOMAR
KOMPLEXA
Flera gener och miljöfaktorer påverkar, t.ex. astma och eksem.
ENKLA
En gen eller del av genen ger sjukdom. T.ex. Ehler Danlos, cystisk fibros.

24

CELLEN, KÄRNAN, KROMOSOMER OCH DNA
CELLEN OCH DESS ORGANELLER

KÄRNANS UPPBYGGNAD OCH FUNKTION
Kärnan är uppbyggd av: Kärnporer, nukleolen, centrosome, dubbelmembran med kärnporer och DNA.
Funktionen för kärnan är lagring DNA, replikering av DNA vid celldelning och transkription av RNA för
proteinsyntes.
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KÄRNPORKOMPLEXETS PRINCIPIELLA UPPBYGGNAD OCH ROLL I
NUKLEOCYTOPLASMATISKA TRANSPORTPROCESSER
Kärnhöljet är uppbyggt av ett dubbelmembran bestående av
två fosfolipid skikt med lumen emellan, även känd som
nuclear envelope. Innanför membranet finns ett nukleärt
lamina, uppbyggt av intermediärfilament, som fungerar som
stödstruktur och hjälper till att organisera kromosomerna.
I membranet sitter kärnporkomplex (NPC) som är proteiner
som bildat kanaler och styr transporten av molekyler in och ut
ur kärnan. En del mycket små molekyler kan passera passivt
medan större kräver en aktiv transport. Proteiner som
transporteras in måste ha en positiv laddning.

DNA STRUKTUR OCH FUNKTION
DNA består av en deoxyribos (sockerring) med en fosfatgrupp samt en kvävegrupp. Kvävegrupperna är adenin
(A), guanin (G), cytosin (C) och tymin (T). DNA:ts kvävegrupper parar sig vilket ger dubbelhelixen. Adenin
binder till tymin och cytosin till guanin med hjälp av vätebindningar.
DNA bär på genetisk information som kodar för proteinerna i vår kropp.

KROMOSOMORGANISATION I CELLKÄRNAN
Kromosomer visas ofta som x men sanningen
är att de endast ser ut så i M-fasen. Annars
ser de mest ut som trådnystan. Det är under
S-fasen när de dupliceras som de börjar
ordna sig.
Kromosomerna har strukturella element så
att det dels får plats i varje cell (varje cell har
2m DNA)) men också som skydd. Telomerer
skyddar ändarna på DNA:t. Kromosomerna
består av kromatin som är DNA tätt packad
kring ett protein som kallas histon. Varje lite
histon med DNA kallas nucleosom.
Kromatinet packas i täta och ihop packade
delar samt mer lösa delar. De täta delarna
kallas heterokromatin och de lösa
eukromatin. Eukromatin är den aktiva delen
där transkribering kan ske.
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CELLCYKELN

Cellcykeln är ett cykliskt program som cellen går igenom när den ska dela sig. Detta program är mycket reglerat
och för att en cell ens ska kunna dela sig måste följande uppfyllas:




Den ska ha växt i storlek
Det ska vara rätt miljö
Den måsta ha mitogen bundet till sig, mitogen är ett protein som stimulerar celldelning.

Själva cykeln är indelad i två delar (tre om man räknar cytokines).
INTERFAS
Interfasen är själva förberedelsen där cellen växer och DNA replikeras. Den delas in i 3 olika faser med olika
kontroller.
G1
Är ett stabilt läge med förberedelse inför S-fasen, här växer cellen i storlek.
G1 CHECKPOINT
Innan cellen går in i S-fasen krävs en gynnsam miljö och att cellen är tillräckligt stor.
S-FASEN
Syntesfas, här replikeras DNA och centrosomen.
G2
Här växer cellen ytterligare och DNA kontrolleras.
G2 CHECKPOINT
Här kontrolleras att cellens storlek är tillräckligt stor och om miljön fortfarande är gynnsam. DNA kontrolleras
även så att replikationen skett korrekt, vid fel repareras DNA innan M-fasen. Om DNA inte kan repareras
inleder cellen apoptos.
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M-FAS | MITOS | CELLDELNING
PROFAS
Centrosomerna rör sig från varandra och kromosomernas kondensering börjar (hålls samman av cohesiner),
nukleärmembranet börjar brytas ner.
PROMETAFAS
Centrosomerna är nu i vardera ände av cellen, kärnmembranet blir helt upplöst och kromosomerna börjar
fästa sig till mikrotubuli mha av kinetokoren. Kinetokoren är proteiner som fäster fast mikrotubuli mot
centromererna (mikrotubuli är positiva och binder till centromeren då DNA är negativt laddad).
METAFAS
Alla systerkromatider sitter fast och samlas vid ”ekvatorn”. Här ska kromosomerna delas jämnt till de två
centrosomerna.
ANAFAS
Kromosomerna dras isär och mikrotubuli förkortas.
TELOFAS
Kärnmembranet återbildas, kromosomerna de kondenseras.
CYTOKINES
En ”ring” dras åt mellan de två delarna så att två nya celler bildas.
CDK

Cellcykeln drivs framåt av CDK (cyclin-dependent kinase). CDK är aktiva i specifika delar av cellcykeln. Startar
med låg aktivitet och blir mer och mer aktiva till m-fasen.
CDK fosforylerar andra molekyler, när cyklin binder till CDK blir det aktivt och delar med sig av fosfatgrupper
till de som behöver det i cellcykeln. CDK inaktiveras då ubiquitinkedjor fästs på cyklinet varpå en proteosom
förstör cyklinet utan att förstöra CDK.
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G1/S-CDK
Startar S-fasen
S-CDK
Tar cellerna genom S-fasen och hjälper till att städa bort G1/S-CDK samt stimulerar DNA replikation.
M-CDK
Hjälper till vid celldelning och bryter ned sig själva.
CDK följden kan bara gå framåt, ej bakåt.

DNA REPLIKATION
BEGREPPEN SEMIKONSER VATIV, DISKONTINUERLIG OCH DUBBELRIKTAD REPLIKATION
SEMIKONSERVATIV
DNA replikeras från ett ”template” resulterar i att DNA som replikeras kommer ha en ny och gammal sträng.
DISKONTINUERLIG
DNA strängarna i alfahelixen har en 3’ och 5’ ände vid replikation, replikation sker i 5’ till 3’ riktning. Detta
leder till besvär vid replikation av det ”lagging strand” som är i 3’ till 5’ riktning. Därav replikeras den i
fragment, dvs diskontinuerligt för att sedan med DNA ligas fogas samman till en kontinuerlig sträng.
DUBBELRIKTAD
Vid replikering av DNA öppnas så kallade replikationsgafflar i DNA:t, replikationen kan ske åt varsitt håll från
dessa gafflar och är således dubbelriktad.
LEDANDE OCH SACKANDE STRÄNG, SKILLNADER I REPLIKATION
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DNA replikation kan endast ske i 5’ till 3’ riktning men då det finns två strängar kommer en att gå i 3’ till 5’
riktning. Strängen i 5’ till 3’ kommer replikeras kontinuerligt (leading strand) medan den andra kommer
replikeras i segment (lagging strand), så kallade Okazaki fragment. Fragmenten i lagging strand sammanfogas
mha DNA ligas.
REPLIKATIONSGAFFEL, REPLIKATIONSSTARTPUN KT OCH REPLIKATIONSB UBBLA

REPLIKATIONSGAFFEL
Replikationsbubblan har en yformad öppning mot den ”stängda” dubbelhelixen som kallas för
replikationsgaffel.
REPLIKATIONSSTARTPUNK T
Ett ”startkodon” för DNA replikation, har ett visst antal baser i en kombination som kodar för att enzymerna
för DNA replikation kan binda in sig och starta replikationen.
REPLIKATIONSBUBBLA
När strängarna separeras och nya strängar bildas skapas ett mellanrum mellan de nya strängarna som bildar
replikationsbubblor.
RNA PRIMER OCH OKAZA KI FRAGMENT
För att den laggande strängen ska kunna replikeras sker följande:
1. Primase sätter in RNA primers som DNA polymeras kan fästa sig på
2. DNA polymeras III lägger DNA baser mellan RNA primers och dessa fragment kallas Okazaki fragment
3. DNA polymeras I tar bort RNA primers och fyller de med DNA baser
4. DNA ligas limmar ihop de olika fragmenten till en hel kedja
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VIKTIGA PROTEINER OCH DERAS FUN KTION I REPLIKATIONSPROCESSEN

1. Helikas: Öppnar upp helixen
2. Enkelsträngbindande proteiner: stabiliserar
3. RNA primer (primas): möjliggör för replikationen i 3’ till 5’ ände
4. DNA Polymeras III: kopierar DNA och har en proofreading mekanism
5. Topoisomeraser: klyver en eller två strängar för att undvika mekanisk stress.
6. Telomeras: Förlänger kromosomändarna.
PROBLEMATIKEN MED AT T REPLIKERA TELOMERE RNA OCH TELOMERASETS FUNKTIONELLA
MEKANISM
I ändarna av DNA finns telomererna, där finns inga gener utan de är en region av repeterande
nukleotidsekvenser som skyddar gener från att försvinna då DNA förkortas vid varje replikation (eftersom RNA
primern på the lagging strand inte har något att fästa i slutet av DNA:t). Om DNA:t inte har några telomerer
kvar så stoppas den från att dela sig.
Telomeras kan bygga upp telomerer så att t.ex. stamceller och könsceller inte förkortas.
BETYDELSEN AV TELOME RERNA FÖR CELLENS FO RTPLANTNING
Telomerer hindrar celler från att överdela sig och från att få fel på DNA:t. Den bestämmer livslängden på en
cell.
I cancerceller aktiveras telomeras och därav kan de dela sig ohämmat utan att få sin genetiska kod förkortad.
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DNA REPARATION
UPPKOMST AV FÖRÄNDRI NGAR I DNA-MOLEKYLEN
Duplicering av DNA måste ske med så få fel som möjligt, ibland blir det fel och då uppstår en mutation. Alla
mutationer är inte dåliga, små mutationer kan leda till utveckling av arten (genetisk variation).
Mutationer kan uppstå på olika sätt:
SPONTANT
Sker oftare än vad man tror, kan vara kemiska modifieringar. DNA:ts omgivning kan påverka en bas eller så
sker ett misstag i replikationsprocessen.
INDUCERAD
Det är någon yttre faktor som bildar mutationen (t.ex. röntgen, rökning etc.)
PROGRAMMERAD
Då kroppen vill att mutationer ska ske, t.ex. meios eller antikroppsgener.
MUTATIONSTYPERNA OCH REPARATIONSSYSTEM I SAMBAND MED DNA REPLIKATION OCH I
SAMBAND MED PÅVERKAN FRÅN OMGIVNINGEN
KEMISK MODIFIERING A V BAS
ORSAK:
Deaminering: C blir till U
Depurinering: En bas faller bort (kallas även deletion)
REPARATIONSMEKANISM
För deaminering används:
BASE EXCISION REPAIR
1.
2.
3.
4.

DNA glykosylas känner igen den modifierade basen och tar bort den
Endonukleas bryter sockerkedjan (riboserna)
DNA polymeras fyller i DNA strängen
DNA ligas sammanfogar DNA strängen

För deaminering och depurinering används:
NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR
Kan reparera nästan alla DNA skador.
1.
2.
3.
4.

Enzymkomplex känner igen att DNA strängen är skadad
Nukleas klipper av DNA strängen på var sin sida om skadan (ca 25
nukleotider)
DNA helikas bryter loss den felaktiga DNA strängen
DNA polymeras och DNA ligas reparerar skadan
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CROSSLINK
ORSAK
Baser (oftast T) i samma kedja blir ihopkopplade till en dimer.
Kan bero på UV strålning.
REPARATIONSMEKANISM
Kan lösas av nucleotide excision repair (se ovan) eller med:
MISMATCH EXCISION REPAIR
1.
2.
3.
4.
5.

Mut S sätter sig vid felet och aktiverar mut L
Tillsammans aktiverar de mut H endonukleas
Mut H stannar kedjan, gör en nick
Mut H endonukleas tar bort alla baser mellan felet och
”nicken”
DNA polymeras och DNA ligas sätter ihop kedjan igen

MISMATCH
ORSAK
Istället för att T parar sig med A, parar den sig med G t.ex. Repareras via mismatch excision repair.
ENKELSTRÄNGADE BROTT
ORSAK
En bit av den ena DNA strängen har fallit bort eller brutits. Repareras med base excision repair
DUBBELSTRÄNGADE BROT T
ORSAK
Likt enkelsträngade brott fast på båda strängarna, kan ge farliga/extrema skador.
REPARATIONSMEKANISM
ICKE HOMOLOG REKOMBINATION
Ändarna klistras ihop, här förloras en del nukleotider.
HOMOLOG REKOMBINATION
Skadan lagas genom att kopiera homologt DNA från en systerkromatid. Den används som template/mall.
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VIKTIGA PROTEINER OCH DERAS FUNKTION I REPARATIONSPROCESSEN
DNA-GLYKOSYLAS
Känner igen modifierade baser och tar bort dem.
HELIKAS
Bryter loss den felaktiga DNA strängen.
ENDONUKLEAS
Bryter sockerkedjan och möjliggör för felaktiga baser att tas bort.
DNA POLYMERAS
Fyller i med nytt DNA vid skadan.
DNA-LIGAS
Sammanfogar där DNA polymeras har fyllt in så att strängen blir hel.
VANLIGASTE SÄTTET AT T REPARERA DN A-SKADOR
BASE EXCISION REPAIR
Tar bort baser som blivit kemiskt modifierade. Reparerar deaminering och metylering.
NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR
Kan laga nästan alla DNA skador, t.ex. crosslinks och kemiska modifieringar.
MISSMATCH REPAIR
Reparerar felaktiga baspar, dvs när det ej är A-T och C-G. Reparerar även vid insertion av en extra bas eller
avsaknad av en bas.
REPARATION AV DUBBELSTRÄNGADE BROTT
ICKE HOMOLOGT
Ändarna limmas ihop, genetiskt material förloras.
HOMOLOGT
Systerkromatid används som referens för att fylla in hålet.
KONSEKVENSER AV MUTA TIONER SOM EJ KAN RE PARERAS, FÖR SOMATISKA CELLER OCH
KÖNSCELLER
Mutationer i somatiska celler påverkar endast individen medan mutationer i könsceller kan föras vidare om
ägget/spermie blir befruktat/befruktar.
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KOPPLING MELLAN DNA REPARATION OCH VISSA ÄRFTLIGA SJUKDOMAR
XERDERMA PIGMENTOSUM
Fel i proteinerna involverade i nukleotide excision repair leder till pigmentförändringar och ökad cancerrisk.
HEREDITARY NONPORYPOSIS COLON C ANCER
Mismatch excision repair mekanismerna ej fungerar vilket leder till att tarmceller ansamlar mutationer som
kan leda till cancer.
MUTATION I BRCA1 OCH BRCA2
Leder till ökad risk av bröst- och ovariecancer då BRCA 1 och 2 reparerar dubbelsträngade DNA brott.

APOPTOS
BETYDELSEN AV APOPTOS FÖR UTVECKLING OCH REGENERATION OCH KONKRETA EXEMPEL PÅ
APOPTOS UNDER UTVECK LING OCH I DEN VUXNA KROPPEN
När vi utvecklas är våra fingrar försedda med en ”simhud” som försvinner genom apoptos av cellerna. Detta
gäller också vid regeneration av lemmar på salamandrar.
Vi föds även med fler nervceller än vad som behövs och de som sitter bäst överlever med hjälp av
överlevnadsfaktorer medan de andra genomgår apoptos.
i tarmarna slits cellerna mycket och de mot tarmlumen genomgår apoptos och nya bildas från stamceller i
botten på gastric pits.
PROKASPASAKTIVERING OCH KASPASKASKADEN
Kaspaser driver apoptosen och är klyvarproteiner som finns i cellen som inaktiva prokaspaser. De aktiveras
genom klyvning och ihopmontering. En kaspas som aktiveras börjar bryta ned cellen och påverkar då de nästa
områdets kaspaser och aktiverar dem, detta kallas kaspaskaskaden.
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EXTRACELLULÄR OCH INTRACELLULÄR AKTIVERING AV APOPTOS

EXTRACELLULÄR AKTIVERING
Cellen signalerar att någonting är fel och en lymfocyt inducerar kaspaskaskaden genom följande steg:
1.
2.
3.

Lymfocyt binder till FAS-death receptor via FAS ligand
Det får adapterprotein och prokaspas att binda till FAS death receptorn och bildar DISC
Kaspas aktiveras då den klyvs och startar apoptosen

INTRACELLULÄR AKTIVE RING
Hål görs i mitokondriens membran så att cytokrom c läcker ut i cytoplasman vilket inducerar apoptos.
1.
2.
3.
4.

En apoptotisk signal ges till mitokondrierna
BAX och BAK1 öppnar membranet så att cytokrom c läcker ut
Cytokrom c bildar ett stort enzymkomplex
Bildar tillsammans med procaspase 9 den apoptosome som stimulerar kaspaserna

DÖDSRECEPTORER
Sitter på cellen och är där lymfocyter kan starta apoptos genom att stimulera klyvning av kaspaser.
MITOGENER, TILLVÄXTFAKTORER, ÖVERLEVNADSFAKTORER OCH DERAS ROLL I TILLVÄXT OCH
APOPTOS
MITOGENER
Kemiska substanser som triggar celldelning och mitos. Vid onormal celldelning ska apoptos ske, detta sker dock
inte alltid och kan därav skapa cancer.
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TILLVÄXTHORMONER
Specifika för vissa celltyper och signalerar (kemiskt) så att en ökning/delning av cellen sker. Om detta går över
styr och ger onormal celldelning ska cellen genomgå apoptos.
ÖVERLEVNADSFAKTORER
En molekyl som inhiberar apoptos. Exempelvis så har man vid födseln för många nervceller och de som sitter
bäst till kommer få flest överlevnadsfaktorer. När nervcellerna sedan utsätts för apoptotiska signaler kommer
de med flest överlevnadsfaktorer överleva medan resterande genomgår apoptos.
SKILLNADER MELLAN AK UT NEKROS OCH APOPTO S
APOPTOS
Apoptos är ”städat självmord” där cellen krymper i storlek (ser ut som ett russin där det upplösta cellkärnan
bildar små ”bollar”) och sedan tas upp av makrofager.
AKUT NEKROS
Oprogrammerad celldöd innebär att allt i cellen rinner ut i omgivningen vilket förstör eller skadar den vilket
leder till inflammation. En cell i nekros expanderar tills den brister och skrumplar inte ihop som i apoptosen.

TRANSKRIPTION
GENERNAS ALLMÄNNA UPPBYGGNAD
Informationen är lagrad i gener men alla gener kodar inte för olika proteiner. I DNA:t finns olika sekvenser som
baser som kan kallas för lokus och de uttrycker gener/genetisk information. Varje gen består av introner och
exoner där exoner är den ”kodande” delen av genen.

OLIKA KOMPONENTER I TRANSKRIPTIONSPROCESSEN
RNA POLYMERAS
Det finns tre stycken RNA polymeraser i den eukaryota cellen:
RNA POLYMERAS II (DE N VIKTIGASTE)
Kopierar mRNA
RNA POLYMERAS I
Viktigt i byggandet av rRNA
RNA POLYMERAS III
Viktig för tRNA
DEN KODANDE STRÄNGEN
Den delen av DNA som har en gen som kodar för något som transkriberas ger en enkel strängad RNA. Detta är
nu den kodande strängen för ett protein t.ex.
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PROMOTORN
Innan den gen som ska transkriberas sitter en region med en promotor, i denna finns TATA boxen och det är
här RNA polymeras II binder till och startar transkriptionen.
TATA BOXEN
Startkodon innehållande T och A baser i en viss kombination, hit binder saker som ska delta i transkriptionen.
OMGIVANDE DNA SEKVEN SEN
Har båda kodande och icke kodande bitar där det kan finnas promoter regioner eller andra regioner där
transkriptionsfaktorer kan binda in. En del kan binda långt bort och andra nära en viss region som ska
transkriberas.

TRANSKRIPTIONEN AV EN DUBBELSTRÄNGAD DNA MOLEKYL TILL EN ENKELSTRÄNGAD
RNA KEDJA

Transkriptionsfaktorn IID (TFIID) Binder till TATA boxen som befinner sig ca 25 aminosyror innan själva
transkriptionsstarten.
Sedan binder TFIIB till TFIID som möjliggör för RNA polymeras II och TTFIIH att binda in. TFIIH öppnar helixen så
att transkriptionen kan börja. TFIIH fosforylerar även svansen på komplexet så att den öppnar DNA:t och så
kan komplexet åka längst med en sträng. Det är bara en del som kopieras av dubbelsträngen och detta kallas
DNA template strand. Den andra kallas DNA kodande strängen.
RNA tillverkas mycket snabbt ca 20–60 nukleotider per sekund. RNA polymeras gör mycket mer fel än DNA
polymeras (ca 1/10 000 par). Terminering av transkriptionen sker genom att RNA polymeras når ”the
polyadenylation sequence” (stoppsekvens) (AAUAAA), mekanismen är fortfarande inte helt känd men mRNA
strängen klyvs efter denna signal transkriberas och RNA polymeras släpper.

ALLMÄNNA OCH GENERELLA TRANSKRIPTIONSFAKTORER, DEFINITIONER
Finns generella transkriptionsfaktorer som behövs för att transkriptionen av en gen ska kunna initieras.
Regulatoriska transkriptionsfaktorer eller specifika TF varierar lite från gen till gen och ligger oftast längre
uppströms och kan inhibera eller stimulera transkription av en viss gen.
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RNA PROCESSING
PROCESSING AV RNA
All RNA kräver bearbetning/modifikation. Bearbetning skiljer sig mycket beroende på vilken typ av RNA.
BEARBETNING AV MRNA (I EUKARYOTER)
1.
2.
3.

mRNA ”capping”, guanin adderas till 5’ änden
Pre-mRNA splicing, introner tas bort
Polyadenylation, adeniner adderas till 3’ änden

Den första modifieringen av mRNA sker redan under transkriptionen. En capping sker vid 5’änden av en
modifierad version av guanosin och den gör änden på mRNA mer stabil.
Splicing som sker är olika från gen till gen då längd och antal introner och exoner varierar. Men det finns koder
i basparen som utmärker om det är en intron så splicesomerna vet. Splicesomer består av 2st snRNPs som
sätter ihop intronen till en ögla och sen tar bort intronen från mRNA:t. (SnRNP består av SnRNA och protein)
Splicin är fördelaktigt då det som transkriberas kan splicas på olika sätt så att en gen kan ge upphov till flera
olika protein beroende på splicingen. Detta är även viktigt evolutionärt då det kan bilda nya proteiner.
Polyadenylation sker då det på RNA polymerasets svans sitter CSTF och CPSF faktorer som märker att
stopkodon har kommit och binder till mRNA svansen och klyver den. Sedan polymeras den med poly A, dvs
adenin adderas och bildar en poly-A-svans.
Capping och polyadenylation är viktigt för stabiliteten av mRNA.
NCRNA
De ickekodande delarna av RNA och utgör 95% av allt RNA.
RRNA
rRNA transkriberas i nukleolen och står för 80% av allt RNA. Dess modifiering skiljer sig mycket från mRNA.
rRNA blir först kemiskt modifierat och klyvs sedan till olika rRNA subenheter. Dessa subenheter transporteras
till cytoplasman och formar ett komplex utanför kärnan kallat ribosomer.
TRNA
tRNA produceras även de i nukleolen och bidrar till att göra nytt protein. En del kommer splicas bort sedan
kommer 5’ klyvas bort. På 3’ änden finns en UU kod som kommer ersättas och flera baser kommer modifieras.
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TRANSLATION
PRINCIPEN FÖR ÖVERSÄTTNING AV NUKLEOTIDSPRÅKET I MRNA TILL AMINOSYRA
SPRÅKET I PROTEINER
Proteiner består av aminosyror och har många funktioner i kroppen. Vid translation av mRNA så avläses
baserna genom att kodoner, som består av tre baser, kodar för olika aminosyror. Det finns 4st baser och de
kan ge hela 64 olika bokstavskombinationer. Kroppen har bara 20 olika aminosyror vilket gör att flera
kombinationer kodar för samma aminosyra.

KOMPONENTER I PROTEINSYNTESEN SÅ SOM MRNA, TRNA, RIBOSOMEN SAMT
POLYRIBOSMEN
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MRNA
Capstrukturen, 5’ ändens guaninmolekyl binder till ribosomens
small subunit där translationsinitieringsfaktorn med metionin
bundet till sig sitter. Metionin är den aminosyra som proteinet
ska börja med och translationsinitieringsfaktorn letar i mRNA
efter koden AUG som är specifik för metionin. Detta är
initieringsdomänet på mRNA. När den hittas translateras
proteinet tills den når en termineringsdomän som är UAA, UAG
eller UGA och därefter bryts aminokedjan.
TRNA
tRNA innehåller tre loopar, i botten
finns en loop som heter anti-kodon
loopen. Dessa två första bokstäver i
kombination kodar för en aminosyra
och binder mot mRNA i A-siten. Asiten i ribosomstrukturen är domänet
för aminosyrainbindning och på tRNA
loopen finns en aminosyra som vid
inbindning i ribosomen fästs vidare på
den växande polypeptidkedjan.
RIBOSOMEN
Är ett stort komplex av olika subenheter som bildar ribosomen.
Ibland kallas den riboenzym i och med att den hjälper till att länka aminosyrorna. Har en small subunit och en
stor. Den stora har tre olika domäner:
A-SITE
Aminoacyl tRNA, här binder tRNA
P-SITE
Här förlängs peptidkedjan
E-SITE
Exit site, här släpps tRNA ut.
POLYRIBOSOMEN
Guanincappen och poly-A-svansen kan binda till varandra och skapa en mRNA ring vilket möjliggör för flera
ribosomer att translatera samtidigt på samma mRNA.

DE AMINOSYRAAKTIVERANDE ENZYMERNA, TRANSLATIONSFAKTORER
Aminoacyl-tRNA bildas genom att tRNA mha av tRNA synthetase och ATP binder in en aminosyra till tRNA.
tRNA synthetase är specifikt för varje aminosyra. Translationsfaktorer i själva protein syntesen är translations
initiation factor som binder in mRNA till ribosomen.
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DEN MAKROMOLEKYLÄRA SAMMANSÄTTNINGEN AV RIBOSOMER
Består av en stor subenhet uppbyggd av ~69 ribosomala proteiner och 3rRNA molekyler. Samt en liten
subenhet av ca 33 ribosomala proteiner och en rRNA molekyl.

MEKANISM FÖR EUKARYOT PROTEIN SYNTES
Initieringen sker när mRNAs guanincap binder in till translationsinitieringsfaktorn och kodonet för metionin
hittas. Då binder den stora ribosomala subenheten in och aminoacyl-tRNA binder in till A-site (rätt antikdon till
rätt kodon på mRNA) och flyttas sedan till P-site där polypeptidkedjan förlängs från metionin. Redan då har en
ny aminoacyl-tRNA bundit till A-siten. tRNA i P-siten rör sig till E-siten och tRNA i A rör sig till P. Detta fortsätter
tills ett stopkodon (UAA, UAG eller UGA) dyker upp och en releasefaktor binder in till A-siten vilket mha
hydrolys lossnar polypeptidkedjan och ribosomen dissocierar.

ANTIBIOTIKAS PÅVERKAN PÅ TRANSLATION
Antibiotika kan hämma prokaryoters proteintranslation, den påverkar deras ribosomer som skiljer sig från
eukaryoters. Vid intag av antibiotika kan många uppleva magbesvär och detta beror på att vi har många
bakterier i tarmen som vi är beroende av för digestion. Antibiotikan påverkar dessa vilket leder till magbesvär.

CHAPERONINER OCH PROTEOSOMERNAS FUNKTION, UBIQUITINS BETYDELSE
Proteiner kräver modifiering efter translation och chaperoniner hjälper proteiner att veckas. Ibland fästs även
fosfat, acylgrupper och socker till proteinerna. Proteiner kan även fästa mot andra proteiner.
Ubiquitination kan fästa mot proteiner och det är en signal för att proteinet ska brytas ner. Proteiner med
ubiquitination fästa mot cap delen tas till proteosomer där ett proteas klipper ner proteinerna till aminosyror
som kan återanvändas.

KROMATINSTRUKTUR OCH EPIGENETIK
KROMOSOM, KROMATIN, EUKROMATIN OCH HETEROKROMATIN. FUNKTIONER OCH
DEFINITION
KROMOSOM
Strukturella enheter bestående av DNA som har den genetiska informationen som är väsentlig för cellen.
KROMATIN
Substans som kromosomerna består av. Utgörs av DNA, histoner och icke-histon proteiner och återfinns i
cellkärnan.
EUKROMATIN
Kromosomområde som inte är så tätt packad och där igenom mer lättillgänglig för RNA polymeras.
HETEROKROMATIN
Kromosomområde som är tättpackad och inte ingår i transkriptionsaktivitet.
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KROMATINETS BIOKEMISKA KOMPONENTER INKLUSIVE OLIKA HISTONER
DNA hjälpas med hjälp av histoner och icke-histon proteiner
till kromatin. Det finns fyra typer av histoner: H2A, H2B, H3
och H4. En histon med DNA omkring sig kallas nukleosom.
I själva nukleosomkärnan finns histonoktameren som är två
uppsättningar av de 4 sorterna histoner. Histonerna består
mest av arginin och lysin som är positivt laddade och därav
binder det negativt laddade DNA:t.
H1 – Finns i området där DNA kommer in/ut och hjälper till att
packa nukleosomen.
H3 – Ser ut som en svans och påverkar själva packningen av DNA.

FÖRPACKNING AV DNA I KROMATIN INKLUSIVE NUKLEOSOMENS UPPBYGGNAD OCH
UPPKOMSTEN AV 30-NM FIBRER OCH LOOPAR
Nukleosomen som består av 8 histoner
(oktamer) som då är 2 uppsättningar av de 4
sorterna: H2A, H2B, H3 och H4. DNA:t lindas runt
nukleosomen och linkhistonen H1 hjälper till i
packningen av DNA:t kring nukleosomen.
Histoner packas i en form av sicksackmönster till
ungefär 30nm, vilket ger den namnet 30-nm
fibrer. Kromatinet packas till loopar (eukromatin)
och täta formationer (heterokromatin.

STRUKTUREN OCH FUNKTIONEN AV
CENTROMEREN OCH TELOMEREN
CENTROMEREN
Är den insnörda delen av kromosomen där
kromatiderna är förenade delvis med hjälp av
kinetokorer. Här fästs
spindelfibrerna/mikrotubuli under celldelningen.
TELOMEREN
Slutslektionen på kromosomerna som med sin
speciella struktur ingår i celldelningen (så att
genetiskt material inte förloras) och stabiliserar
kromosomerna.
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HISTONMODIFIERINGAR OCH DNA METYLERING OCH DERAS BETYDELSE FÖR
ORGANISMENS FUNKTION
DNA METYLERING
Är en modifiering av DNA där en metylgrupp adderas
till cytosin och hämmar transkriptionen i det området.
Detta kan nedärvas från modercell till dottercell via
mitos, sker oftast i CG (cytosin, guanin) rika områden.
HISTONMODIFIERING
På varje gensvans (histon och sedan svans) finns
aminosyror som kan modifieras via metylgrupper,
acetylgrupper och fosfatgrupper på exempelvis lysin,
arginin och serin.
Dessa modifieringar kan verka hämmande eller
aktiverande genom att göra DNA:t mer eller mindre lättillgängligt för RNA polymeras.

GENREGLERING OCH SIGNALTRANSDUKTION
OLIKA SÄTT ATT REGLE RA GENAKTIVET
TRANSKRIPTION
Det finns olika transkriptionsreglerare som binder till baskväveparen utan att skada DNA:t. De kan både öka
och minska aktiviteten. T.ex. en suppressor som binder till TATA boxen och hindrar transkriptionsmöjligheten
eller en aktivator som binder tidigare än DNA och underlättar för polymeraset att binda in sig.
RNA PROCESSING
Genom att vid splicing göra en alternativ splicing t.ex. genom att promota eller inaktivera en viss del av
splicingen kan genaktiviteten regleras.
MRNA TRANSPORT
Genom att istället för märkning av transport till ribosomen ge mRNA en ubiquitinmärkning vilket signalerar att
den ska brytas ner.
MRNA STABILITET
Genom att påverka mRNAs stabilitet exempelvis genom capping och poly-A-svans så påverkas transkription
och genaktivitet. Detta gör att den t.ex. inte kan binda till ribosomen eller att den startar degration.
TRANSLATION
Proteiner kan sätta sig på mRNA och se till att den inte kan translateras i ribosomen (vanligt hos prokaryoter).
PROTEINAKTIVITET
(små) Proteiner kan påverka genuttrycket genom att binda till receptorer som stärker genuttrycket.
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REGULATORISKA DNA SEKVENSER
Segment i DNA som kodar för aktivering/hämmning av gener i transkriptionen (t.ex. TATA box).

KROMATINETS ROLL I GENREGLERING
Kromatinet måste vara tillgängligt för att kunna transkripteras. Om det är för packat kan kromatinremodulerings komplexet öppna upp det för transkription mellan nukleosomerna. Transkriptionen kan även få
hjälp av histonacetyltransferas för transkription på ett mindre område.

MIKRODNA OCH RNA I GENREGLERING
RNA kan genreglera via alternativ splicing.
MikroDNA (mi-RNA) som bildas i kärnan och exporteras till cytosolen där den binder till riskproteiner. Sedan
fäster den på specifika mRNA strängar och bryter ner dem direkt eller indirekt.

CELLKOMMUNIKATIONENS BIOLOGISKA BETYDELSE
Cellkommunikation är essentiellt för att celler ska kunna fungera. Utan cellkommunikation kan de inte
samarbeta med andra celler, föröka sig, dö eller migrera.

ENDOKRIN, PARAKRIN, SYNAPTISK, KONTAKT OCH AUTOKRIN SIGNALERING.
DEFINITIONER OCH KONKRETA EXEMPEL
ENDOKRIN
Hormonell signalering via blodet. T.ex.
insulin.
PARAKRIN
Signalering mellan celler, oftast
extracellulär signalering dvs receptorer
sitter på membranet. T.ex. utskickandet
av tillväxthormoner till närliggande celler.
SYNAPTISKT
Nervsignaler via axon, utskick av
neurotransmittorer i synaptiskt klyfta
som för signalen vidare till målcellen.
AUTOKRIN
Intracellulär signalering där målcellen själv utstöndrar signalen som stimulerar dess egen målreceptor.
KONTAKTBEROENDE
Membranbunden signalering t.ex. vid apoptos.
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OLIKA RECEPTORTYPER OCH DESS STRUKTUR OCH FUNKTION
KÄRNRECEPTOR
Proteiner i cytoplasma eller cellkärnan som specifikt binder signalmolekyler och utlöser förändringar som
påverkar hur cellen beter sig. De största grupperna är steroidhormonreceptorer i cytoplasman och
sköldkörtelhormonreceptorer i cellkärnan. Katalyserar vanligtvis inte kemiska förändringar i sina ligander.
JONKANAL
Är glykoproteiner som spänner över membranen och är jonselektiva. Stimulering kan utgöras av
membranspotential, läkemedel, cytoplasmiskt signalämne eller mekanisk belastnning.
ENZYMKOPPLADE RECEPT ORER
Signalmolekyl aktiverar receptorerna som kan starta reaktionen eller startar reaktionen via att aktivera ett
enzym intill receptorn.
G-PROTEININKOPPLADE RECEPTORE R
En signalmolekyl fäster vid receptorn och aktiverar ett G-protein som binder till ett protein och startar
signaleringen.

BEHANDLING OCH PROCESSING AV SIGNALER SOM KOMMER TILL CELLEN:
FÖRSTÄRKNING, INTEGRATION OCH KOORDINERING
När signalmolekyler som även kallas ligand binder till receptorn så förs signalen vidare. Signalen från
exempelvis en membranbunden receptor kan aktivera ett signaleringsprotein via fosforylering som då blir aktiv
och för signalen vidare. På samma sätt som fosforyleringen kan ett GTP bindande protein aktiveras genom att
GDP ersätts med aktivt GTP.
Signaleringen kan gå vidare och aktivera flera små signalmolekyler vilket leder till amplifiering. Signalering styrs
mycket av feedback signaler, dessa kan vara både positiva och negativa. Det är en komplex mekanism som
hela tiden känner av balansen i cellen och ger feedback efter det.

OLIKA TIDSSKALOR (SNABB/LÅNGSAM) PÅ OLIKA SIGNALVÄGAR
Tiden som signalering tar beror mycket på målet för signaleringen.
SNABBT
Påverka ett specifikt protein som i sin tur påverkar cellen.
LÅNGSAMT
Genom att gå in cellkärnan och påverka tillverkningen av ett protein (genreglering).
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CELLSKELETT OCH CELLRÖRELSE
DEN PRINCIPIELLA BYGGNADEN AV DE TRE OLIKA TYPERA AV FILAMENTSSYSTEM,
MIKROTUBULI, INTERMEDIÄRA FILAMENT OCH MIKROFILAMENT SAMT DERAS
MOLEKYLÄRA UPPBYGGNAD I RELATION TILL CELLERNAS FORM, POLARISATION OCH
PLASMAMEMBRAN

MIKROTUBULI
Består av en alfatubulin som är
negativt laddad och en positivt
laddad betatubulin som formar
dimerer.
Mikrotubuli består av ringar av 13st
alfa och beta dimerer som bildar en
ring (tubuli). Den kommer således ha
en positiv och negatic sida. Detta kan
binda till sin motpol och bildar en
lång tub.
Mikrotubuli finns i cilier samt är den
mitotiska spindeln.
Dimererna binder tightare till GTP än GDP vilket leder till polymerisering/depolymerisering.
INTERMEDIÄRFILAMENT
Det finns olika typer av intermediärfilament, de
kan vara uppbyggda av:





Keratin (finns extra mycket i hår och
naglar)
Vimentin och vimentinrelaterade
filament (mycket i bindväv och
muskler)
Kärnlaminer (bidrar/håller kärnans
form)

47

Dessa binder med dipol-dipol bindningar samt van der wahls bindningar till snurrade (coiled) dimerer som
sedan binder överlappande till 8st tetramerer så att det blir en överlappning vilket bidrar till en stabil struktur
vilket behövs då det fungerar som armeringsjärn som skyddar cellen från mekanisk stress och håller dess
struktur.
MIKROFILAMENT – AKTIN FILAMENT

Aktin är det minsta filamentet och hjälper cellen att röra sig, hålla formen och är viktig vid ECM kontakt och
celladhesion. Den är också en del i den kontraktila ringen vid celldelning och är involverad i muskelkontraktion.
Består av flera aktin-monomerer med ett polärt ”huvud/svans” och gör att de kan fästa mot varandra.
Aktinfilament kan byggas upp vart som helst i cellen mha ATP och sker via ”treadmilling”, dvs det adderas på
den positiva sidan och tas bort från den negativa sidan.

FUNKTIONEN FÖR DE TRE CENTRALA FILAMENTSYSTEMET I CELLSKELETT,
KONSEKVENSER AV DESS AVVIKANDE FUNKTION
Cellskelett finns för att celler ska kunna röra sig, för stabilitet och skydd. Består av:
INTERMEDIÄRA FILAMEN T
Typ som armeringsjärn som håller cellens form, hjälper mot mekanisk stress.
MIKROTUBULI
Är ”motorvägen” där vesiklar och andra organeller transporteras.
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MIKROFILAMENT/AKTIN FILAMENT
Hjälper cellen att röra sig och är särskilt viktig i muskelceller.
KONSEKVENSER
Om man saknar/har problem med intermediär filamenten kan man ha epidermolysis bullosa simplex där
cytokeratin är muterad och vid skada släpper epidermis eller progrenia där man har problem med att cellerna
dör vid celldelning iom att cellmembranet förstörs.
Vid problem med mikrotubuli kan man få problem med celldelning, flageller (spermier kan inte röra sig) eller
cilier vilket kan ge sinus inversus.
När aktinfilamenten inte fungerar kan cellen inte röra sig eller snörpas av vid celldelning.

CYTOSKELEETTETS ROLL I ORGANISATION AV SUBCELLULÄRA ORGANELLER SAMT I
TRANSPORTEN AV KOMPONENTER OCH ORGANELLER I CELLERNA
Organeller transporteras via mikrotubuli. Intermediär filamenten finns i hela cellen och organisationen i cellen
beror mycket på dess struktur.

SKILLNADEN MELLAN CILIER OCH MIKROVILLI OCH MEKANISMEN FÖR RÖRERLSE
FUNKTIONERNA I DESSA STRUKTURER
MIKROVILLI
Finns i tarmarna och de finns för att öka ytan på cellen, så att den kan absorbera mer vätska och näring.
Mikrovillierna byggs upp av aktinfilament som är crosslinked av villin och fimbrin samt bundet till
plasmamembranet med myosin-1-calmodulin.
CILIER OCH FLAGELLER
Cilier och flageller finns bara i vssa
celler, t.ex. spermiers svans och
äggstockar och livmodershals. Samt
i lungan för att ”piska upp” slem.
Består av 9+2 mikrotubuli, dvs 9
stycken 1,5 tubuli i en cirkel med 2
mikrotubuli i mitten.
När den ska röra sig glider
mikrotubulin mot varandra vilket
resulterar i böjning och en piskande
rörelse. Slidefunktionen är
beroende av dyenin.
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DE MOLEKYLÄRA PRINCIPERNA BAKOM KONTRAKTEN AV TVÄRSTRIMMIG MUSKULATUR

Myosin II finns till för muskelkontraktion och består av ett myogloblulint huvud och en svans. Flera myosin II
bildar tillsammans ett myosinkomplex.
Muskelkontraktion sker via följande steg:
1.
2.
3.
4.

Myosin klyver ATP och blir energitiserad (ADP är fortfarande bundet till myosin)
Myosin binder till aktin vilket formar en crossbridge
Myosinhuvudet roterar mot mitten av sarkomeren (power stroke) (ADP släpper)
Myosin binder till ATP vilket får den att släppa från aktinet

Kontraktionen kontrolleras genom kalcium. Tropomyosin blockerar bindningsstället för myosin på aktinet så
att myosin inte kan binda och dra sig framåt på aktinet. Tropomyosinkomplexet har ett kalciuminbindningställe
som när inbindning sker depolariserar aktinet och tropomyosinet flyttas ur vägen och blottar aktinets
inbindningsställe.
I varje myofibriller finns sarkomerer, det är ett område mellan två z-linjer och vid muskelkontraktion dras
aktinet samman.

MEKANISM FÖR CELLMOTILITET OCH CELLFÖRFLYTTNING
Cellen skickar ut lamellipodium som är ett aktinrikt plasmamembran som ”scoutar” omgivningen. Om det är
gynnsamt binder den via fokala kontaker till det aktinfilamentrika underlaget. Samt släpper alla
junctions/kontakter med andra celler. Via en polymering av aktin förlängs lamellipodium och resten av cellen
dras efter. Kostar mycket ATP.
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EXTRACELLULÄR MATRIX
REDOGÖRA FÖR DE OLIKA KOMPONENTERNA SOM BYGGER UPP DEN EXTRACELLULÄRA
MATRIXEN, STRUKTUR SAMT FUNKTION
Extracellulär matrix är allt som inte är i cellen utan runtomkring, består av:







Kollagena fibrer
Elastiska fibrer
Hyaluron
Proteoglykaner
Glykoproteiner
Lamina

ECM är dynamiskt och bryts ned och återbildas hela tiden, vävnaden avgör vad som bygger upp ECM.
FUNKTIONER







Hjälper till att hålla strukturen, ska kunna hålla emot belastning
Viktigt för form och konsistens av organ
Speciella funktioner, t.ex. glomerulus membran som filtrerar
Bestämmer orienteringen upp och ned i cell (polaritet) och morfologi
Är med i cellmigration
Signalerar till celler överförs via ECM

BESKRIV VÄXELVERKAN MELLAN EXTRACELLULÄRA MATRIX OCH CELLER, HUR
PÅVERKAR DE VARANDRA?
Cellerna i vävnaden påverkar vad ECM är uppbyggt av sedan för ECM signaler till cellen (t.ex. från andra celler).

REDOGÖRA FÖR RECEPTORER FÖR ECM KOMPONENTER OCH DERAS INTERAKTION MED
CYTOSKELETT
Intermediärfilament är kopplade till ECM med hemidesmosomer.
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CELL-CELL INTERAKTIONER
CELLADHESION OCH CELLJUNCTIONS
DEFINITION AV CELLAD HESION – BETYDELSE AV FUNGERANDE CELLADHESION FÖR
KROPPEN
Celler är vanligtvis fästa mot något, förutom i t.ex. i blodet när det flödar men om kollar på det i ett labb fäster
blodets celler mot glaset i botten. Problem med celladhesion kan leda till autoimmuna sjukdomar och risk för
inflammationer.

DE OLIKA FAMILJERNA AV CELLADHESIONMOLEKYLER
Celladhesionsmolekyler (CAMS) länkar en cell till en annan cell eller ECM
CAM-FAMILJEN





Cadherins
Selectines
Intergrins
Immunoglobulin (superfamily CAMS (IgSFCAMs)

HUR CELLER ORGANISERAS I VÄVNADER
Celler organiseras i vävnader via junctions, vävnader vill inte ha för tajta eller lösa. Cadherin är det som styr
mest av celladhesion molekylerna, ju mer lika mängder cadherin celler innehåller ju närmare kommer cellerna
organiseras varandra.
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OLIKA JUNCTIONS (ADHESIONSSTRUKTURER) DERAS FUNKTIONER, STRUKTUR OCH
MOLEKYLÄR UPPBYGGNAD MED DE ALLRA VIKTIGASTE KOMPONENTERNA

OCCLUDING/TIGHT JUNC TION
Tillåter inte joner mm att passera mellan celler, finns i exempelvis blod-hjärnbarriären och tarmar. I och med
att den hindrar paracellulär transport måste transport ske inom cellerna. Detta hjälper till att behålla cellens
polaritet. Det är claudin och occludin som håller samman cellerna. Ser nästan ut som att cellerna är
sammanflätade.
ADHERENS JUNCTIONS
Adherens junctions länkar cell-cell och består av ett linkerprotein som sitter fast i cytoskelettsfilament (oftast
aktin). I länkningsproteinet sitter en cadherin molekyl som spänner över plasmamembranet och länkar till en
annan likadan enhet på en annan cell.
Adherens junctions sker ofta strax under tight junctions och ett ”bättre”/flera på rad av adherinsjunctions
bildar zonula adherens.
I embryot (neuralplattan) leder zonula adherens till att ena delen av plattan drar ihop sig och blir cirkulärt
(neuralröret).
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DESMOSOMER
Är en cell-cellbindning och liknar adherens junction men de har en större fästningsplatta som fäster i keratin
på insidan av cellmembranet och genom plasmamembranet sticker många cadherin ut och fäster till en annan
cells likadana enhet.
Detta är en mycket stark bindning som finns i huden t.ex. desmosomen gör att när man trycker på huden så att
cellerna inte dör eller förflyttas.
GAP JUNCTIONS
Gap junctions är formad av 6st connexin till en tubuli form på ena cellen som sedan binder till en likadan enhet
på en annan cell och bildar en kanal. Här kan joner, glukosmolekyler, cAMP med flera passera. Den kan
regleras genom att vara både öppen och strängd. Det finns 2 olika connexin som tubulin kan vara uppbyggda
av därav finns homomeriska och heteromeriska connexons (tubuli) samt homotypisk och heterotypiska
kanaler.
FOKAL ADHESION
Är en cell och ECM junction. Intracellulärt fäster aktinfilament till vad som kallas intracellära adaptrar och kan
vara antingen vinculin, talin och alfaaktinin. Dessa är kopplade till integriner som spänner över plasma
membranet och fäster i ECM. Fokala adhesion ger signaler till cellen om vad de binder sig mot och är väsentligt
för cellrörelsen.
HEMIDESMOSOMER
Är en cell-ECM junction. Den är exempelvis vanlig i huden för att förankra cellen mot basala lamina. Har som
desomsomer en platta av länkprotein oftta uppbyggd av plectinproteiner. Intracellulärt binder keratin
filament. Genom plasma membranet och in att binda till ECM. I hemidesmosomerna finns intergriner, kan
även finnas cadheriner också.
SAMMANFATTNING
Junction

Bindningstyp

Protein

Cytoskelett

Var

Tight Junction

Cell-Cell

Claudin+occludin

-

Tarm, blodhjärnbarriären

adherens junction

Cell-cell

Cadherin

Aktinfilament

Magtarmkanalen

Desmosomer

Cell-cell

Cadherin

Keratin

Huden

Cell-cell (kanal)

6-connexiner bildar
kanal

-

Hjärta

Fokal adhesion

Cell-ECM

Intergrin (vinculin,
alfaaktin och talin)

Aktin

Cellmigration

Hemidesmosomer

Cell-ECM

Intergrin, cadherin

Keratin

Hud

Gap

VÄXELVERKAN MELLAN CELLSKELETT, CELLADHESION MOLEKYLER OCH CELL JUNCTIONS
I de flesta cell junctions som består av celladhesionsmolekyler är de integrerade med cellskelettet.
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CELLENS INTERNA STRUKTUR SAMT
INTRODUKTION TILL
BIOMEMBRANSTRUKTUR
TRANSPORTEN AV SMÅ MOLEKYLER GENOM PASSIV- OCH FACILITERAD DIFFUSION
SAMT FÖR PRINCIPEN FÖR TRANSPORTEN GENOM JONKANALER.
Membranet har en viss permeabilitet vilket tillåter fri diffusion av ex hydrofoba molekyler och ibland även
stora oladdade molekyler så som glukos/sukros. Andra behöver hjälp att ta sig in via antingen transportörer,
där ett ämne binder på ena sidan och släpps ut på andra eller via kanaler som släpper igenom ett ämne genom
en kanal.
Det finns passiv transport där transporten går med koncentrationsgradienten (där det finns lägst
koncentration dit vill gradienten åka). Eller så finns aktiv transport där man jobbar mot
koncentrationsgradienten och ATP/GTP används.

𝑵𝒂+ -, 𝑲+ -PUMPENS PRINCIPIELLA UPPBYGGNAD FUNKTION OCH BETYDELSE.
𝑁𝑎+ -, 𝐾+ -pumpen sitter i membranet med en aktiv del som står för drivandet av pumpen på den intracellulära
sidan. 3𝑁𝑎 + binder in från den intracellulära delen. ATP fosforylserar en aminosyra och släpper ut ADP. Det gör
att 3𝑁𝑎+ släpps ut extracellulärt och att 2𝐾 + binder in, (detta sker i flera steg som vi ej behöver kunna).
𝑁𝑎+ -, 𝐾+ -pumpen är viktig för transport av andra ämnen från tarmlumen in i entrocyterna, viktig för
vilomembranpotentialen och motverkar också skadlig osmos iom att 𝑁𝑎+ tar med sig vatten ut.
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BEGREPPEN SYMPORT, UNIPORT OCH ANTIPORT.

SYMPORT
Tar två (eller fler) tillsammans genom membranet i samma riktining.
UNIPORT
Tar en molekyl genom membranet i en riktning
ANTIPORT
Tar två molekyler genom membranet i olika riktningar.

FÖRANKRINGEN OCH MOBILITETEN AV PROTEINER I MEMBRANETS LIPIDLAGER.

1.
proteiner som spänner över membranet en
gång. Om N-terminalen extracellulärt typ 1. Om Nteminalen extracellulärt typ 2.
2.
Proteiner som spänner över membranet flera
gånger.
3.
Poriner, bildar en por genom membranet med sheets och skapar en -barrel.
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4.
Perifera proteiner, sitter i ett lager i membraner
mha en amfiatisk helix.
5.
Proteiner som länkar via lipider och sitter
perifert (lipidförankrat perifert)
6.
GIP förankrat, perifert protein som förankras i
membranet via GOP.
7+8. Proteiner som via kovalenta &/icke kovalenta
bindningar binder till protein typ 1.
mobiliteten av proteiner beror på vilken typ det är. Kan
inte vända så att det inermembrana blir extracellulärt pg
asymetrin.

RELATIONEN MELLAN AKTIV TRANSPORT OCH JONGRADIENTER
En jon gradient är hur mycket av en jon som finns på var sida. Den vill jämnas ut så om man vill gå emot den
dvs ”pumpa ut” mer joner till den jon täta (hög jongradient) så krävs en aktiv transport som kostar ATP.

BEGREPPET GLYKOCALYX
Det kolhydrata området på cellytan. Sonen kan påvisas genom färgning eller sin affinitet för lektiner. Trots att
kolhydratskiktet till största del är bunden till plasmamembran molekyler så innehåller den glykoproteiner och
protegoglykaner som utsöndrats det extracellulära utrymmet för att sedan absorberas i cellytan.

ENDOPLASMATISKA RETIKLET
BEGREPPEN GRANULÄRT OCH SLÄTT (AGRANULÄRT) ER, MIKROSOMER,
SIGNALSEKVENS, SIGNALPEPTID, SRP OCH SIGNAL PEPTIDAS
GRANULÄRT OCH SLÄTT ER
Granulärt ER (endoplasmatiska retiklet) har ribosomer som sitter på membranet. I granulära ER sker syntes av
lösliga celler membranbundna proteiner som kan föras vidare till golgi, lysosomen, membranet och utanför
cellen.
Det släta ER syntiserar lipider och gör viktiga lipidmodifieringar. Slätt ER är också en utsläppspunkt för
proteiner från ER mot golgiapparaten.
MIKROSOMER
Mikroblåsor som bildas av det endoplasmatiska nätverket när celler brister. Har 3 struktur typer; ojämna
vesiklar, släta vesiklar och ribosomer.
SIGNALSEKVENS
En sekvens på en peptidkedja dit ex SRP binder till.
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SIGNALPEPTID, SRP
SRP binder till signalsekvensen är ett cytosoliskt ribonukeoprotein komplex som inducerar förlängning av
peptidkedjor men först när den kommer till ER.
SIGNALPEPTIDAS
När SRP binder till SRP-receptorn till granulära ER för att fortsätta transkriptionen så klyver signalpeptidaset av
SRP och transkriptionen startar.

PRINCIPEN FÖR PROTEINSORTERING FRÅN FRIA OCH ER-BUNDNA RIBOSOMER
Proteiner som inte har signalsekvenser translateras i fria ribosomer och frisätts i cytosolen för att sedan
transporteras till mitokondrien, kärnan eller perixosomerna.
Proteiner med signalsekvens translateras i ER-bundna ribosomer och transporteras till ER och förs vidare med
vesiklar till golgi, plasmamembran, lysosomer och sekretoriska vesiklar för utsöndring.

BILDNINGEN AV ETT SE KRETORISKT PROTEIN FRÅN MRNA-NIVÅN FRAM TILL DESS
FRISÄTTNING I ER-LUMEN.
1.
2.
3.

Ribosomens lilla subenhet fäster ett mRNA och kopplas samman med den stora subenheten.
Metionin söker efter startkodonet AUG och när det hittas är den första sekvensen en signalsekvens
dit SRP binder in och stannar upp translationen.
Ribosomen fäster in i ER membranet vi SRP-receptorn och SRP släpper. Translationen fortsätter.
Peptidkedjan förs genom ER membranet in i lumen, medan den växer, via en protein.translokator.
Signalpeptidas klyver av signalsekvensen.

REDOGÖR FÖR VIKTIGA PROTEIN-MODIFIKATIONER I ER.
Under translation sker glykolysering av den växande polypeptiden via ett membranbundet
oligosackaryltransferas.
Veckning sker mha chaperoner i lumen och katalyseras av proteindisulfidisomeras. Kontroll av veckning sker
innan transport bort från ER.

REDOGÖR FÖR EXPORTEN AV PROTEINER OCH LIPIDER FRÅN ER
Proteiner i granulära ER förs vidare till släta ER där proteiner och lipider avknoppas i vesiklar som täcks av COP
II (coatamer protein II) som fungerar som märkning att den ska till golgi samt knoppar av dem. Speciella
lastreceptorer ser till att rätt protein inlemmas i de vesiklar som knoppas av med COP II.
Vesiklarna förs via golgi till antingen sekretorisk vesikel som fuserar med membranet eller till sena endosomen
vidare till tidiga endosomen och sedan ut via exocytos.
Vid fusion av vesiklarna används SNARE systemet. Det finns SNARE’s på både vesikel (v-SNARE) och i
målmembranet (t-SNARE, t=target). De måste vara rätt kombination för att vesikeln skall kunna fusera. V-&tSNARE ligger upplindade på vesikelns respektive membran och bildas rätt sorts komplex så går de ihop som ett
blixtlås och driver på så sätt fusionen mellan målmembran och vesikel.

PROTEINDISULFIDISOMERAS
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Svavel-svavel bindnings isomeras som katalyserar omorganiseringen av disulfid bryggor i proteiner under
proteinutvecklingen.

SYNTES AV LIPIDER I ER
I slätt ER syntiseras lipider och lipidmodifieringar sker också här.

MITOKONDRIER OCH PEROXISOMER
STRUKTUREN, ORGANISATIONEN OCH FUNKTIONEN AV MITOKONDRIEN
-

Yttre permeabelt membran.
inter membrane space.
inre dubbelmembran av fosfolipider som är icke permeabelt med ytförstorande veck, cristae.
matrix

Är kroppens energifabrik här finns é-transportkedjan, krebs cykel mfl. Kodar för 13 proteiner som görs i dess
egen ribosom.

PRINCIPEN FÖR IMPORTEN AV PROTEINER TILL MITOKONDRIEN
Ett prekrusor protein som ska in i mitokondrien känns igen av en receptor i det yttre membranet. När den når
TOM (transporter outer membrane). Så släpps den in i intra membrana rummet via TOM. För att ta sig in i
matrix där de klyvs och anpassas förs de genom TIM (transporter inner membrane).

BILDNINGEN AV MITOKONDRIER SAMT EVOLUTIONEN AV MITOKONDRIER
När syre kom till jorden bildades nya celltyper som använde syre för att bilda energi. Man tror att syrenivån
har hjälpt oss utvecklas och ex få ryggrad- Mitokondrier skapas genom fission, dvs delning av mitokondrier. De
kan även fusera.

ORGANISATION OCH EXPRESSION AV DET HUMANA MITOKONDRIEGENOMET.
Det finns lite DNA i mitokondrien som kodar för avancerade membranproteiner. De är troligen för stora för att
passera genom membranet. Finns i mitokondriens matrix är cirkulärt.

ÄRFTLIGA SJUKDOMAR RELATERADE TILL MUTATIONER I MITOKONDRIELLT DNA
Genfel i mitokondriegenomet ärvs dominerande från modern. Nya studier visar att de ovanligtvis kan slinka in
något parternellt.

STRUKTUREN OCH FUNKTIONEN AV PEROXISOMER I ANIMALA CELLER
Är en giftnedbrytare i enkla ordalag. Den är omsluten av ett enkelmembran . den innehåller väteperoxid som
kan bryta ned ämnen bla etanol. Väteperoxid nivåerna regleras mha katalas. Peroxisomer klarar av att
importera veckade protiner och delar sig för förökning. Vid behov äts peroxisomen upp av lysosomen. Vid fel
på peroxisomen kan man ej bryta ned gifter – zellwegers syndrom.
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GOLGI VESIKULÄR TRANSPORT SAMT
LYSOSOMEN
BESKRIV GOLGIKOMPLEXET, DESS FUNKTION OCH STRUKTUR OCH DEFINIERA
BEGREPPEN CIS-GOLGINÄTVERKET, GOLGISTACK OCH TRANSGOLGINÄTVERKET.
Golgiapparaten är ett packe tillplattade små blåsor/vesiklar som medverkar i posttranslationsproduktionen
och sorteringen av proteiner genom att ta emot dem från ER och sedan vidarebefordra dem till sekretoriska
mikrokärl, lysosomer eller cellmembranet. Proteiner förflyttas mha transport vesiklar från ER som smälter
samman med golgi, lysosomer eller cellmembran.
Golgi är en polär organell i tre delar, cis-golginätverket (närmast ER och kärnan), cicsterna (cis och trans
cisterna) i mitten och trans golginätverket. Se bild för vilka funktioner de har.

SORTERING OCH TRANSPORT AV PROTEINER FRÅN GOLGIKOMPLEXET
Syntes av proteiner sker på ribosomer som är förankrade vid granulära ER. Från ER transporteras de med
vesiklar till cis-golgi nätverket, vidare genom golgi-stacjen till trans-golginätverket där de sorteras in i
sekretoriska vesiklar som sedan fuserar med plasmamembranet.
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En vesikel från ER till golgi använder COP II (coatamer protein II) för att täcka och knoppa av vesikeln. Speciella
lastreceptorer ser till att rätt protein inlemmas i de vesiklar som knoppas av med COP II-systemet. Vesikeln
från golgi till ER använder COP-I maskineriet för att knoppas av. Specifika COP I lastreceptorer ser till så att rätt
proteiner kommer tbx från golgi till ER. Vesiklar markeras även med SNARE systemet.

GLYKOSYLERING I GOLGIKOMPLEXET, SPECIELLT MARKERINGEN AV LYSOSOMALA
PROTEINER FÖRE TRANSPORT TILL LYSOSOMEN.
Vid sortering av proteiner i golgi så sker en proteinglykoglysering speciellt så märks lysosomala proteiner med
mannos-6-fosfat vilket är en tydlig indikator/viktig indikation att den ska hamna i lysosomen.

REGLERAD OCH KONSTITUTIV SEKRETION, KONKRETA EXEMPEL.
Konstituvtiv sekretion sker kontinuerligt, sker i de flesta celler.
Reglerad sekretion så ansamlas och anrikas specifika proteiner i sekretoriska vesiklar som sedan utsöndras vid
given specifik signal.

BEGREPPEN KLATRIN-TÄCKTA OCH COP-TÄCKTA VESIKLAR, FUNKTION, MEKANISM OCH
BETYDELSE
En molekyl kommer från ER och ska till golgi är det COP II som bildar vesiklen, knoppar av den och står för
markeringen. För molekyler från golgi till ER märker iställer COP I.
Klatrin bildar en bur kring vesiklar från golgi till ex plasmamembranet. De binds via adaptin till carfo receptorn.
Veskeln snörps av dynamin.

INKORPOREIRING AV PROTEINER TILL KLATRIN TÄCKTA VESIKLER FÖR ENDOCYTOS OCH
EXOCYTOS

proteinet binder till cargoreceptorer i organellmembranet. Dessa cargoreceptorer binder till adaptin som
binder till klatrin och skapar en bur omkting vesikeln som snörps av mha dynamin vi endocytos tappas klatrin
buren.
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DEN S.K SNARE HYPOTE SEN GÄLLANDE FUSIONEN AV VESSIKLAR MED ANDRA
MEMBRAN
På vesikeln finns v-SNARE och på målmembranet finna t-SNARE. Dessa behöver ha rätt kombination för att
kunna fusera. RAB effekter ger mer specifiket då de behöver paras och binda med andra RAB effekter.

BEGREPPEN LYSOSOM, ENDOCYTOS, ENDOSOM, FAGOCYTOS,PINOCYTOS, TRANSCYTOS,
FAGOSOM OCH AUTOFAGI
LYSOSOM
Organell som bidrar till/sköter intracellulär nedbrytning och återvinning av material. Det sker genom mängder
av hydrolaser som behöver surt ph för att fungera.
ENDOCYTOS
Cellers upptag av extracellulära ämnen i membranbundna vakuoler eller mikroblåsor från cellens ytan oftast.
ENDOSOM
vesiklar som bildas i cytoplasman när klatrinhölje försedda vesiklar ömsar sitt. Endosomer innesluter
makromolekyler som binds av receptorer på cellytan.
FAGOCYTOS
När fagocyter tar upp och bryter ned mikroorganismer, andra celler och främmande partiklar.
PINOCYTOS
Cellers sätt att ta in vätska är beroende av klatrin och dynamin
TRANSOCYTOS
Transport av material genom en cell, endocytos tar upp, går genom cellen och ut via exocytos.
FAGOSOMER
Membranbundna cytoplasma vesiklar som bildas genom inbuktning kring fagocyterat material. De smälter
samman med lysosomer och bildar fagolysosomer i vilka lysosomens hydrolytiska enzymer förtär det
fagocyterade ämnet.
AUTOFAGI
Cellers egenskap att kunna skilja ut och bryta med skadade eller överflödiga beståndsdelar genom
autofagosomer.

ORGANISATIONEN AV LYSOSOMEN
Är ett hålrum/ihålig och har massor av hydrolaser samt en protonpump som håller pH nere.

DET LÅGA PH:T I ENDOSOMERNA OCH LYSOSOMERNA OCH FÖRDELEN MED DETTA
Både endosomerna och lysosomerna har lågt pH då hydrolaserna kräver det för att fungera optimalt ca 5 i pH.
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LYSOSOMENS BILDNING OCH DESS FUNKTION
Endosomer bildas genom endocytos och vesikelns pH sjunker och bildar sena endosomer som tar upp
hydrolaser från golgi. Sedan sker en spjälkning av endocyterade vesikeln och pH sjunker till 5 och är därmed en
mogen lysosom.

RECEPTOR FÖRMEDLAD ENDOCYTOS.
Är när något binder till en receptor på plasmamembranet och tas in via en vesikel och förs till golgi.
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AVSNITT 3: MATSMÄLTNINGSKANALENS
STRUKTUR OCH FUNKTION
REDOGÖR FÖR KÄKLEDENS OCH TUGGMUSKULATURENS PRINCIPIELLA UPPBYGGNAD
OCH FUNKTION
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Ligament finns som stabiliserar käkleden och dess rörelse. I början av tuggrörelsen öppnar käken sig främst
med hjälp av gravitationen, vid mer än 15 graders öppning krävs aktivering av muskler för att kunna föra
ledhuvud ur ledkapseln.

Med hjälp av musklerna kan käken röra sig framåt (protraktion) och bakåt (retraktion). M. masseter bidrar till
stängning av munnen och framskjutning av käken. M. temporalis bidrar också till att stänga munnen men även
till att dra käken bakåt.
M. pterygoideus lateralis och medialis ansvarar för sidorörelser kontraherar och manglar maten. M.
pterygoideus lateralis öppnar munnen medan M. pterygoidus medialis stänger munnen.
Alla dessa muskler innerveras av grenar n. mandibularis.
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BESKRIVA MUNHÅLANS UPPBYGGNAD OCH BEGRÄNSNINGAR (INKLUSIVE TÄNDERNA)
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Finns även 4 inre muskler som ändrar tungans form. Alla tungmuskler förutom m.palatoglossus innerveras av
n.hypoglossus (XII).
Muskler som ligger ovanför tungbenet: bildar tungbotten. Höjer och drar fram munhåla, tungben och svalg vid
sväljning. Suprahyoidala.
Muskler som ligger under tungben: Sänker tungben och svalg i slutet av sväljningsfasen. Infrahyoidala.
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REDOGÖR FÖR SPOTTKÖRTLARNAS LOKALISATION, MYNNINGSTÄLLEN OCH
PRINCIPIELLA INNERVATION
SPOTTKÖRTLAR
Har i uppgift att producera saliv som
förutom att skölja rent och fukta
munhålan och svalg (samt minska
kariesangrepp på tänderna) producerar
amylas som används för nedbrytning av
kolhydrater.
GLANDULA PAROTIDEA
Bara seröst sekret (vattnigt), innerveras
av kranialnerv IX n. glossophharyngeus
via parasympatiska nerver. Parotidea
tömmer sig via ductus parotideus och
kommer ut på utsidan av den 2:a
överkäksmolaren.
GLANDULA SUBMANDIBULARIS
Består av 80% serösa och 20% mukösa celler. Innerveras av kranialnerv VII n. facialis. Utförsgång under tungan.
GLANDULA SUBLINGUALIS
50% serösa och 50% mukösa celler. Innerveras av kranialnerv VII n. facialis. Utförsgång under tungan, händer
ofta att att sublingualis och submandibularis utförsgångar växer samman.
ÖVRIGT
Finns ca 1000st små spottkörtlar på insidan av läpparna, kinderna, gommen och tungan men huvudsakligt
muköst sekret. Innerveras av det parasympatiska nervsystemet.
Von Ebners körtlar i tungans bakre smaklökar producerar lipas.
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REDOGÖR FÖR MATSTRUPENS OCH DEN ÖVRE MAGMUNNENS PRINCIPELLA
UPPBYGGNAD, LOKALISATION OCH INNERVATION
Esofagus är en 25 cm lång tub som går från svalget till magsäcken. Den går genom diafragman och består av
glatt muskulatur den nedre 1/3, den övre 1/3 tvärstrimmig skelettmuskulatur medan den mittersta 1/3 är en
blandning av de två. Precis som resterande gastrointestinala kanaler har den två muskellager, där det inre är
ett cirkulärt muskellager och det yttre var longitudinellt lager.
Esofagus har två funktionella sfinktrar som inte är möjliga att se eller känna. Den övre sfinktern består av
skelettmuskulatur men är inte viljestyrd (vid sväljning) och gör så att luft inte går ner i esophagus och att mat
inte åker upp. Det undre att glatt muskulatur med tonisk aktivitet (kallas även för magmunnen) är för det
mesta stängd vilket förhindrar maginnehåll från att röra sig upp.
Vid övergången till magmunnen (cardia) sker ett byte av epitel och
muskulatur (från skiktat skivepitel till cylindriskt epitel) vilket ger en
tydlig linje kallad Z-linje.
Det finns tre trånga ställen i esofagus:
1. Vid pharynx (det trängsta).
2. Där bronkerna delar upp sig.
3. Där esofagus går igenom diafragman.

Högt upp i esofagus finns inte särskilt mycket nerver men ju längre ner man kommer finns det flätade nerver
där är det parasympatiska nervtrådar från den kringirrande nerven n. vagus. Sen finns det sympatiska
nervtrådar från den övre bröstryggen via sympatiska gränssträngen, truncus sympaticus.
(parasympatiska ökar aktivitet, sympatiska hämmar)
Övre och nedre esofagus har olika ursprung i embryot, kärlförsörjning, muskulatur, lymfatiskt dränage,
innervation och funktion.
De distala delarna av esofagus får blod från A. gastrica sinistra.

BESKRIVA MAGSÄCKENS DELAR SAMT PRINCIPIELLA KÄRL- OCH NERVFÖRSÖRJNING

Gaster (grekiska), ventriculus (latin).
Pylorussfinktern portionerar ut innehåll till duodenum.
Magsäcken har veck/rynkor (plicae gasticae) för att kunna vidga magsäcken.
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Tillskillnad från resterande gastrointestinala kanalen så har magsäcken tre muskellager.

Magsäcken försörjs av A. gastrica dextra och a. gastrica sinistra (går ihop vid curvatura minor) samt A.
gastromentalis sinistra och A. gastromentalis dextra (går ihop vid curvatura major).
Magsäcken innerveras av n. Vagus dexter och sinister.
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REDOGÖR FÖR TUNNTARMENS OLIKA DELAR, DERAS MORFOLOGISKA KARAKTÄRISTISKA
OCH PRINCIPIELLA KÄRL OCH NERVFÖRSÖRJNING

Duodenum (tolvfingertarmen) hänger i Treitz ligament och går från magsäcken till flexura duodenojejeunalis.
Sen kommer jejunum (2/5) och ileum (3/5) (ca 6m), går ej att skilja från varandra och hänger i ett tarmkäx
vilket gör att den är fritt rörlig och intraperitoneal.
Försörjs av a. colica dextra, a. jejunales och a. ileales som kommer från a. mesenterica superior.
Innerveras parasympatiskt av n. vagus och sympatiskt (inhibitoriskt) av den thorakolumbala ryggmärgen.
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REDOGÖR FÖR TJOCKTARMENS OLIKA DELAR, DERAS MORFOLOGISKA KARAKTÄRISTISKA
OCH PRINCIPIELLA KÄRL OCH NERVFÖRSÖRJNING

Ileum går samman med tjocktarmen vid blindtarmen, caecum. Ileocekalvalvet, eller valva ileocaecalis, heter
öppningen. Till blindtarmen caecum, finns ett bihang, appendix veriformis (det är en del som ofta blir
infekterad och opereras bort). Försörjs av a. mesenterica inferior som delas i a. colica sinistra och a.
sigmoideae, a. rectalis superior. Har tre kännetecken:
TAENIAE COLI
3st longitudella muskelband längst med hela tjocktarmen. Består av glatt muskulatur och motsvarar det
externa muskellagret av resten av mag/tarm-kanalen.
HAUSTRAE COLI
Små runda fickor längst med hela tarmen som bildas av taeniae coli och bidrar till peristaltiken tillsammans
med taeniae coli.
APPENDICE EPIPLOICAE
Fettansamlingar som löper som bihang längst hela kolon men främst transversum och sigmodeum.
Innerveras av: Parasympatiskt: Sakrala spiralnervsparen S2-S4
Sympatiskt: N. splanchnini lumbales
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BESKRIV LEVERNS UPPBYGGNAD OCH KÄRLFÖRSÖRJNING

Levern består av 4 lober, 2 större (höger och vänster lob) samt två mindre (kaudala och quadrate) lober. Varje
lob har egen blodförsörjning samt gall- och lymfdränage. Levern har även 8 segment som även de har egen
blodförsörjning samt gall- och lymfdränage.

Levern har funktionella enheter som kallas för lobulus eller acini och klassificeras på 3 sätt.
Klassisk lobulus: Central ven i mitten som dränerar blod från sinusoiderna där blodet från vena portae
hepatica och arteria hepitica blandas. Finns en triad av arteriol, portaven och gallgång i varje hörn på
sexkanten.
Portal lobulus: Visar galldränage från hepatokyterna ut mot samma portatriad från centralvenen.
Portal acinus: Zoner efter mängden syre och näringsämnen i blodet. Ju närmre centralvenen desto mindre.
Blodet från artär och ven blandas i sinusoiderna som är mellanrum mellan hepatocyterna och flödar mot
centralvenen. Hepatocyterna tar upp olika ämnen för lagring eller transport. Blod lämnar levern via
centralvenen till v. hepatica och sedan till v. cava inferior.
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BESKRIV VENA PORTAES PRINCIPIELLA FÖRLOP P OCH FUNKTIONELLA BETYDELSE

Allt blod från matsmältningsorganen går genom portakretsloppet innan det går tillbaka till hjärtat. Dvs det går
igenom levern där blodet renas från gifter, farmaka, droger och även en del näringsämnen. Dessa tas upp av
hepatocyterna och transporteras ex till gallan för uttag ur kroppen. Blodet går sedan via v. hepatica till v. cava
inferior tillbaka till hjärtat.
Portakretsloppet har på flera ställen kontakt med vener från det systemiska kretsloppet. Dessa
kärlförbindelser kallas för anastomoser. Om blodförsörjningen genom v. portae till levern försvåras, t.ex. p.g.a.
skrumplever, så kommer det att leda till ett backflöde av blodet bak till dessa kärlanastomoser. Det finns då en
risk att dessa vener sväller så pass mycket att de till slut brister och leder till livshotande blödningar.
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REDOGÖR FÖR GALLBLÅSANS OCH GALLGÅNGARNAS LOKALISATION OCH
TÖMNINGSSTÄLLE I TUNNTARMEN, SAMT DESSA ORGANS PRINCIPIELLA
KÄRLFÖRSÖRJNING

Ductus hepaticus communis och ductus cysticus mynnar tillsammans ut i ductus choledochus. Ductus
choledochus är när de går samman med levergången. Ductus choledochus går sedan samman med ductus
pancreaticus och tömmer sig i duodenum genom papilla duodeni major efter att lagrats i ampulla hepatopancreatica. Flödet regleras av oddi-sfinktern.
Gallblåsan koncentrerar och lagrar galla som bildats i levern. Blodförsörjningen sker via aorta cystica som avgår
från a. hepatica communis.
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BESKRIV PANKREAS UPPBYGGNAD, LOKALISATION, TÖMNINGSSTÄLLE I TUNNTARMEN
SAMT DESS PRINCIPIELLA KÄRLFÖRSÖRJNING

Pankreas består av; caput (mot duodenum), corpus (mot mjälten), cauda (”svansen” mot mjälten). Ductus
pancreatis går samman med ductus choledochus. Fyller ampulla vateri och regleras av oddi sfinktern. Den
reagerar på hormoner via blodbanan som reglerar matsmältningen, sänder även ut hormoner via blodbanan.
Via ductus pancreaticus skickar den ut enzymer som bidrar till nedbrytning och neutralisering av kymen.
Försörjs via a. splenica och dräneras i portakretsloppet via v. splenica.

REDOGÖR FÖR ÄNDTARMENS OCH ANALÖPPNINGENS UPPBYGGNAD, LOKALISATION
SAMT PRINCIPIELLA KÄRLFÖRSÖRJNING
Ändtarm, rektum, är ca 12 cm och beläget i lilla bäckenet. Till skillnad från tjocktarmen har den inte haustrae,
teniae coli och appendices epiploicae.
Rektum är en stor ampulla som lagrar feaces, den har även tre tvärgående veck. Rektum övergår i canalis
analis som är analöppningen. Den är ca 3cm lång och är försedd med två ringmuskler. Den inre ringmuskeln,
m. sphincter ani internus, är icke viljestyrd och har en tonisk och kraftfull sfinkterfunktion. Den relaxer i takt
med att ampullan fylls. Den yttre ringmuskeln m. sphincter ani externus är viljestyrd och kan aktivt dras
samman när den intre börjar relaxera för att hålla sig.
Finns en muskel, m. puborectalis som sitter fast i svansbenet/kotan och pubisbenet och runt canalis analis
vilket bidrar till konsistensen av avföringen.
Linea pectinata markerar slutet på magtarmkanalen som utvecklades från baktarmen, här finns en övergång
från enkelt cylindriskt epitel till skiktat skivepitel likt z-linjen vid cardia. Den strukturen nedanför kommer från
ektodermala delen av embryot. Man känner ingen smärta ovanför linea pectinata.
Blodförsörjningen från a. rectalis superior, media och inferior. Vener ut från rektum går via portasystemet
medan canalis analis går via vena cava inferior. Innerveras av N. splanchnini lumbales (sympatiskt) och sakrala
spiralnervsparen S2-S4 (parasympatiskt) Vid linea pectinata styr autonoma ns ovanför och somatiska ns
nedanför.
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REDOGÖR FÖR PERITONEUMS ORGANISATION OCH UPPBYGGNAD, SAMT DESS
RELATION TILL MESENT ERIET, OMENTUM MAJUS OCH OMENTUM MINUS
Peritoneum (bukhinna)
består av:
Peritoneum viscerales
Peritoneum parietale
Omentum majus et minus
(omentvecken)
Mesenterium (tarmkäx)

Peritoneum består liksom lungsäcken och hjärtsäcken av en tunn serös hinna (ett enkelt lager
mestotelcellslager som utsöndrar vätska) och ett tunt lager bindväv. Peritoneum klär en stor del av bukhålan
och sitter ihop med omentvecken och tarmkäket. Klär även in en del organ i buken, organ som ligger innanför
peritoneum kallas för intraperiotoneala, organ bakom retroperitotaneala (t.ex. njurarna) och under
infraperitoneala (organ i bäckenet). Ger stöd till organen och innehåller nerver, blodkärl, lymfkärl, bindväv och
ansamlingar av vita blodkroppar. Peritoneum kan vandra till inflammation i buken och delta i immunförsvaret.
Har även en metabol aktivitet (lagring av fett).
OMENTUM MINOR
Mot magsäckens lilla krök (obs ändå kontinuerlig).
Två lager:
Ligamentum hepatogastricum (mot levern och magsäck)
Ligamentum hepatoduodenale (mot duodenum och lever)
Innehåller den egentliga portatriaden
1. V. Portae hepatis
2. A. hepatica propria
3. Ductus hepaticus communis, ductus hepaticus sinister och dexter
+ lymkärl och hepatisk nervfläta
TARMKÄX (MESENTERY)
Har en rot som hänger upp delar av tarmen (tunntarm, kolon transversum, rektum och sigmodeum.
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HUR MATSMÄLTNINGSSYSTEMET PRINCIPIELLA INNERVATION ÄR ORGANISERAT

KRANIALNERV V (N. TRIGEMINUS) MER BESTÄMT AVGRENING SOM HETE R N. MANDIBULARIS
Innvererar tuggmuskulaturen och tänderna i underkäken
KRANIALNERV VII (N. FACIALIS)
Innerverar gll. Submandibulares och sublinguales, bidrar även till att känna smak på de två främre
tredjedelarna av tungan.
KRANIALNERV IX (N. G LOSSOPHARYNGEUS)
Parasympatisk innervation av gl. Parotidea, vidgar kärl och ökar salivsekretion. Känner av smak och annan
stimuli på tungans bakre del.
KRANIALNERV X (N.VAG US)
Svarar för nästan all parasympatisk innervation svalg, struphuvud, luftvägar, hjärta, matstrupe och längs med
GI-kanalen till och med ungefär halva tjocktarmens längd.
KRANIALNERV XII (N. HYPOGLOSSUS)
Svarar för all motorik i tungan förutom m. palatoglossus.
N. SPLANCHNINI LUMBALES
Står för den sympatiska innervationen för nedre halvan av tjocktarmen och rektum.
SAKRALA SPIRALNERVSPAREN S2-S4
Bidrar till den parasympatiska innervationen för nedre halvan av tjocktarmen och rektum.
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SYMPATISK INNERVATION
Utgår från ganglia cervicale superior och löper sedan upp mot huvudregionen längs med artärerna. Står för
resterande

HUR MATSMÄLTNINGSSYSTEMET ANLÄGS FRÅN TRE STYCKEN PRINCIPIELLA SKILDA
DELAR (FRAM-, MELLAN-, OCH BAKTARM)
Matsmältningssystemet anläggs i embryot från olika delar, och delar som har samma ursprung har samma
blodförsörjning, innervation och lymfatiskt dränage.

HUR MATSMÄLTNINGSSYSTEMETS LYMFATISKA AVFLÖDE ÄR ORGANISERAT

Det som i transporteras i lymfan tas upp till laktealerna i villi, förs vidare till cisterna chyli och sedan vidare till
ductus thoracicus och tömmer sig i vensystemet (precis vid hjärtat).

80

GENERELL MAKROANATOMI
BESKRIVA INDELNINGEN AV YTEPITEL (ENKELT PLATT/SKIV, KUBISKT, CYLINDRISKT,
FLERRADIGT, FÖRHORNAT OCH OFÖRHORNAT FLERSKIKTAT SKIVEPITEL OCH
ÖVERGÅNGSEPITEL MED KRUSTA) SAMT REDOGÖRA FÖR DERAS RESPEKTIVE UTSEENDE
OCH FÖREKOMST
Ytepitel är det yttersta lagret av slemhinnor och hud. Kan hittas på kroppsytan (i form av hud), slemhinnor
(hela vägen från munhålan till anus), hinnor i hålrum (pleura, perikard, peritoneum -bukhinna) och gångar
(t.ex. bukspottskörtelgång, blodkärl, urinväg och genitalier).

SKIVEPITEL
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Hittas i:
- Mesotel – pleura (lungsäck), pericard (hjärtsäck), peritoneum bukhinna.
- Endotel – blod/lymfkärl.
- Innerörat.
- Njure – bowmans kapsel, Henles slynga
- Exokrina körtlar – i små utförsgångar
Månghörniga ”skivformade” celler med runda, centralt lokaliserade kärnor. Tydliga cellgränser. Riklgit med
cytoplasma. Cellerna ser ut att hänga ihop med varandra.
ENKELT KUBISKT EPITE L

Ett lager av kubiska celler som vilar på ett inte synligt basalmembran. Höjden av en cell är nästan samma som
dess bredd. Tätt packade celler. Sfäriska kärnor i mitten av cellerna. Cellkärnorna i de olika cellerna är närmare
varandra än i skivepitel.
Hittas i:
Thyroidea.
Exokrina körtlar – i ändstycke + gångar.
Ovariet – groddepitel
Njure – tubuli
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ENKELT CYLINDEREPITE L

Endast ett lager celler, därför enkelt epitel. Cellerna är långsträckta och ser cylindriska ut. Kärnorna är mörka,
ovala och basalt belägna. Rikligt med cytoplasma apikalt.
Hittas i:
- Digestionskanalen, från Cardia till anus
- Exokrina körtlar – i stora utförsgångar.

Hittas i:
- Tuba uterina (äggeldaren)
- Uterus (livmodern)
- Små bronker
- Sinus paranasales (bihålor)
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FLERSKIKTAT SKIVEPITEL
OFÖRHORNAT FLERSKIKT AT SKIVEPITEL

Uppbyggt av flera lager skivepitelceller som ligger på varandra, oftast väldigt tjockt (många lager). Högt upp
nära lumen är epitelet oftast ljusare medan närmare basalt är mörkare.
Finns:
Munhåla, esofagus och vagina.
FÖRHORNAT SKIKTAT SK IVEPITEL

Uppbyggt på samma sätt som oförhornat förutom att ovanför skivepitelet finns lager av döda celler med
hålrum där cellkärnorna fanns som är keratiniserade som bygger upp förhorningen. Ser fransigt ut på toppen.
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Finns bland annat i hud.

ÖVERGÅNGSEPITEL

Krusta (skorpa, förtjockning), cytoplasmaförtätning är mikroligament som har som funktion att skydda de
undre cellerna. Vissa celler kan ha två kärnor. Hittas i urinvägarna hela vägen från njurkalk till övre delen av
urinröret (uretra)
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FLERRADIGT CYLINDRISKT EPITEL

Oftast tydliga rader på epitelet som kan man kan räkna kärnorna som linjer. Brukar räknas som 2 radigt eller 35 radigt osv. Kan vara med eller utan cilier.
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REDOGÖR FÖR UTSEENDE, FUNKTION, UPPBYGGNAD OCH FÖREKOMST AV OLIKA
SPECIALISERADE YTSTRUKTURER (MIKROVILLI, STEREOCILIER, KINOCILIER/FLAGELLER)
HOS YTEPITEL
MIKROVILLI

Fingerliknande cytoplasmautskott som innehåller aktin filament och verkar ytförstorande. Finns i
absorberande epitel som tunntarm och proximala tubuli.
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STEREOCILIER

Stereocilier är långa orörliga utskott som innehåller aktin, liknar mikrovilli men är längre. Finns i bitestiklar,
sädesledare och i innerörat (förmedlar hörselimpulser).
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KINOCILIER/FLAGELLER

Kinocilier består av mikrotubuli och på en cell kan det finnas mellan 1-250 kinocilier. En flagell i en spermie är
en kilocilie. Finns bland annat i luftvägarna (hjälper till att borsta bort partiklar och slem) och i äggledarna
(transporterar ägget till livmodern) och spermier.
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BESKRIVA BASALMEMBRANETS UPPBYGGNAD, INNEHÅLL OCH FUNKTION

Basalmembranets funktion är bl a att sammanbinda epitel och bindväv och vara en fästplats för epitelceller.
Basalmembranet består av:
1. Lamina lucida: uppbyggd av laminin (ett glykoprotein) som fungerar som cellklister.
2. Lamina densa: Består av kollagen typ IV
3. Lamina reticularis: Som består av kollagen typ III, kallas även reticular lamina
Lamina lucida och lamina densa bildar basal lamina (lamina lucida är ”osynlig”)
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BESKRIVA SKILLNADER MELLAN ENDOKRINA OCH EXOKRINA KÖRTLAR
ENDOKRIN KÖRTEL
Utsöndrar hormoner till blodet utan specifika utförsgångar/kanaler. T.ex. insulin (endokrina pankreas)
EXOKRIN KÖRTEL
Utsöndrar protein och slem direkt eller via utförsgångar/kanaler till matsmältningskanalen. T.ex. bukspott
(exokrina pankreas)

BESKRIVA OLIKA SEKRE TIONSMEKANISMER (MEROKRIN, APOKRIN, HOLOKRIN,
CYTOKRIN, CYTOGEN SEKRETION)

MEROKRIN SEKRETION ( MERO =DEL, KRIN =SEKRETION/AVSKILJA)
Exocytos av sekretionsvesikler. Exempel på var man kan hitta det: Pankreas (bukspottskörtel), svett- och
spottkörtlar.
APOKRIN SEKRETION (APO=SPETS/TOPP)
Den apikala delen av cytoplasman ”snörs” av. Sker i exempelvis apokrina svettkörtlar som vi har i armhålan,
ljumske och anus. Bröst-/Mjölkkörtlar. Vaxkörtlar i ytterörat.
HOLOKRIN SEKRETION (HOLO=HEL)
Hela cellen fylls med sekret, sedan dör cellen och sekretet utsöndras. Sker i exempelvis talgkörtlar
(hårfolliklar).
CYTOKRIN SEKRETION ( CYTO=CELL)
Melanocyter injicerar melaninpigmentkorn in i skivepitelceller.
CYTOGEN
Levande celler – äggceller (ovum) eller spermier.
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REDOGÖRA FÖR SKILLNADER MELLAN SERÖSA OCH MUKÖSA KÖRTELCELLER
SERÖSA KÖRTELCELLER

Serösa celler är proteinsyntetiserande. Mot mitten (lumen) apikalt finns sekretionsvesiklar (små prickar),
cellkärnor tydligt runda nära ytterkanten. Innehåller mycket granulärt ER och har ett välutvecklat golgi
komplex. Ger upphov till vattnigt klart sekret. Serösa celler färgas bra med HTX eosin färg men dåligt med PAS.

92

MUKÖSA KÖRTELCELLER

Har avlånga cellkärnor som ligger ”limmade” mot kanten. Apikalt finns det vakuoler som har glykoproteiner i
sig som gör att sekretet som produceras blir segt och visköst (vilket beror på att det innehåller mycket socker
från glykoproteinerna). Färgas väldigt ljust med HTX eosin (nästintill vita) men färgas bra med PAS.
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REDOGÖR FÖR BÄGARCELLERNAS FÖREKOMST OCH UTSEENDE

Bägarceller är encelliga exokrina körtlar som sekreterar mucin (muköst sekret som smörjmedel åt närliggande
epitelceller).
Färgas ljust (i princip vita) Bägarceller framstår nästan som vita hål i bilden med en cellkärna mot kanten.
Finns i luftvägarna och i tarmslemhinnan (fler och fler ju längre ner). De har fått sitt namn efter sin form, med
kärnan basalt och full med sekret apikalt (mot lumen).
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FETTVÄVNAD (KLARGÖRA UTSEENDEMÄSSIGA SKILLNADER MELLAN VITA (UNIKOLÄRT
FETT) OCH BRUNA (MULTIOKULÄRT FETT) FETTCELLER SAMT KLARGÖRA FÖR VARFÖR
BRUNA FETTCELLER ÄR BRUNA

Vit fettvävnad är den vanligaste typen av fettväv, cellkärnan är ”limmad” ut mot kanten och har en lipiddroppe
per cell vilket gör att den framstår som vit. Om fettet ligger på ett ställe som i vit fettvävnad kallas det för
unilokulärt fett.
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I brun fettväv ligger lipiddroppar på flera platser i cellen. De har många mitokondrier men järninnehållade
cytokrom vilket tillsammans med kärlen i fettvävnaden ger fettvävnaden dess bruna färg. Cellkärnan är mer
centrerad och i och med att fettet är mer uppdelat kallas brun fettväv för multiokulärt.
All energi i den bruna fettvävnaden bildar värme vilket beror på uncoupling protein (UCP-1) frikopplar
elektrontransportkedjan i mitokondrierna vilket gör att energi används till att producera värme istället för ATP.
Brun fettvävnad finns ytterst lite hos vuxna (finns främst i nacke, runt aorta, njurar och binjurar) men hos
nyfödda består ca 5% av kroppsmassan av brun fettvävnad vilket används till att bibehålla kroppstemperatur.

GLATT MUSKULATUR (BESKRIVA OCH REDOGÖRA FÖR GLATTA MUSKELCELLENS
STRUKTUR OCH KARAKTERISTISKA (DENSE BODIES, DESMIN, VIMENTIN, ALFA-AKTININ,
AKTIN OCH MYOSINFILAMENT)

96

Glatta muskelceller är ofta elongerade fusiforma (spolformade) celler som innehåller en kontraktil apparat.
Den har tunna och tjocka filament och ett cytoskelett av intermediära filament, desmin och vimentin. De tunna
filamenten i den kontraktila apparaten tillsammans med desmin filamenten förbinder de elektrontäta
kropparna även kallade dense bodies. Dense bodies har α-aktinin och motsvarar skelettmusklernas z-linjer som
förankras i plasma membranet. Detta gör att glatt muskulaturen ej har tvärstrimmighet. De har inte heller
myofinfibriller vilket gör att inga I eller A band kan ses. Kärnan är belägen i mitten och har ett
korkskruvsutseende. Går histologiskt att urskilja mitokondrier, golgi, granulärt ER, fria robosomer och
glykogenkorn.

KÄRL (IDENTIFIERA KÄRL MIKROSKOPISKT SAMT KUNNA SKILJA PÅ VE N OCH ARTÄR)
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Artären byggs upp av:
Tunica intima (endotel celler, basal lamina, internt elastic membrane)
Tunica media (elastic lamella, glatt muskulatur, externt elastiskt membran)
Tunica adventitia (icke myaliserade nerver, blodkärl, fibroblaster, elastika fibrer, collagen fibrils)

98

Vener byggs upp av:
Tunica intima (endotel celler, basal lamina)
Tunica media
Tunica adventitia (elastiska fibrer, buntar av glatt muskulatur, kollagen fibrer, glatta muskelceller, makrofager,
fibroblaster, icke myaliniserade nerver)
Allmän regler: artärer har tjock tunica media och tunnare tunica adventitia. Vener har tunn tunica media och
tjock tunica adventitia.

99

NERVER (BESKRIVA LOKALISATION OCH UTSEENDE FÖR AUERBACHS RESPEKTIVE
MEISSNERS NERVPLEXA)

Histologiskt snitt av esofagus.

Nerverna behövs för kontraktioner av den glatta muskulaturen. Meissner’s plexus (plexus submucosus) finns i
tela submucosa. Auerbach’s plexus (plexus myentericus) ligger mellan inre och yttre muskellagret i tunica
muscularis externa.
Auerbachs och Meissners nervplexa är delar av det enteriska nervsystemet som finns i mag-tarm kanalen.
Auerbachs plexa står för motorisk innervering av muskellagren som regleras både sympatiskt och
parasympatiskt. Meissners plexa reglerar sekretion med endast parasympatiska nervtrådar.
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MATSMÄLTNINGSORGAN (BESKRIVA DIGESTIONSORGANENS MIKROSKOPISKA
STRUKTUR)
Matsmältningssystemet är ett rör, olika
saker tas upp och utsöndras. Gemensamt
ursprung men skillnad histologiskt. Har
olika vägg lager.
LAMINA EPITELIOS = E PITEL
Antingen enkelt cylindriskt eller skiktat
skivepitel. Dess funktion är skydd av själva
väggen samt upptag utsöndring. Ju tidigare
i systemet man är desto hårdare epitel
krävs.
LAMINA PROPRIA = BINDVÄV
Har kärl, ibland körtlar och immunceller.
LAMINA MUSCULARIS MU COSAE =
MUSKULATUR
Glatt muskulatur, veckning av slemhinnan.
Regleras ej självmant.
De tre övre (epitel, lamina propria och
muskularis mucosae) bildar tillsammans
slemhinna/mucosa.
SUBMUCOSA = BINDVÄV
Här finns kärl, körtlar och nervplexa (Plexus submucosus (Meissner’s)).
TUNICA MUSCULARIS EX TERNA = MUSKULATUR
Inre cirkulärt muskellager (glatt muskulatur) som kramar ihop maten.
Plexus myentericus (Auerbach’s) nervplexa
Yttre longitudinellt lager som gör en förkortning (peristaltik) för att föra maten vidare.
ADVENTITIA/SEROSA = BINDVÄV
Serosan är täckt av ett enkelt skivepitel (mesotel) som finns i de intraperiotoneala organen. Adventitia finns i
de retroperiotoneala organen.

101

MUNHÅLA

Här finns en övergång från hud till munhåla. Läppen på utsidan är keratiniserat. På nummer 2 finns
bindvävspapiller, utskott som sticker upp. Läppen, övergång hud till mucosa. Mycket känsel.
Hud: kan se hårfoliklar, talgkörtlar, förhornat skiktat skivepitel.
Övergångszon: ’Röda läppen’, fortfarande tjockt förhornat skiktat skivepitel med bindvävspapiller (papilla
utbuktning)
mucosa: Skiktat skivepitel

TÄNDER
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Tänder sköter finfördelning av födan.
- Emalj, bildas av ameoblaster. (kroppens hårdaste material, emaljen regenereras inte)
- Dentin bildas av odontoblaster
- Cementum är det lager som förankrar cellen med kringliggande struktur. Cellerna som bildar cementum är
cementocyter.
- Pulpa.
TUNGA

Tillägg till bilden:
På ovansidan finns epitel med skiktat skivepitel med papiller, delvis förhornat. Papiller innehåller smaklökar
och registrerar smaker.
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1. Papilla circumvallate (registrerar saker som är giftigt för kroppen). Ser cirkelformat ut. Innehåller smaklökar
som sitter på sidan.
2. Papilla folliate. Lite mer fyrkantig. Inte alls lika uttalade körtlar.
3. Papilla fungiforme. Ser lite ut som en svamp.
4. Papilla filliforme. Har inga smaklökar.
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SPOTTKÖRTLAR
• ”sa”= serous acini (ändstycken); kubiska
celler i rund ”hallon-form”, liten lumen genom
vilken sekret som produceras förs i en liten
intralobulär gång till uppsamlingsgångar
(interlobulära). De serösa cellerna är
pyramidformade med runda, basala kärnor.
Runt varje acinus finns ett tunt lager bindväv. I
den apikala plasman finns zymogengranula
(föreg. till sekretionsprodukten).
• ”sd” = striated duct (spottgångar); Den
större typen av intralobulära gångarna med
cylindriskt epitel.G.

G. Parotis (100% serösa) (innehåller även fett (märkt a)

G. submandibularis (80% serösa, 20% mukösa)
På bilden syns:
• ”sa”; Likt parotis – klar rund form och liten lumen. Pyramidala celler med rund, basal kärna. Vakuoler.
• ”ma” = mucous/mixed acini; En mot basen tillplattad kärna och (oftast) ljust färgad cytoplasma.
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G. sublingualis (50% serösa, 50 mukösa)
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ESOFAGUS

1. Skiktat skivepitel. Oförhornat.
2. Lamina propria – där finns körtlar, ökar mer distalt (längre ned mot magsäcken). Bildar ett neutralt sekret.
Skyddar strukturerna längre ned.
3. Submukosa. Körtlar som bildar lätt surt sekret. Finns mer proximalt.
4. Muscularis externa, Muskellager, består av 1/3 skelettmuskulatur, 1/3 övergång mellan skelett och glatt
muskulatur, 1/3 glatt muskulatur
5. Adventitia
MAGSÄCK
I ventrikeln finns en veckbildning som kallas rugae
som består av tunica mucosa och submucosa.
Rugae möjliggör expansion av ventrikeln.
I rugae finns area gastricae som bara består av
mucosa och finns för att öka sekretionsytan.
Och på area gastricae finns gastric pits eller som
de egentligen heter foveole. Och även dessa
består av mucosa och finns till för att öka
sekretionsytan. I varje foveole så mynnar en körtel
ut.
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Ytförstorande strukturen.
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Den första biten som är foveole består av ett enkelt cylindriskt skivepitel och kallas mukösa ytceller. De bildar
ett segt olösligt sekret med basiska proportioner för att skydda sig själv från saltsyran. Sedan finns det mukösa
halsceller som tillhör körteln, de är kubiska och bildar ett lösligt vätskerikt sekret.
Sedan kommer parietalceller som utsöndrar saltsyra och intrinsic factor som behövs för att kunna ta upp B12.
Pariatelceller blir cerisrosa med eosinfärgning.
Enterokrina celler bildar hormoner, finns olika typer av enterokrina celler. T.ex:
G-celler: utsöndrar hormonet gastrin (som ökar syrasekretion)
Det finns open eller closed enterokrina celler, där öppna i kontakt med lumen medan stängda ej är. Kan ses
som trianglar i bilden ovan.
Huvudceller bildar pepsinogen som aktiveras av saltsyran och bildar pepsin som bryter ner proteiner. Bildar
även gastric lipas (TAG) vilket påbörjar fettnedbrytningen något)
Finns även odifferentierade celler i halsen där körtel övergår till foveole.
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TUNNTARM

Tunntarmen delas upp i 3 delar; duodenum, jejenum och ileum.
Duodenum har i uppgift att fortsätta bryta ner föda med hjälp från enzymer från pankreas och galla. Jejenum
tar upp näringsämnen och ileum tar upp elektrolyter och vatten. De olika uppgifterna gör att de får något olika
histologiska utseenden.
För att få så mycket yta som möjligt finns
veckningar som heter plicae circulares och
består av mucosa och submucosa (tunica
submucosa och tela submucosa). Sedan
finns villi på plicae circulares men de
varierar i vilken form i de olika delarna
består av. Tunica mucosa och mikrovilli
finns på den apikala cellytan.
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Lamina epithetialis: ett enkelt cylindriskt epitel
Körtelrör: Lieber Kühns kryptor, mynnar i villis bas.
Lamina propria: innehåller många lymfocyter, ger små prickar i histologiska snitt. Om dessa prickar ansamlas
till som små bollar kallas de för Peyerska plack.
Lacteal: är lymfkärl som bland annat tar upp TAG.
Submucosa: Har Brunners körtlar och producerar basiska ämnen för att neutralisera surt innehåll från
ventrikeln.
CELLER I TUNNTARMEN
ENTROCYT
Enkelt cylindriskt epitel. Har mikrovilli.
Funktion: Absorbtion och sekretion.
BÄGARCELL
Bildar mucos (slem), blir fler ju längre ner i tunntarmen man kommer.
PANETH CELL
Sitter i basen av körtlarna, basofil cytoplasma och utsöndrar antibakteriellt enzym och reglerar tarmfloran.
M-CELL (MICROFOLD CELL)
Transporterar antigen (kroppsfrämmande ämne) till lymfocyterna.
ENTEROENDOKRINA CELLER
S-celler ger sekretin signaler till pankreas att avge pankreas saft.
I-celler producerar CCK. Signalerar gallutsläpp.
DUEODENUM
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Har långa smala villi (ofta relativt raka), få bägarceller. Brunner körtlar i tela submucosa (finns endast här).
JEJENUM

Har bredare villi, en del grenar sig. Fler bägarceller ses här.
ILEUM
Tydliga och kraftiga plicae circulares (avtar nedåt i ileum dock),
breda grenade/bladliknande villi, många bägarceller. Här finns
även Peyerska plack.
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TJOCKTARM
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Tjocktarmen tar upp vatten och elektrolyter, lagrar faeces (i rektum), har en stor mängd bakterier och riklig
slemproduktion. Histologiskt är den relativt lik tunntarmen men har en mer jämn yta av villi mot lumen. Det
finns Lieberkühns kryptor men betydligt fler bägarceller. Tunica muscularis externa är mycket tjock pga. Tenia
coli.
APPENDIX

Har ofta faecelsten i lumen, ansamling av lymfatiska folikar i
lamina propria och tillskillnad från de andra delarna av
tjocktarmen har de paneths celler. Bitvis finns Lieberkühns
kryptor.
REKTUM OCH ANALIS CA NALIS
Analkanalen, rektum och analis canalis kan delas upp i fyra tydliga
zoner. Den första; colorektal zonen har ett enkelt cylindriskt
epitel. Det övergår sedan till zon två, anal transitionalzonen där
epitelet övergår till skiktat cylindriskt epitel. Zon tre, ”squamous”
zon har skiktat skivepitel och zon fyra, perianal skin (är vid själva
utloppet) finns förhornat skiktat skivepitel.
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LEVER
Levern är uppbyggd av ett stort antal identiska lobulis acinis. I mitten finns centralvenen och i hörnen på
sexkanten finns portatriaden. Man känner igen centralvenen då den är placerad i miatten av en lobuli och
hepatocyterna (celler) går tydligt in/ut från den. Som ett cykelhjul med centralvenen som nav och
hepatocyterna som ekrar.
Portazonen känns ingen då det finns en ven, artär och gallgång. Gallgången har ett tydligt kubiskt epitel. Finns
även lymfkärl och nervfibrer här.
Hepatocyter har oregelbundna hålrum mellan sig, de är sinusoiderna. De är klädda med epitelceller och även
större Kupfferceller kan ses. En del leverceller har två cellkärnor.
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GALLBLÅSA OCH GALLGÅ NGAR
Lamina epithealis: Enkelt cylindriskt epitel med mikrovilli, obs höga cylindrar.
Lamina muscularis mucosa och submucosa saknas.
Tunica mucosa bildar kraftiga och tydliga veck som är signifikant för gallblåsan.
På vissa ställen syns isolerade hålrum på grund av veckningen, dessa kallas Rokitansky-a-schoff sinus.
Består alltså av tunica mucosa, tunica muscularis och tunica serosa. Ibland i snittningen kan preparatet se ut
att ha flera lumen på grund av veckningen.
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PANKREAS
Endokrina: hormonbildande
Exokrina: Bildar bukspott
ENDOKRINA
Är ca 1-2% av pankreas. Innehåller de/utgörs av Langerhanska öarna. De färgas svagt, organiseras i strängar,
omges av bindvävskapslar och har en arteriol i cellens mitt.
De olika celltyperna i langerhanska öarna är:
α-celler: 20% producerar glukagon
β-celler: 70% producerar insulin
S-celler: 5-10% producerar somatostatin
PP-celler: 1-2% producerar pankreas polypeptid
EXOKRINA
Runda grupper av celler med cylindriskt eller kubiskt epitel som färgas kraftigt.
Pankreas kännetecknas av sitt kompakta ”lobererade” utseende. Där de ljusa stråken är bindväv som
avgränsar loberna. De har få intralobulära gångar. Langerhanska öar och även centroacinära celler som syns i
utförsgångarna där de buktar ut.
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MATSMÄLTNINGSKANALENS SEKRETION,
DIGESTION OCH ABSORBTION
REDOGÖR FÖR DE OLIKA SPOTTKÖRTLARNAS SEKRETION (SALIV) MED AVSEENDE PÅ
SAMMANSÄTTNING OCH FUNKTION
Saliv består av vatten, elektrolyter, slem (mucin) och α-amylas som påbörjar nedbrytningen av kolhydrater.
Det finns tre stora, parade spottkörtlar: Gl parotis (öronspottkörteln), Gl sublingualis (tungspottkörteln) och Gl
submandibularis (underkäksspottkörteln). De avger och producerar olika typer av saliv.
Gl parotis: 100% seröst
Gl sublingualis: 80% seröst, 20% muköst
Gl submandibularis: 50/50 seröst och muköst.

REDOGÖR FÖR REGLERING AV SALIVSEKRETION
Regleringen sker via det autonoma nervsystemet. Där parasympatisk innervering ger mer vattnigt saliv (dvs
ökar sekretion från serösa celler) och sympatisk innervering ger mer muköst saliv.

REDOGÖR FÖR SALIVENS SAMMANSÄTTNING STÄLLD I RELATION TILL TANDSTATUS,
SMAK OCH KOLHYDRATMETABOLISM
TANDSTATUS
Lågt pH påverkar emaljen så att det bildas hål i dem. I saliven finns HCO3- (som främst finns i serös saliv) och
det bidrar till att neutralisera pH halten och skydda emaljen.
SMAK
I saliven finns t.ex. α-amylas, elektrolyter och vatten som bidrar till att smakämnen avges och kommer i
kontakt med smaklökarna.
KOLHYDRATSMETABOLISM
α-amylas påbörjar nedbrytning av kolhydrater redan i munnen, när kolhydrater bryts ner avges mer smak.
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BESKRIV MAGSLEMHINNANS UPPBYGGNAD MED OLIKA CELLTYPER OCH DERAS
RESPEKTIVE SEKRET PRODUKTION

Magslemhinnan består av veck kallade ruage. I dessa veck finns mindre veck som kallas för gastric pits och i
dem finns faveoler med körtlar. Här finns olika celltyper som producerar olika saker.
Mukösa neck celler: avger mucus och HCO3Parietalceller: Avger saltsyra (HCl) och intrinsic factor
Enterochromaffinlike cells: avger histamin
Chefsceller: pepsinogen (bildar pepsin mha HCl) och gastric lipas
D-celler: somatostatin
G-celler: Gastrin
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REDOGÖR FÖR EN INTEGRERAD BILD AV HORMONELLA OCH NEURONALA
REGLERINGSMEKANISMER FÖR SYRA SEKRETION OCH PEPSIN
FUNKTIONELLA FASER
CEPHAL FAS (HJÄRNFASEN)

Man ser, luktar, tänker eller smakar mat och den cephala fasen
aktiveras.
N. Vagus skickar signaler som får magsäcken att aktivera de mukösa
neck/hals cellerna som bildar slem (mucus), parietalcellerna som avger
HCl och chefscellers som avger pepsinogen.
Producerar ca 30% av den totala magsaftssekretionen.
GASTRISK FAS (MAGSÄCKSFASEN)

Mat ankommer i ventrikeln som spänns ut. Spänningskänsliga celler signalerar via nerver till vaguskärnan och
sedan signalerar n. vagus till celler i magsäcken.
Kemoreceptorer märker av pH i maten och reglerar den till en optimal miljö genom signalering till
vaguskärnan.
Står för ca 60% av den totala magsaftssekretionen.
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INTESTINAL FAS (HÄMM ANDE FAS)

Kyme åker ut i duodenum vilket får en hämmande signal att skickas ut via CCK, GIP och sekretin så att
peristaltiken varas ner och galla och pankreas saft utsöndras. Tunntarmen expanderas och signaler skickas via
ENS (enteriska nervsystemet) och får magsäcken att minska sin aktivitet och inte tömma ut för mycket i
duodenum.
HORMONER
GASTRIN
Ökar H+ och pepsinogen från huvudceller när magsäcken töjs och vid närvaro av nedbrytna peptider och
neuronal stimuli.
SEKRETIN
Ökar pepsinogen frisättning och hämmar frisättning av H+.

REDOGÖR FÖR PANKREAS EXOKRINA KÖRTLAR OCH DESS OLIKA CELLTYPER OCH VAD
OCH HUR DE SEKRETORISKA PRODUKTERNA UTSÖNDRAS
Pankreas exokrina körtlar består av serösa körtlar och epitelceller. De serösa körtlarna producerar ett
proenzym som frisätts via merokrin sekretion. Epitelcellerna avger HCO3- som frisätts i duodenum via papilla
vateri.

REDOGÖR FÖR REGLERMEKANISMER FÖR PANKREAS SEKRETION VID FASTA OCH EFTER
MÅLTID
Pankreas avger ungefär 2% av sin kapacitet under fasta.
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VID FÖDOINTAG
CEPHALA FASEN
N. vagus stimulerar acinära celler i gångarna i bukspottskörteln. Gastrin som avges stimulerar även de acinära
cellerna. Produktion/sekretion ca 25%.
GASTRISKA FASEN
G-celler avger gastrin som stimulerar de acinära cellerna. 15% av totala sekretionen.
INTESTINALA FASEN
H+ i duodenum stimulerar S-celler att avge sekretin som påverkar den glatta muskulaturen i pankreasgången
och pankreas så att pankreassaften trycks ut. I-cellerna bildar och avger CCK som även den bidrar till
sekretionen. 60% av den totala sekretionen.

REDOGÖR FÖR OMSÄTTNINGEN AV VATTEN, NA+, CL-, HCO3- OCH ANDRA
ELEKTROLYTER I TARMEN INKL. DE MEMBRANMEKANISMER SOM DELTAR
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REDOGÖR FÖR DIGESTION AV KOLHYDRATER OCH DE ENZYMER SOM DELTAR I
NEDBRYTNINGEN AV DESSA MAKRONUTRIENTER SAMT MEKANISMER OCH SPECIFIKA
PROTEINER INVOLVERADE I ABSORBTIONEN AV OLIKA KOLHYDRATER MED ABSORBTION
MENAS OLIKA ÄMNES KLASSER OCH SUBSTANSER FRÅN TARMLUMEN TILL
ENTEROCYTEN OCH VIDARE TILL BLODBANAN ELLER LYMFSYSTEMET
Stärkelse består av två homoglykan komponenter amylos och
amylopektin. De är uppbyggda av repetitiva D-glukosenheter i
pyranosform och sammanfogade med α-1,4-glukosbindningar samt α1,6-glukosbindningar vid varje 20–30 glukosenhet (endast amylopektin)
I munhålan utsöndras salivamylas som påbörjar nedbrytningen av de två
stärkelsekomponenterna genom att hydrolysera α-1,4-bindningarna
utom de som ligger längst ut i de två olika stärkelsekomponenterna och
närmast greningsställena i amylopektin.
Processen fortsätter en kort tid i magsäcken tills salivamylas molekylerna
denatureras pga. Det låga pH värdet. I tunntarmen fortsätter sedan
processerna med hjälp av pankreasamylas som fullföljer nedbrytningen
till oligosackarider (maltos, maltotrios och α-limit dextriner). De
glykosidbindningar som kvarstår i dessa oligosackarider kommer genom
hydrolys klyvas av enzymerna som är lokaliserade i tunntarmsväggen,
maltas klyver kvarvarande α-1,4-bindningar och isomaltas klyver
resterande α-1,6-bindningar.
Från tarmlumen absorberas glykopyranos via sekundär aktiv transport, mot koncentrationsgradienten med
hjälp av symport med Na+ och proteinet SGLT-1.
Den sekundära aktiva transporten drivs av ett basalmembran bunden antiport (Na+/K+- ATPas) som
transporterar Na+ ut ur enterocyten och k+ in i enterocyten. Na+/K+ -ATPas skapar en koncentrationsgradient
av Na+ från tarmlumen, via enterocyten, till det interstitiella rummet (matrix). Denna koncentrationsgradient
driver SGLT-1 och möjliggör glukos absorbtion mot koncentrationen. I basalmembranet finns även GLUT 2 som
sköter uttransport av de flesta monosackariderna (bl.a. glukos) över membranet för vidare transport i v.
portae. Glut-5 tar in fruktos i enterocyterna och Glut-2 för ut det.
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REDOGÖR FÖR DIGESTION AV PROTEINER OCH DE ENZYMER SOM DELTAR I
NEDBRYTNINGEN AV DESSA MAKRONUTRIENTER SAMT MEKANISMER OCH SPECIFIKA
PROTEINER INVOLVERADE I ABSORBTIONEN
Proteiner börjas brytas ned i magsäcken där pepsin, som bildas från
pepsinogen och aktiveras av HCL, bryter ned proteinerna till polypeptider.
Men för att detta ska kunna ske behöver proteinerna denatureras vilket de
görs av syran i magsaften.
Proteinerna förs till duodenum där trypsinogen aktiveras av
enteropeptidas till trypsin. Trypsin aktiverar chymotrypsin och
karboxypeptidas från chymotrypsinogen och prokarboxypeptidas. De tre
ned polypeptiderna till di- och tripeptidaser. I jejenum bryts dessa di- och
tripeptidaser ner till aminosyror via aminopeptidas.
Aminosyrorna tas upp via symport (antingen med H+ eller Na+) till blodet.
Peptider Tas upp i antiport med H+ via PEPT1 och bryts ner av peptidaser i
cellen (enterocyter) och förs ut i boldet med K+ i Na+/K+ pumpen.

DIGESTION AV TAG I MATSMÄLTNINGSKANALEN
I MUNHÅLAN
I munhålan utsöndars lingualt lipas som påbörjar nedbrytningen av TAG; har ingen näringsmässig betydelse
men spelar roll för maten.
I MAGSÄCKEN
I magsäcken utstöndras gastriskt lipas från huvudcellerna, de står för 20% av TAG nedbrytningen genom
hydrolys. På grund av det syra pH:t i magsäcken kommer dock MAG, DAG och FFA vara i ett hydrofobt
aggregat, dvs associerade via hydrofob interaktion.
I TUNNTARMEN
I tunntarmen fortsätter nedbrytningen av TAG och DAG med hjälp av till FFA och 2-MAG. För att detta ska ske
måste CCK från I celler stimulera pankreas att frisätta pankreas lipas och pro-colipas, relaxera papilla vateri och
kontrahera gallblåsan. Vid kontrahering av gallblåsan utsöndras fosfatidylkolin och konjugerade gallsalter.
Gallsalterna fungerar som emulgeringsmedel och leder till bildning av miceller. Dessa miceller har gjorts
vattenlösliga genom att de förpackats med ett skikt av fosfolipider och gallsalter.
Pro-colipas processas till sin verksamma form colipas med hjälp av trypsin. Colipas hjälper till med att förankra
pankreas lipas till micellen och öppnar upp det aktiva centrat i lipaset för det hydrofoba innehållet i micellen.
Kolestrylesteras utsöndras även det från pankreas och står för ca 30% av nedbrytningen av MAG till FFA och
glycerol.
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UPPTAG FRÅN TARMLUMEN
Från tarmlumen tas MAG och FFA upp till enterocyterna via fri diffusion med en koncentrationsgradient (hög
till låg) genom det hydrofoba cellmembranet.
En del absorberas (långa fettsyror) via faciliterad diffusion med hjälp av fatty acid transport proteins (FATP)
med en koncentrationsgradient (hög till låg). De långa fettsyrorna aktiveras sedan i enterocyterna med hjälp av
enzymet fatty-acylCoA-syntetas.
FA + CoA + ATP -> AcylCoA + AMP + PPi

Korta fettsyror går rakt igenom entrocyterna till v.portae.
Med hjälp av olika acyltransferaser adderas successivt två acylgrupper till: MAG->DAG->TAG + att en CoA bilas
för varje adderad acylgrupp.
Många TAG och CE samt fettlösliga vitaminer packas mha fosfatidylkolin, apoliprotein B40 och hydrofob
interaktion till lipoproteinpartikel som blir kylomikron (efter att apo C och apo E adderas i blodomloppet av
HDL)

BESKRIV COLIPASETS, GALLSALTERNA OCH FOSFOLIPIDERNAS ROLL VID FETT DIGESTION
Gallsalter och fosfolipider bildar miceller med fettdroppar som möjliggör för lipaset att bryta ner fettet. För att
kunna binda till micellerna behövs colipas.
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REDOGÖR FÖR DE OLIKA DIGESTIONSENZYMERNA

GALLSALTER OCH ENTEROHEPATISKA KRETSLOPPET
Enterohepatiska kretsloppet finns för att gallsyror och gallsalter måste återvändas flera gånger när en fettrik
måltid intas. Kroppen (levern) produceras endast omrking 3-5 g gallsyror/dag men behöver ca 15-30g/dag.
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De konjugerade gallsalterna bildas i levern och lagras i gallblåsan. Återabsorberas i tarmen för att bundna till
albumin transporteras i v. portae till levern för återupptag och resyntes/modifiering. Kolestrol är förstadiet till
gallsalterna och modifieringar som sker är att sidokedjan på D-ringen kortas, karboxyleras och konjugeras med
glycin eller taurin. B-ringen på kolestrol hydroxyleras på kol 7 och i det mest amfilila gallsaltet adderas
ytterligare en hydroxygrupp på c-ringen.
Olika bakterier i tarmen bidrar till dekonjugering och/eller bortag av hydroxylgruppen på kol 7 och därmed
bildningen av sekundära gallsalter. De primära dekonjugerade gallsalterna kan i levern rekonjugeras till
konjugerade primära gallsalter medan de sekundära kan rekonjugeras till konjugerade sekundära gallsalter.
I levern kan gallsyror/gallsalter sulfateras varvid de inte längre kan återabsorberas och istället elimineras via
faeces (ca 0,5-1g/dygn).
Det mest amfilila gallsaltet är glykolkolsyra.
Gallsalter är emulgeringsmedel (amfifila ämnen med en hydrofob och hydrofil sida) som hjälper till att bryta
ner den hydrofoba interaktionen mellan lipider och därmed finfördela lipiderna i mindre fettdroppar
(micellbindning). Därmed blir de tillgängliga för olika lipaser och esteraser som kan föra dem vidare i
metabolismen.

REDOGÖR FÖR OLIKA TYPER AV MEMBRANTRANSPORT MED UTGÅNGSPUNKT FRÅN
OLIKA NÄRINGSÄMNEN OCH GALLSALTER
Endocytos (Inneslutning i cellmembran och intas i cellen så), varianter är fagocytos, pinocytos och receptorisk
endocytos (i vesiklar).
Fri diffusion, genom cellmembran med koncentrationsgradienten.
Underlättad diffusion via porer, kanaler eller bärare (carriers).
Aktiv transport, primär eller sekundär.

REDOGÖR FÖR HANTERING AV B12 OCH JÄRN I
MAGTARMKANALEN OCH ABSORBATIONEN AV DESSA
ÄMNEN
B12 som avges från maten binds upp av R-protein då fritt B12 faller sönder
pga det sura maginnehållet. I magsäcken finns även intrinsic factor (IF). När
B12 som är bundet till R-protein kommer ut i duodenum bryter enzymer
bindningen mellan de och B12 binder till IF vilket möjliggör det för cellerna
att ta upp B12.
Inne i cellen släpper IF och B12 sin bindning och B12 binder till
transcobalamin (TCII) och transporteras ut i blodbanan.
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JÄRN

När vi äter kött får vi i oss hemoglobingrupper som innehåller järn. Dessa transporteras in i cellen via HCP
(heme carrier protein).
Trevärdigt järn, Fe3+ (ej heme), måste innan absorption reduceras till Fe2+ mha ett membranbundet reduktas
(Dcytb) som kräver vitamin c som coenzym. Fe2+ absorberas sedan från tarmlumen in i entrocyten mha en
uniport (DMT-1).
Det fortsatta ödet för Fe2+ innebär antingen intracellulär oxidation av Fe2+ till Fe3+ och inbindning till
proteinet ferretin för lokal lagring. Om kroppen signalerar behov av järn, transporteras Fe2+ ut ur cellen mha
ferroportin som är ett transportmembran lokaliserat i basalmembranet samt oxidation till Fe3+ extracellulärt
mha det membranbundna enzymet hepa haestin.
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REDOGÖR FÖR DEN INTEGRERADE BETYDELSEN AV GASTRIN, SEKRETIN OCH CCK SAMT
BESKRIVA DESSA HORMONERS PRINCIPIELLA UPPBYGGNAD OCH
SIGNALTRANSDUKTIONSSYSTEM
GASTRIN
Bildas i G-celler i duodenum och antrum i ventrikeln. De signalerar via fosfolipas c -> DAG + IP3 ->-> PKC (som
binder till α 7-TM receptorn). Frisätts när magsäcken tänjs, neuronal stimulans och närvaro av peptider. Gör
att gallblåsan kontraherar och papilla vateri öppnas.
SEKRETIN
Bildas av S-celler i duodenum. Frisättning sker vid lågt pH och hög fetthalt i duodenum. Stimulerar bildning av
pepsinogen i huvudceller och frisättningen av HCO3- från pankreas. Signalerar via adenylatcyklas -> CAMP->
PKA (β-7TM receptorn är det PKA binder till)
CCK-KOLECYSTOKININ
Bildas av I-celler i duodenum, frisätts av fettrika och peptidrika måltider i intestinala fasen. Stimulerar
frisättningen av gallsalter och enzymer från pankreas. Adenylatcyklas -> CAMP-> PKA (binder till β-7TM
receptorn)

BESKRIV VAD SOM MENAS MED ETT HORMON (ENDOKRINT, PARAKRINT, AUTOKRINT)
ENDOKRIN
Hormon som transporteras via blodbanan. Långsam och långtidsverkande, når alla celler i kroppen.
PARAKRIN
Lokal påverkan, en cell till en närliggande eller närliggande celler.
AUTOKRIN
När cellen bildar en molekyl som verkar tillbaka på den egna cellen.

BESKRIVA DEN PRINCIPIELLA STRUKTUREN HOS HORMONERNA INSULIN, GLUKAGON,
ADRENALIN OCH KORTISOL
INSULIN
Β-celler i pankreas uttrycker hormonet insulin. Bildas från preproinsulin som får sin signalsekvens avklippt och
bildar proinsulin (sker i ER). Proinsulin förs till golgi där c-peptiden klyvs från A och B kedjorna. A och B
kedjorna bildar själva insulinet. Insulin har 51 aminosyror och A och B kedjorna sitter ihop genom
disulfidbryggor.
KORTISOL
Kortisol är ett steroidhormon som deriveras från kolesterol. Det produceras och frisätts från binjurebalken. Är
mycket hydrofobt och trivs ej i blodet, därav transporteras det i komplex med ett globulin.
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GLUKAGON
Glukagon bildas i de langerhanska öarna i pankreas exokrina del av α-celler och består av 29 aminosyror. Bildas
från ett prekursor protein som heter preproglukagon.
ADRENALIN
Är ett aminosyraderivat som bildas i binjurarna och medulla oblongata.

REDOGÖR FÖR INSULINS, GLUKAGONS, ADRENALINS OCH KORTISOLS
SIGNALTRANSDUKTIONSSYSTEM
GLUKAGON
Glukagon binder till en G-protein kopplad 7-TM-receptor. Dessa receptorer spänner/passerar membranet på 7
stället. Det finns omkring 850st olika typer av dessa receptorer där de har olika aminosyror som de består av.
Det finns en N-terminal på utsidan av cellmembranet och en C-terminal på insidan. N-terminal och de yttre
looparna bildar ett aktivt centrum varvid ligander (t.ex. glukagon) kan binda in.
På den intracellulära sidan finns ett signalöverförande domän som består/kan bestå av C-terminalen, någon
eller alla av de intracellulära looparna och ett G-protein (oftast). Därav kallas de för G-proteinkopplade
receptorer.
1. När glukagon binder till sin specifika 7-TM receptor sker en intracellulär påverkan som gör att G-proteinet
uppbyggt av en α, β och γ enheter med GDP bundet till sig interagerar/binder till receptorn. Det gör att αdelen släpper sin GDP för att binda till GTP (obs ingen fosforylering sker, utan molekylen byts ut).
2. I och med inbindningen av GTP släpper α-domänen från β och γ enheterna och rör sig mot adenylcyklas.
3. α-domänen binder till adenylcyklas och aktiverar den. Det aktiva adenylcyklaset omvandlar ATP till cAMP
(cyklist AMP) genom att två fosfatgrupper klyvs från ATP. CAMP binder i sin tur till cAMP beroende protein
kinas A (inaktivt PKA) och genom inbindningen klyvs de katalytiska subenheterna bort (dessa är PKA).
PKA i sin tur fosforylerar ett protein med hjälp av ATP. Det fosforyliserade proteinet blir ”målproteinet” och
kan verka intracellulärt. Genom att defosfolysera proteinet kan PKAs effekt avaktiveras.
ADRENALIN
Adrenalin har flera typer av 7TM-receptor som den kan binda till. De kan delas in i två olika typer: α- och βreceptorer.
β-receptorerna fungerar på exakt samma sätt som nämns ovan för glukagon. De signalerar alltså via
adenylcyklas (även sekretin signalerar på detta sätt).
När det kommer till α-receptorerna så signalerar adrenalin (även gastrin och CCK) mha fosfatidylinositol.
1. Adrenalin binder till 7TM-receptorn vilket gör att G-proteinet byter sitt inaktiva GDP till aktivt GTP på αdomänen. Sedan bryts bindningen mellan α-domänen och β, γ domänerna.
2. α-domänen rör sig till fosfolipas C som sitter fast i membranet.
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3. Detta gör att fosfatidylinositoldifosfat (PIP2) klyvs vilket ger IP3 och DAG. DAG rör sig i membranet till
proteinkinas C.
IP3 kan nu röra sig fritt intracellulärt och beger sig till ER.
4. I ER binder IP3 till specifika receptorer och Ca2+ släpps ut från ER.
5. Ca2+ tar sig till proteinkinas C och tillsammans med DAG aktiverar de proteinkinas C.
6. Proteinkinas C fosforylerar proteiner så de kan få en mer specifik intracellulär effekt.
Ca2+ kan förutom att binda till PKC även binda till calmodulin och aktivera olika enzymer.
PKC kan fosforylera transkriptionsfaktorer t.ex. CREB. Då påverkas proteiners transkription men är en
långsammare process.
INSULIN
Insulin binder till celler med hjälp av en receptor för insulin.
Den består av 2st extracellulära α-domäner, 2st membranspännande β-domäner som bildar 2st dimerer som
binds samman av disulfidbryggor. De gör även monomerernas α- och β-domän med.
Inbindningen av insulin leder till en korsvis autofosfosforylering av β-domänerna. Det leder till att receptorn
själv fungerar som ett kinas som kan fosforylera IRS1 (insulinreceptor substrate 1).
Fosforyleringen ger IRS1-P som känns igen av bland annat PI-3K (fosfatidylinositol-3-kinas) som aktiveras.
PI-3K katalyserar ATP + PIP2 -> PIP3 + ADP, PIP3 känns igen av PDPK1 som fosforylerar PKB/akt. Fosforylerat
akt aktiverat bland annat proteinfosfatas (PPi) i levern som kan defosforylera glykogenforylas. Akt-P kan även
aktivera/fosforylera TSC komplexet och på så sätt hämma dess GTPas aktivet vilket gynnar aktivering av
mTORC-1.
mTOR står för mammalian target of rapamycin, mTOR reglerar cellers tillväxt och proteinsyntes. Det finns som
två olika typer av multiproteinkomplex:
mTORC1 som har med lipidmetabolismen att göra. Där en oreglerad aktivitet kan leda till ökad adipogenes.
mTORC2 har funktioner som bidrar i regleringen av glukohomeostasen.
AMPK (AMP activated protein kinase) har en direkt hämmande effekt på mTOR, AMPK aktiverar GTPas
aktiviteten genom att fosforylera TSC, ökat GTPas hämmar mTORC1. AMPK aktiveras av ADP och AMP.
Glukos in i vävnaden sker via faciliterad diffusion. I en del vävnader: fettvävnad och skelettmuskulatur finns
GLUT-4 receptorer. Dessa är beroende av insulin. De finns i intracellulära vesikelpooler med Glut-4 och när de
aktiveras fuserar de med membranet så att cellerna tar upp mer glukos.
KORTISOL
Går in i cellen till ett intracellulärt protein som heter steroid hormonreceptor komplex. De interagerar med
receptorn och tar bort det blockerande proteinet. När detta är borta ändras strukturen och kortisol kan binda
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till receptorn. Receptorn diffunderar sedan in till cellkärnan och binder till DNA-sekvensen och påverkar där
igenom genuttrycket.

BESKRIV HUR DEN BIOL OGISKT AKTIVA C-PEPTIDEN BILDAS, DESS KLINISKA BETYDELSE
SOM MARKÖR AV FUNKTIONELLA BETA-CELLER
Insulin bildas från preproinsulin, som blir preinsulin där c-peptiden från och bildar insulin. Första klyvningen
sker i ER och andra i golgi. Man kan mäta dess nivå för att se hur mycket som bildas i β-cellerna (dvs deras
funktion). C-peptiden verkar även hjälpa till att förstärka insulins effekter.

KÄNNA TILL NAMNET PÅ DE VANLIGASTE PRIMÄRA GALLSYRORNA OCH KONJUGERADE
GALLSALTERNA SAMT DE TVÅ VANLIGASTE SEKUNDÄRA GALLSYRORNA
PRIMÄRA
Chenodeoxycholsyra och cholsyra.
KONJUGERADE PRIMÄRA
Taurochenodeoxycholsyra, taurocholsyra, glycochenodeoxycholsyra och glycocholsyra.
SEKUNDÄRA
Deoxycholsyra och litocholsyra.
SEKUNDÄRA GALLSALTER
Taurodeoxycholsyra, taurolitocholsyra, glycodeoxycholsyra och glycolitocholsyra.

GALLSYROR/GALLSALTER KAN FUNGERA SOM SIGNALSUBSTANSER OCH BINDA TILL
OLIKA RECEPTORER
Gallsyror och gallsalter tillhör kategorin steroidderivat och kan därav fungera som signalsubstanser.

HUR MAN KAN UTFÖRA EN KINETISK ENZYMANALYS
Görs genom att mäta absorbansen fotospektrometriskt under en reaktion för att utläsa koncentrationen av
substat, enzym och produkt. I reaktioner med endast ett substrat används ofta michaelis mentens ekvation.

INNEBÖRDEN AV ENDO- OCH EXOPEPTIDAS
Endopeptidas spjälkar peptidbindningar i molekylen. Kan ej spjälka i ändarna och kan därmed ej ge
monomerer.
Exopeptidas spjälkar peptidbindningarna från N- och C-terminalerna.

MAGHORMONET GHRELIN OCH DESS FUNKTION
Produceras av P/D1 celler i fundusdelen i magsäcken och stimulerar aptiten.
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PEPTIDERNA GLP-1 OCH GLP-2 SIGNALTRANSDUKTION OCH FUNKTION SAMT
BEGREPPET INKRETIN
GLP1 leder till insulinfrisättning genom stimulering av bukspottskörteln. GLP står för Glukagon Like Peptide och
tillverkas av L-celler i ileum. De har 30–33 aminosyror.
GLP2 är med i membrantransport. De bildas även vid klyvning proproglukagon. De signalerar via 7TM
receptorer. GLP1 och GIP (gastriskt inhibitorisk peptid) kallas inkretin då de är hormoner som stimulerar βceller att frisätta insulin.

TARMFLORANS BETYDELSE FÖR HÄLSA OCH VID SJUKDOM
Tarmfloran bidrar till immunförsvaret och innehåller bakterier och dylikt som hjälper till att upprätthålla
funktioner i kroppen som t.ex. primära gallsyror som omvandlas till sekundära gallsyror.

INNEBÖRDEN AV DE KLINISKA BEGREPPEN: MUNTORRHET, DYSPEPSI OCH MAGSÅR
(ULCUS PEPTICUM)
MUNTORRHET
Kan bero på farmaka som påverkar salivsekretionen. Kan leda till karies och försämrad tandstatus. Dålig
munhygien/dålig tandstatus ökar risken för t.ex. hjärtsjukdom och Alzheimers.
DYSPEPSI
Känslig mage är ett samlingsnamn för olika symptom från magen som kan ha många olika orsaker.
MAGSÅR
Orsakas av infektion, vanligtvis heliobacter pyloris. Kan också orsakas av NSAID-preparat. Ger står pga. Större
försvar av mukosan och för mycket saltsyra.

INNEBÖRDEN AV DE KLINISKA BEGREPPEN GALLSTEN OCH PANKREATIT
GALLSTEN
Gallsten bildas i gallblåsan av gallsalter, kolesterol, kalk eller bilirubin som kristalliserats. Leder till smärta eller
stopp i gångarna. Kan leda till steatorré och ikterus.
PANKREATIT
Pankreatit är en inflammation i bukspottskörteln, oftast pga. gallsten eller överkonsumtion av alkohol. Cellerna
i pankreas läcker ut enzymer och de börjar bryta ner vävnaden.

ORSAKER TILL MALABSORBTION, STEATORRÉ OCH LAKTOSINTOLERANS (ORSAK OCH
SYMPTOM). DET KLINISKA BEGREPPET DIARRÉ
MALABSORBTION
Malabsorbtion betyder att tarmen ej tar upp näringsämnen korrekt, oftast till följd av att villi är skadat t.ex. vid
celiaki.
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STEATORRÉ
Steatorré är fettfylld avföring, oftast diarré. Beror på att galla och pankreas enzymer inte utsöndras korrekt
och fett ej spjälkas.
LAKTOSINTOLERANS
Laktosintolerans är vanligt hos vuxna. Då laktas inte finns kodat i de flestas DNA och man inte kan bryta ner
laktos utan det. Leder till gaser, diarré och smärta.
DIARRÉ
Diarré är när tjocktarmen ej tar upp vätska från avföringen och det blir löst. Ofta pga. Kroppen reagerar på
något och vill ha ut gifter så snart som möjligt.
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MATSMÄLTNINGSKANALENS MOTORIK
REDOGÖR FÖR DEN NEUROMUSKELÄR ORGANISATION AV DIGESTION KANALEN,
ENTERIC NERVOUS SYSTEM (ENS). SAMT KUNNA RELATERA DE OLIKA DELARNA AV
DETTA NERVSYSTEM TILL OLIKA FUNKTIONER SOM MOTORISKA OCH SENSORISKA
Digestionskanalens innervering styrs av två olika system; ANS (autonoma nervsystemet) och ENS (enteriska
nervsystemet). Det autonoma nervsystemet sköter aktivitetsnivån men inte detaljerna och dess innervering
sitter ”utanför” digestionskanalen och går via parasympatiska och sympatiska systemet.
Det sympatiska har sitt ursprung i den thorakala ryggmärgen. Det är det hämmande systemet och använder sig
av nor-adrenalin som postsynaptisk transmittor.
Det parasympatiska nervsystemet som även kallas ”rest and digest” har sitt ursprung i hjärnstammen och
kopplar till kranialnerver samt den sakrala ryggmärgen. Nervtrådarna kopplar om i perifiera ganglier och
använder acetylkolin som postsynaptisk transmittor. Verkar aktiverande på digestionssystemet.
ENS styr mer på detaljnivå. Den innerverar på två olika nivåer i de olika muskellagerna (longitudinellt och
cirkulära), nervsystemet ligger inne i dessa lager och har två olika plexan.
I det submucosa lagret ligger Meissner’s plexa, det styr de olika cellerna som frisätter olika substanser och styr
därav sekretionen.
I muscularis propria finns Auerbachs plexa mellan det longitudinella och cirkulära muskellagren. Auerbach styr
motoriken (peristaltiken) i digestionskanalen.
ENS och dess plexan styrs av parasympatiska nerver som aktiverar plexan när kroppen är i vila och inte är
stressad. ENS styrs/regleras även av mekanokänsliga celler som känner av motorik, samt kemosensorer som
känner av pH, kolhydrater, lipider, protein osv och signalerar detta.

REDOGÖR RÖRELSEMÖNSTER (MOTORIK) SOM UPPTRÄDER SOM BAS FÖR
FÖDOTRANSPORTEN I DIGESTIONSKANALEN OCH HUR DE GENERERAS
När bolas förs ned genom esofagus, bolus knids till kyme i magsäcken eller chyme/kymen ska föras genom
tarmen sker det primärt genom peristaltik. Peristaltik är en kontraktion av de glatta muskelcellerna bakom det
som ska föras framåt samtidigt som musklerna framför relaxerar så att de inte hindrar rörelsen av
kymen/bolusen.
Peristaltiken styrs av både nervimpulser och hormoner. Denna reglering kan delas upp i tre huvudsakliga
grupper/steg.
Slow waves, en spontan aktivitet. Cajal-celler (specialiserade muskelceller) är en form av pacemakerceller som
initierar elektrisk aktivitet som sprids till den omkringliggande glatta muskulaturen. ENS styr också vågor av
rytmer via hormoner (främst), det är generellt amplituden och frekvensen av slow waves som den påverkar.
Slow waves via cajal-celler bildas av aktionspotential som byggs upp av Ca2+. ANS påverkar även via en ökad
kontraktion via parasympatikus och relaxation via sympatikus. Detta sker genom reglering av Na+ och Ca2+.
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IDENTIFIERA/ANGE PASSAGETIDER GENOM MAG-TARMKANALEN OCH DE LÅNGA
TARMREFLEXERNAS FUNKTION, BETYDELSEN AV FÖDANS SAMMANSÄTTNING SÄRSKILT
HUR KOSTFIBRER PÅVERKAR PASSAGETIDEN
Magsäcken: 1-3 timmar (beroende på en mängd faktorer)
Tunntarmen: 7-9 timmar
Tjocktarmen: Något dygn (ca ett halv till 4 dygn från intag till tömning av tarm, om man tränar mycket kan man
få en kortare passagetid)
En sak som påverkar hur lång tid en passage tar är sammansättningen av maten. T.ex. en fettrik kost tar längre
tid då det tar tid att bryta ner i duodenum och endast lite kyme kan avsättas i taget. Kostfiber däremot binder
vätska och verkar underlättande för nedbrytning och passage av föda (upp till 1,5 timme i förkortad tid).
De långa tarmreflexerna går via n.vagus eller n.splanchnikus som skickar signaler till kolon och startar mass
peristaltik vilket ökar hastigheten för passagen.

REDOGÖR FÖR TUGGNING AV FÖDAN OCH DESS BETYDELSE I MATSMÄLTNINGEN
Tuggningens funktion: sönderdelning av föda vilket underlättar sväljning samt spjälkning. Blandas med saliv för
lättare sväljning.

REDOGÖR FÖR SVÄLJNING SAMT TRANSPORT GENOM ESOFAGUS
Sväljningens funktion: Transporterar födan från munnen till magsäcken via esofagus.
Sväljning initieras viljemässigt men övergår till en reflektorisk fas. Den styrs via afferens (läppar, munhåla och
muskelspolar i tuggmusklerna).
1. Bolus trycks bakåt mot den mjuka gommen och den bakre svalg ryggen vilket triggar sväljsreflexen.
2. Den övre esofagus sfinktern relaxerar och gomspenen täpper igen så att mat ej far upp i näsan. Epiglottis
stängs för att förhindra mat ned i luftvägarna.
3. Kontraktion (peristaltik) och gravitationen för maten nedåt.
Den nedre sfinktern relaxerar när maten kommer ned och sluter sig sedan för att förhindra sura uppstötningar.

REDOGÖR FÖR VENTRIKELNS FUNKTION OCH RÖRELSEMÖNSTER (MOTORIK) I FASTA
OCH VID FÖDOINTAG, SÄRSKILT VENTRIKELNS RECEPTIVA OCH ADAPTIVA RELAXATION
FASTA
MMC (migrating motor complex) skickar ut en ”kraftig våg” som tömmer ut magsäcken så att bitar större än
2mm kan tas förbi pylorus sfinktern.
FÖDOINTAG
När sväljreflexen börjar aktiveras den receptiva dilatationen i ventrikeln. Det betyder att ruage vecklas ut så att
trycket i ventrikeln inte ökar även om innehållet gör det. I fundus lagras innehållet och det bearbetas i corpus
och antrum (dvs de distala delarna). Maten bearbetas mha peristaltik, den peristaltiska vågen ökar i styrka ju
längre distalt i ventrikeln man är.
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En annan typ av motorik i ventrikeln är propulsion/retropulsion som tömmer ventrikeln. Det finns även en typ
av motorik som reglerar trycket, den kallas isotonisk relaxation och kontraktion. Hit hör den receptiva
dilationen men även den adaptiva relaxationen som betyder att ventrikelns tryck och storlek anpassas efter
födostorleken.

REDOGÖR FÖR KONTROLLEN AV VENTRIKELNS TÖMNING OCH DE FAKTORER SOM
REGLERAR DENNA
Födan i ventrikelns kvalité och komposition reglerar hur snabbt ventrikelns tömning tar. Innehåller födan
mycket fett tar det längre tid för duodenum att hantera den och tömningen går långsammare. Innehållets
påverkan kan ses som kolhydrater → protein → fett. pH i innehållet från ventrikeln samt dess osmolalitet
påverkar också tömningen.
Födan som tas ut i duodenum genom pylores sfinktern måste vara mindre än 2mm och det får inte heller tas
ut för mycket åt gången. Därav har duodenum och jejenum receptorer som känner av faktorerna som tidigare
nämnes. CCK spelar även en stor roll i tömningen då den är med och orsakar tömningen av galla till duodenum.
Själva tömningen är en propulsion och retropulsion. Propulsion är då födan närmar sig pylorus sfinktern, sedan
förs de under 2mm och en viss mängd av det ut. Retropulsion är då födan förs tillbaka till antrum för vidare
bearbetning.

BESKRIV KRÄKNINGEN MED PRODROMAL FAS OCH TÖMNINGSFAS SAMT REDOGÖR FÖR
STIMULI OCH NEUROGEN KONTROLL AV DENNA. KRÄKNINGENS EFFEKTER PÅ
CIRKULATION OCH ANDNING
Kräkning kan orsakas av flera typer av stimuli, t.ex. extrem fyllnad i magsäcken, toxiner, rörelsesjuka,
graviditet, läkemedel, smärta, tryck inne i kraniet, dofter/smaker och visuella stimuli. Kroppen har ett
”kräkcentrum” i medulla oblongata som sköter detta. Olika receptorer i kroppen skickar signaler och utlöser
den vicerala reflexen.
Kräkningen har 3 faser:
1. Prodromal fas med autonoma och motoriska symptom där ökad salivation, kallsvettning och ökad andning
med hyperventilation finns. Detta ger en ökad motorik i duodenum och en omvänd tryckgradient gör att
innehållet töms ut i ventrikeln.
2. Ulkningsfasen (retching), hastiga inandningar stoppas genom slutning epiglottis (struphuvudet) vilket leder
till regurgitation av magsäcks innehåll på grund av det kraftigt sänkta intrathorakala trycket. Man får alltså ett
kort andningsstillestånd (apné)
3. Tömningsfasen (evacuation), esofagus- och magsäckens innehåll töms uppåt pga. Bukpress med kraftigt ökat
buk och intrathorakaltryck.
Kräkning innebär en kraftig minskning av venöst återflöde med en momentan sänkning av blodtrycket. Detta
följs av en kraftig perifer vasokonstriktion som ger blodtrycksstegring. Även en vagus broms av hjärtat direkt
efter kräkningen.
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BESKRIV TUNNTARMENS RÖRELSEMÖNSTER (MOTORIK) OCH REDOGÖRA FÖR DET
NEURONALA SUBSTRATET (UNDERLAGET) FÖR DESSA RÖRELSER OCH DESS BETYDELSE
FÖR TRANSPORT OCH BLANDNING AV INNEHÅLLET
I samband med och efter måltid går tunntarmen in i den digestiva fasen. Där finns/görs växelvisa kontraktioner
och relaxationer av tarmen för att blanda, segmentera och transportera. I blandning och segmentering kallas
det icke propulsiv peristaltik, dvs rörelserna syftar ej till att föra kymen framåt utan för att blanda föda med
enzymer samt öka kontaktytan mellan föda och tarmslemhinnan så att näring lättare tas upp.
Den transporterande delen (propulsiv peristaltik) syftar till att föra kymen framåt. Detta görs genom att
musklerna bakom kymen kontraherar medan de framför relaxerar.
Det finns en interdigestiv fas och det är när det saknas föda i tarmen (under t.ex. fasta eller nattetid).
Tunntarmens motorik styrs av hormoner som beror på fyllnadsgraden. Om tarmen sträcks ut så depolariseras
cellen och kommer på så sätt närmare tröskelvärden för kontraktion och det ger mer motorik. Motoriken styrs
av ENS.

BESKRIV MMC (MIGRATING MOTOR COMPLEX) OCH DESS BETYDELSE I
MATSMÄLTNINGEN
MMC kan ses som en intern ”housekeeper” vars uppgift ät att rensa tarmen mellan måltider. När maten har
absorberats ersätts segmenteringsrörelserna av MMC som ger propulsiva rörelser. Detta gör att det som inte
absorberats förs igenom tunntarmen vidare till tjocktarmen.
Mellan måltiderna består rörelserna av svaga repetitiva peristaltiska vågor som rör sig korta sträckor och
sedan upphör. Det tar ca 100–150 min att migrera från magsäcken distalt, det fortsätter tills nästa måltid. Ser
till att saker som annars inte tagit sig igenom pylorus sfinktern gör det.
Den har fyra faser:
1. Längsta fasen, lugn med några få slow waves.
2. Ökning av frekvens.
3. Många kraftiga kontraktioner.
4. Otydlig övergång från fas 3 till fas 1.
Hormonet motilin och i viss mån ghrelin spelar stor roll för regleringen av MMC. Innerveras av ENS.

REDOGÖR FÖR TJOCKTARMENS RÖRELSEMÖNSTER (MOTORIK) MED BEGREPPET
MASSPERISTALTIK OCH DESS BETYDELSE FÖR TRANSPORT
Kolon har en långsammare motorik och gör inte skillnad på fasta eller födointag. Motaliteten beror mycket på
fyllnaden i kolon. Kolon har 1–3 gånger/dag massperistaltik då ett längre stycke av kolon kontraheras samtidigt
som haustrakontraktionen släpper. Viktigt för att få födan att röra sig framåt.

REDOGÖR FÖR DEFEKATIONSPROCESSEN
När föda når ventrikeln skickas signaler från ventrikeln till kolon transversums mitt, den gastrocoliska reflexen.
I och med detta ökar peristaltiken från colon transversum mot rektum. Det får då tarminnehållet att öka
trycket mot rektum och spänna ut dess väggar. Då fås en reflexmässig mindre tonus i den inre analsfinktern
och defekationskänslan ökar successivt.
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Defekationskänslan leder till att den yttre analsfinktern kan styra när tömningen ska ske. För varje peristaltisk
våg ökar trycket och tonusen ökar i den yttre sfinktern och minskar i den inre.

STUDENTEN SKA KÄNNA TILL: BRISTANDE RELAXATION, ORSAKAD AV AGANGLIONÄRA
TARMSEGMENT, SOM ORSAK TILL HIRSCHSPRUNGS SJUKDOM
Delar av ENS saknas vilket till konstant kontraktion av muskler och avstannad peristaltik och genom det
förstoppning. Dessa bitar utan neverstyrning kallas anglionära tarmsegment. Kan åter gärdas kirurgiskt.

DYSFAGI OCH REFLUX TILL ESOFAGUS
DYSFAGI
Sväljningssvårigheter på grund av nedsatt funktion i det autonoma nervsystemet. Ofta åldersjukdomar eller
neurologiska sjukdomar.
REFLUX
Sur magsaft tar sig upp i matstrupen, kan orsakas av bråck på magsäck/magmun. Kan medicineras för minskad
syra produktion eller via livsstilsförändringar.

TILLSTÅND FÖRKNIPPADE MED KRÄKNING
Förvarnande signaler: pupillvidning, blekhet, illamående, svettning och ökad andning.
1. Ökad salivering (svettning, dilatterade pupiller)
2. Ökad andning, hyperventilation
3. Inandning mot stängd epiglottis gör att blodtrycket sänks
4. Avslappning av nedre sfinktern gör att kräkning med maginnehåll till esofagus och farynx → extremt
illamående → ulkningar.
5. Komplett kräkning. Om inandning ändras direkt till stark utandning. Fortfarande stängd epiglottis →
bukpress.

SJUKDOMAR SOM PÅVERKAR VENTRIKELTÖMNING, BETYDELSEFULLA FORMER AV
DYSMOTORIK OCH DERAS RELATION TILL SYMTOM (GASTROPARES,
PSEUDOOBSTRUKTION OCH COLON IRRTABLE)
GASTROPARES
Sjukdom där ventrikelns motorik är nedsatt pga. En förlamning av muskelskikt. Det gör att maten inte knådas
och sönderdelas i tillräcklig hög grad. Beror på bland annat diabetes eller t.ex. ehlers danlos sjukdom.
PSEUDOOBSTRUKTION
Grupp sjukdomar som karaktäriseras av att de förlorat en del av sin motorik. Ger problem med peristaltiska
rörelser. Beror på en dysfunktion i glatta muskulaturen eller ENS.
COLON IRRITABLE
Kroniskt eller skov återkommande tarmsymtom utan klarlagd orsak. Symtom är buksmärta, gasspänningar,
slem i avföring och oregelbunden avföring.
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FÖRSTOPPNING OCH BETYDELSEN AV BULKMEDEL
Bulkmedel som innehåller kostfibrer som binder vatten och bidrar till mer mukosbeläggning. Gör att maten rör
sig lättare och har ökad volym. Det ger ökad peristaltik.

METODER FÖR ATT MÄTA MOTORIK HOS NORMALA INDIVIDER OCH PATIENTER
GASTROSKOPI
Slang genom munnen via esofagus, ventrikeln och vidare till tunntarmen. Gör att man kan se hur motoriken
sker i realtid.
ESOFAGUSMANOMETRI
Genom att föra ner en kateter som dras upp när patienten sväljer kan man mäta motoriken och trycket.
Samma teknik kan utföras via duodenum och antrum genom antroduodenalmanometri.

HUNGER OCH MÄTTNAD SAMT
NUTRITION/NÄRINGSLÄRA
BESKRIV HUR MAN BERÄKNAR BMI
𝐵𝑀𝐼 =

𝑉𝑖𝑘𝑡 (𝑘𝑔)
𝑙ä𝑛𝑔𝑑 (𝑚) × 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 (𝑚)

CENTRALA NERVSYSTEMETS ROLL I REGLERING AV HUNGER OCH MÄTTNAD
Neurotransmittorer från hypothalamus, orexigena (aptitretande) och anorexigena (aptit hämmande)

REDOGÖR FÖR INNEBÖRDEN AV PREABSORPTIVA, ABSORPTIVA OCH POSTABSORPTIVA
APTITRETANDE SIGNALER I RESPEKTIVE MÄTTNADSSIGNALER
PREABSORPATIVA SIGNA LER
I den chefala fasen orsaker aptitretande signaler via lukt, syn eller smak av mat.
ABSORPTIVA SIGNALER
Leverns glykogen, glukos och fettsyreförbrukning påverkar hunger och mättnadskänslor.
POSTABSORBATIVA FASE N
Ghrelin och leptin från fettväven motverkar hungerkänslor och aptit.

REDOGÖR FÖR GLUKOS OCH INSULINS PÅVERKAN PÅ HUNGER-MÄTTNAD
Insulinpåslag som kommer efter födointag ger minskad aptit. Låga glukosnivåer leder till hunger då det kan ge
en ökad insulinsekretion, kan även ske direkt efter intag av sockerrik föda.

144

REDOGÖR FÖR FETTVÄVENS OCH LEPTINS ROLL I HUNGER OCH MÄTTNADSKONTROLL
I fettväv finns adipocyter som kan tillverka peptiden leptin. Leptin produceras proportionellt mot mängden fett
i kroppen och informerar hjärnan. Denna peptid fungerar aptithämmande.

STUDENTEN SKA KÄNNA TILL: NORMALINTERVALLET FÖR BMI
Undervikt: < 18,5
Normalvikt: 18,5-25
Övervikt: 25-29,9
Fetma: >30

EXEMPEL PÅ ANDRA PEPTIDER (UTOM LEPTIN) SOM PÅVERKAR FÖDOINTAG
Orexigena (ökar aptit)

Anorexigena (minskar aptit)

Neuropeptid y (NPY)

Proopiomelanocortin

Orexin

Ghrelin
Insulin

AKTUELLA/FRAMTIDA BEHANDLINGSSTRATEGIER FÖR ATT BEHANDLA OBESITET
Levnadsvanor som t.ex. mindre kaloriintag och träning.
Farmakologisk behandling: subtramin (aptit minskande), orlistat (hämmar funktion av gastrointestinala lipaser)
Kirurgi: Gastric bypass.

N-ACETYLGLUKOSAMIN OCH O-GLYKOSYLERING MEDIERAD AV ENZYMET OGT OCH
EVENTUELL BETYDELSE FÖR FÖDOINTAGET
N-acetylglukosamin kopplas till en kolhydrat (dvs protein kopplas till kolhydrat). o-glykosylering är även när ett
protein kopplas till kolhydrat på ett syre, n är när det fäster på ett kväve.

REDOGÖRA FÖR BEGREPP SÅ SOM ENERGI PROCENT, ENERGITÄTHET, TOMMA
KALORIER OCH BMI
ENERGIPROCENT
Andel av den totala energin i ett livsmedel som kommer från ett visst energigivande näringsämne.
ENERGITÄTHET
Hur mycket energi per viktenhet något innehåller. T.ex. fett 9kcal/g, kolhydrater 4kcal/g och proteiner 4 kcal/g.
TOMMA KALORIER
Mat tom på t.ex. vitaminer, mineraler, fibrer och andra näringsämnen.
BMI
Mått på relativ kroppsvikt.
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REDOGÖR FÖR OCH ANALYSERA PRINCIPIELLA MEKANISMER FÖR UPPKOMST AV BRIST
(INTAG, ABSORPTION, BEHOV OCH FÖRLUST)
Det finns olika behov av näringsämnen beroende på ålder, kön, aktivitetsnivå och t.ex. graviditet. Man kan
även få brist pga. Intag av en för ensidig kost och om man har dåligt upptag i tarmen (från sjukdom eller
skador)

BESKRIV OCH ANALYSERA SAMBAND MELLAN KOST OCH SJUKDOM (EX. CANCER, HJÄRTKÄRLSJUKDOMAR, MÄTTADE OCH OMÄTTADE FETTSYROR, TRANSFETTER OCH FIBRER)
FETTER
Incidensen av olika sjukdomar är nära relaterade till vad vi äter. Exempelvis fett är kopplad till kardiovaskulära
sjukdomar och i viss mån cancer och fetma även om de senare har svag evidens. Fett kan ge högt kolesterol i
blodet (LDL är kopplat till högre risk och HDL sänker risken).
Det finns dock en korrelation mellan vilken typ av fett man äter och risker. Det beror på om fettsyrorna har
dubbelbindningar och vart de sitter samt om de är cis- eller transvarianten.
Mättade fetter är fetter som saknar dubbelbindningar medan enkelomättade fetter är fetter med en
dubbelbindning och fleromättade fetter har flera.
Enkelmättade fetter finns i t.ex. olivolja, fisk samt grönsaker vilket verkar sänkande mot det totala kolesterolet
och LDL-kolesterol. Fleromättade fetter kan ha både omega 3 och 6 fettsyror vilket påverkar dess påverkan på
t.ex. kardiovaskulära sjukdomar. Mättade fetter leder till ökad kolesterol och LDL-kolesterolet i blodet och
höjer risken för kardiovaskulära sjukdomar.
Transfetter är omättade men pga. Deras raka form verkar de som mättade fettsyror.
ALKOHOL
Hög konsumption (mer än två drinkar dagligen) kan ge negativ effekt medan mindre än två drinkar verkar ha
positiva effekter på HDL kolesterolet.
KOLHYDRATER
Kolhydrater som kroppen inte kan bryta ned kallas fibrer. Fibrer binder till gallsyror och vätska och kan genom
detta minska total och LDL kolesterolhalten.
PROTEIN
Det finns sjukdomar kopplade till proteinbrist då proteinet ger oss essentiella aminosyror.

STUDENTEN SKA KÄNNA TILL MEKANISMER BAKOM NÄRINGSBRIST MED INRIKTNING PÅ
GLOBAL FÖREKOMST, ORSAKER OCH NUTRITIONELL FÖREKOMST (DETTA GÄLLER
FRAMFÖRALLT JÄRN, VITAMIN A, D, E, C, FOLSYRA, JOD, ZINK, SELSEN) SAMT PROTEIN
OCH/ELLER ENERGIMALNUTRITION (DESSA SAMMANHANG HAR EN UPPFATTNING OM
PREVALENS)
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JÄRN
Järn fås från främst kött och en del gröna grönsaker. Vid brist kan t.ex. anemi utvecklas. Järnbrist är den
vanligaste nutritionsbristen, prevalens ca 30% globalt.
VITAMIN A
Finns i lever, njurar, mejeriprodukter, äggulor, grönsaker och frukter. Vitamin A är essentiellt för syn,
fortplantning, tillväxt och underhållet av epitelceller. Brist kan leda till bland annat nattblindhet och
tillväxtssvårigheter. Ungefär 500 000 barn utvecklar blindhet varje år pga. vitamin A brist.
VITAMIN D
Krävs för att balansera kalcium halten i plasman. Vid brist fås benskörighet. Finns i fet fisk, lever, äggula och ??.
Brist mycket vanligt i nordligare breddgrader.
VITAMIN E
Fungerar som en antioxidant och finns i t.ex. vegetabiliska oljor. E vitamin bidrar till att hindra peroxider mot
röda blodkroppar och abnormala cellmembran.
VITAMIN C
Fungerar som coenzym i kollagensyntesen samt underlättar för järnupptag. Finns i frukt, grönsaker och bär.
Brist leder till skörbjugg.
FOLSYRA
Viktig i transportering av enkolfragment och i syntes av puriner. Brist är vanligt bland gravida kvinnor och
alkoholister. Kan ge spina bifida hos ofödda barn.
JOD
Viktigt för thyroidea hormoner, kan ge sköldkörtelproblem och struma. Vanlig brist varvid man tillsätter jod i
t.ex. salt.
PROTEIN
Innehåller essentiella aminosyror som är viktiga för mycket av kroppens funktioner. Ovanligt i I-länder men i
länder med svält är det vanligt och leder till problem med immunförsvaret.
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DE GRUNDLÄGGANDE KOSTRÅDEN
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ENERGIBEHOV HOS OLIKA INDIVIDER UNDER OLIKA FYSIOLOGISKA BET INGELSER
Kvinnor kräver generellt mindre energi än män och de behöver även mer essentiella nutrienter så som järn vid
mens och folsyra vid graviditet. Barn i tillväxt kan även de behöva vissa ämnen i relation till sin kroppsvikt. Vid
träning kan det behövas ett högre kaloriintag.

NÄRINGSREKOMMENDATIONER FÖR MAKRONUTRIENTER, VAD DE BASERAS PÅ SAMT
VETA HUR DET LIGGER TILL IDAG
Baseras på forskning och sammanställs av de nordiska länderna.

OLIKA SÖTNINGSMEDEL SAMT VAD OLIKA DEFINITIONER PÅ VARUDEKLARATIONER STÅR
FÖR
Xylitol (E967) ingår i t.ex. tuggummi, motverkar karies genom ökad salivsekretion.
Aspartam (E951) finns i t.ex. light läskedryck.

ENERGITÄTHET HOS OLIKA ENERGIKÄLLOR
Fett: 9 kcal/g
Alkohol: 7 kcal/g
Proteiner 4 kcal/g
Kolhydrater 4 kcal/g

BETYDELSEN AV NUTRITION FÖR IMMUNSYSTEMETS FUNKTION
Nutrition är mycket viktigt för kroppens funktion, bland annat aminosyror från proteiner för immunsystemet.
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AVSNITT 4
DELAVSNITT I KOLHYDRATMETABOLISM
HORMONELL REGLERING OCH GLUKOSUPPTAG
BESKRIVA DEN PRINCIPIELLA STRUKTUREN HOS HORMONERNA GLUKAGON OCH
ADRENALIN SAMT INSULIN OCH KORTISOL
INSULIN
Β-celler i pankreas uttrycker hormonet insulin. Bildas från preproinsulin som får sin signalsekvens avklippt och
bildar proinsulin (sker i ER). Proinsulin förs till golgi där c-peptiden klyvs från A och B kedjorna. A och B
kedjorna bildar själva insulinet. Insulin har 51 aminosyror och A och B kedjorna sitter ihop genom
disulfidbryggor.
KORTISOL
Kortisol är ett steroidhormon som deriveras från kolesterol. Det produceras och frisätts från binjurebalken. Är
mycket hydrofobt och trivs ej i blodet, därav transporteras det i komplex med ett globulin.
GLUKAGON
Glukagon bildas i de langerhanska öarna i pankreas exokrina del av α-celler och består av 29 aminosyror. Bildas
från ett prekursor protein som heter preproglukagon.
ADRENALIN
Är ett aminosyraderivat som bildas i binjurarna och medulla oblongata.
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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)?

INSULIN
Insulin sänker blodsockernivåerna genom att inlagring av glukos i lever, muskler och fettvävnad sker. GLUT-4
vesiklarna i muskelceller och fettvävnad stimuleras och fuserar in till membranet.
Stimulerar: Glykogensyntesen, proteinsyntes och fettsyntes
Hämmar: Glykogenolysen , glukoneogenes och lipolys
GLUKAGON
Leder till ökad blodsockernivå genom nedbrytning av glykogen i levern och ökad glukoneogenes.
Stimulerar: Glykogenolys, glukoneogenes, lipolys, ketogenes och upptag av aminosyror
Hämmar: glykogenesen
ADRENALIN
Har en hämmande effekt av insulin och stimulerande effekt på glukagon.
KORTISOL
Ökar glukoneogenesen vilket höjer blodglukosen.
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REDOGÖRA FÖR HUR GLUKOSUPPTAGET SKER I OLIKA VÄVNADER, SAMT HUR DET
REGLERAS

Man kan se i tabellen ovan att de icke insulinberoende glukostransportörerna har sämre affinitet än den
insulinberoende GLUT-4, dock har hjärnans GLUT-3 bra affinitet vilket kan förklaras av att hjärnan behöver
energi även om glukosnivåerna är låga.
SGLT-1
Energikrävande system som transporterar glukos mot sin koncentrationsgradient (låg till hög). Fungerar genom
att SGLT transporterar glukos tillsammans med Na+ och då kan följa natriums koncentrationsgradient.

FÖRKLARA VAD SOM MENAS MED GLUKOSTOLERANS, SAMT REDOGÖRA FÖR HUR
GLUKOSTOLERANSEN KAN BESTÄMMAS HOS EN PATIENT
Glukostolerans är när kroppen har en försämrad förmåga att ta upp och avlägsna glukos från blodet. Kan
antingen bero på nedsatt eller ingen funktion på Langerhanska öarna eller resistenta celler där cellernas
signaltransduktion fungerar inte normalt som svar på insulin.
Vanligtvis för att bestämma glukostolerans hos patienter tas upprepade blodglukosvärden vid fasta vid olika
tillfällen. Om värdet ligger över 7 mmol/L upprepade gånger misstänkts diabetes. Om värdena ligger mellan 6,1
eller 6,9 kan en glukosbelastning göras för att se om patienten har diabetes.
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REDOGÖRA FÖR GLUKAGONS OCH ADRENALINS SAMT INSULINS OCH KORTISOLS
SIGNALTRANSDUKTIONSSYSTEM GENOM ATT BESKRIVA DE OLIKA
RECEPTORPROTEINERNAS STRUKTUR (7-TM/”GPCR”, INSULINRECEPTORN OCH
GLUKOKORTIKOIDRECEPTORN) OCH OLIKA KOPPLINGAR INTRACELLULÄRT (VIA GPROTEIN OCH OLIKA INTRACELLULÄRA SIGNALTRANSDUKTIONSKASKADER:
ADENYLATCYKLAS → CAMP → PKA, FOSFOLIPAS C → DAG+IP3 → CA2+OCH/ELLER DA→
PKC], CA2+ – CALMODULIN) SAMT FÖR INSULIN (IRS, PIP2,PDPK1 [PDK1], AKT [PKB])
OCH GLUKOKORTIKOIDERS (INTRACELLULÄRA DNA-BINDANDE RECEPTORER) [SE OCKSÅ
DFM1:2] (S2); STUDENTEN SKALL KÄNNA TILL ATT GLUKAGON (VIA CREB) OCH INSULIN
(VIA T.EX. FOXO) 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).
GLUKAGON
Glukagon binder till en G-protein kopplad 7-TM-receptor. Dessa receptorer spänner/passerar membranet på 7
stället. Det finns omkring 850st olika typer av dessa receptorer där de har olika aminosyror som de består av.
Det finns en N-terminal på utsidan av cellmembranet och en C-terminal på insidan. N-terminal och de yttre
looparna bildar ett aktivt centrum varvid ligander (t.ex. glukagon) kan binda in.
På den intracellulära sidan finns ett signalöverförande domän som består/kan bestå av C-terminalen, någon
eller alla av de intracellulära looparna och ett G-protein (oftast). Därav kallas de för G-proteinkopplade
receptorer.
1. När glukagon binder till sin specifika 7-TM receptor sker en intracellulär påverkan som gör att G-proteinet
uppbyggt av en α, β och γ enheter med GDP bundet till sig interagerar/binder till receptorn. Det gör att αdelen släpper sin GDP för att binda till GTP (obs ingen fosforylering sker, utan molekylen byts ut).
2. I och med inbindningen av GTP släpper α-domänen från β och γ enheterna och rör sig mot adenylcyklas.
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3. α-domänen binder till adenylcyklas och aktiverar den. Det aktiva adenylcyklaset omvandlar ATP till cAMP
(cyklist AMP) genom att två fosfatgrupper klyvs från ATP. CAMP binder i sin tur till cAMP beroende protein
kinas A (inaktivt PKA) och genom inbindningen klyvs de katalytiska subenheterna bort (dessa är PKA).
PKA i sin tur fosforylerar ett protein med hjälp av ATP. Det fosforyliserade proteinet blir ”målproteinet” och
kan verka intracellulärt. Genom att defosfolysera proteinet kan PKAs effekt avaktiveras.
ADRENALIN
Adrenalin har flera typer av 7TM-receptor som den kan binda till. De kan delas in i två olika typer: α- och βreceptorer.
β-receptorerna fungerar på exakt samma sätt som nämns ovan för glukagon. De signalerar alltså via
adenylcyklas (även sekretin signalerar på detta sätt).
När det kommer till α-receptorerna så signalerar adrenalin (även gastrin och CCK) mha fosfatidylinositol.
1. Adrenalin binder till 7TM-receptorn vilket gör att G-proteinet byter sitt inaktiva GDP till aktivt GTP på αdomänen. Sedan bryts bindningen mellan α-domänen och β, γ domänerna.
2. α-domänen rör sig till fosfolipas C som sitter fast i membranet.
3. Detta gör att fosfatidylinositoldifosfat (PIP2) klyvs vilket ger IP3 och DAG. DAG rör sig i membranet till
proteinkinas C.
IP3 kan nu röra sig fritt intracellulärt och beger sig till ER.
4. I ER binder IP3 till specifika receptorer och Ca2+ släpps ut från ER.
5. Ca2+ tar sig till proteinkinas C och tillsammans med DAG aktiverar de proteinkinas C.
6. Proteinkinas C fosforylerar proteiner så de kan få en mer specifik intracellulär effekt.
Ca2+ kan förutom att binda till PKC även binda till calmodulin och aktivera olika enzymer.
PKA kan fosforylera transkriptionsfaktorer t.ex. CREB. Då påverkas proteiners transkription men är en
långsammare process.
INSULIN
Insulin binder till celler med hjälp av en receptor för insulin.
Den består av 2st extracellulära α-domäner, 2st membranspännande β-domäner som bildar 2st dimerer som
binds samman av disulfidbryggor. De gör även monomerernas α- och β-domän med.
Inbindningen av insulin leder till en korsvis autofosfosforylering av β-domänerna. Det leder till att receptorn
själv fungerar som ett kinas som kan fosforylera IRS1 (insulinreceptor substrate 1).
Fosforyleringen ger IRS1-P som känns igen av bland annat PI-3K (fosfatidylinositol-3-kinas) som aktiveras.
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PI-3K katalyserar ATP + PIP2 -> PIP3 + ADP, PIP3 känns igen av PDPK1 som fosforylerar PKB/akt. Fosforylerat
akt aktiverat bland annat proteinfosfatas (PPi) i levern som kan defosforylera glykogenforylas. Akt-P kan även
aktivera/fosforylera TSC komplexet och på så sätt hämma dess GTPas aktivet vilket gynnar aktivering av
mTORC-1.
mTOR står för mammalian target of rapamycin, mTOR reglerar cellers tillväxt och proteinsyntes. Det finns som
två olika typer av multiproteinkomplex:
mTORC1 som har med lipidmetabolismen att göra. Där en oreglerad aktivitet kan leda till ökad adipogenes.
mTORC2 har funktioner som bidrar i regleringen av glukohomeostasen.
AMPK (AMP activated protein kinase) har en direkt hämmande effekt på mTOR, AMPK aktiverar GTPas
aktiviteten genom att fosforylera TSC, ökat GTPas hämmar mTORC1. AMPK aktiveras av ADP och AMP.
Glukos in i vävnaden sker via faciliterad diffusion. I en del vävnader: fettvävnad och skelettmuskulatur finns
GLUT-4 receptorer. Dessa är beroende av insulin. De finns i intracellulära vesikelpooler med Glut-4 och när de
aktiveras fuserar de med membranet så att cellerna tar upp mer glukos.
KORTISOL
Går in i cellen till ett intracellulärt protein som heter steroid hormonreceptor komplex. De interagerar med
receptorn och tar bort det blockerande proteinet. När detta är borta ändras strukturen och kortisol kan binda
till receptorn. Receptorn diffunderar sedan in till cellkärnan och binder till DNA-sekvensen och påverkar där
igenom genuttrycket.

BESKRIV HUR DEN BIOL OGISKT AKTIVA C-PEPTIDEN BILDAS, DESS KLINISKA BETYDELSE
SOM MARKÖR AV FUNKTIONELLA BETA-CELLER
Insulin bildas från preproinsulin, som blir preinsulin där c-peptiden från och bildar insulin. Första klyvningen
sker i ER och andra i golgi. Man kan mäta dess nivå för att se hur mycket som bildas i β-cellerna (dvs deras
funktion). C-peptiden verkar även hjälpa till att förstärka insulins effekter.

REDOGÖRA FÖR OLIKA TRANSPORTPRINCIPER ÖVER CELLMEMBRANER MED
UTGÅNGSPUNKT FRÅN KONKRETA EXEMPEL I METABOLISMEN
DIFFUSION
Små hydrofoba molekyler kan diffundera genom membranet med sin koncentrationsgradient.
FACILITERAD DIFFUSION
Sker via sin koncentrationsgradient på tre sätt:
PORER
Ständigt öppna
KANALER
Kan stängas eller öppnas
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CARRIERS
Carriers binder till molekylen vilket leder till strukturförändringar som leder till att molekylen släpps ut på
andra sidan membranet
AKTIV TRANSPORT
Sker mot sin koncentrationsgradient på två sätt:
PRIMÄR ATP BEROENDE TRANSPORT
En ATP spjälkas till ADP och Pi för att tillföra energin som krävs för att få molekylen att transporteras genom
membranet t.ex. Na+/K+-ATPas.
SEKUNDÄR ATP BEROEND E TRANSPORT
En hög koncentration av Na+ utanför cellen som skapats av den primära ATP beroende transporten utnyttjas
för att föra molekyler genom membranet när Na+ rör sig med sin koncentrationsgradient. T.ex. SGLT-1.

GLUT transportörer transporterar huvudsakligen glukos med sin koncentrationsgradient, undantaget är GLUT2 som kan transportera glukos med och mot sin koncentrationsgradient.

ATT SIGNALERINGEN VIA 7TM-RECEPTORER KAN REGLERAS I TID, RUM OCH INTENSITET
PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT (ALLOSTERT, KOVALENT [GPCRKINASER], ARRESTINER, GTPASER
[GAPS/RGSS], HOMODIMERISERING OCH HETERODIMERISERING, CELLULÄRT UPPTAG
(ENDOSOMBILDNING), AKAP [INTRACELLULÄRA BINDNINGSPROTEINER] OCH ATT
DENNA NYA KUNSKAP MEDFÖR NYA FARMAKOLOGISKA MÖJLIGHETER
Dels kan man justera utsöndringen via amplifiering där en signalmolekyl fäster på en receptor som får det att
släppas ut mer signalsubstans. Det finns AKAP (A-Kinase-Anchoring-Proteins) som bidrar till en subcellulär
lokalisation, AKAP är ofta PKA bindande proteiner som då tillsammans skapar ett signaleringskomplex. AKAP är
ett ställningsprotein (scaffolding protein) som bland annat håller PKA (PKA 2) på rätt ställe i cellen så att PKA
hålls i närheten av cykliskt AMP. GPK är kinaser som kan fosforylisera receptorn intracellulärt och
fosforyliseringsställen påverkar G-protein signaleringen och möjliggör för arrestiner att binda till receptorn.
Arrestiner kan koppla sig till olika receptorer, bland annat G-proteinreceptorn och gör att det blir en
intracellulär effekt istället för G-proteinet (ersätter G-proteinet). Det gör att man kan via mediciner kan gå in
och påverka på intracellulär nivå genom 7-tm receptorn.

GLYKOLYSEN OCH GLUKONEOGENESEN
REDOGÖRA MED HJÄLP AV EN SUMMAFORMEL FÖR GLYKOLYSEN (AEROB OCH
ANAEROBT) RESP. GLUKONEOGENESEN
GLYKOLYSEN
AEROB
Totala: Glukos + 2 ATP + 2 Pi + 4 ADP + 2 NAD+ → 2 pyruvat + 2 ADP + 4 ATP + 2 NADH + 2 H+ + 2H2O
Förkortad: Glukos + 2 Pi + 2 ADP + 2 NAD+ → 2 Pyruvat + 2 ATP + 2 NADH + 2 H+ + 2 H2O
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ANAEROB
Totala: Glukos + 2 ATP + 2 Pi + 4 ADP + 2 NAD+ + 2NADH + 2H+ → 2 Laktat + 2 ADP + 4 ATP + 2 H2O + 2 NAD+ +
2NADH + 2H+
Förkortad: Glukos + 2 Pi + 2 ADP → 2 Laktat + 2 ATP + 2 H2O
GLUKONEOGENESEN
2 Pyruvat + 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH + 2 H+ → Glukos + 4 ADP + 2 GDP + 6 Pi + NAD+

REDOGÖRA FÖR GLYKOLYSENS HELA REAKTIONSSEKVENS (OBS STRUKTURFORMLER
ENDAST FÖR FÖRSTÅELSEN) ENLIGT DET METABOLA SCHEMAT
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REDOGÖRA FÖR SUBSTRAT, PRODUKT, ENZYM OCH EV. COENZYM FÖR FÖLJANDE STEG I
GLYKOLYSEN: ATPFÖRBRUKANDE STEG, ATP-PRODUCERANDE STEG =
”SUBSTRATFOSFORYLERINGAR” (SUBSTRATNIVÅFOSFORYLERING), RED -OX-REAKTIONER
(AEROBT RESP. ANAEROBT)
ATP FÖRBRUKANDE STEG
GLUKOS → GLUKOS-6-FOSFAT
Enzym: Hexokinas
FRUKTOS-6-FOSFAT → FRUKTOS-1,6-BISFOSFAT
Enzym: Fosfofruktokinas
ATP PRODUCERANDE STE G

GLYCERALDEHYD-3-FOSFAT → 1,3-BISFOSFOGLYCERAT
Enzym: Glyceraldehyd-3-fosfat dehydrogenas
Coenzym: NAD+ (NADH + H+ går vidare till elektrontransportkedjan för att producera ATP)
1,3-BISFOSFOGLYCERAT → 3-FOSFOGLYCERAT
Enzym: Fosfoglyceratkinas
FOSFOENOLPYRUVAT → PYRUVAT
Enzym: Pyruvatkinas
AEROB VS ANAEROB
Vid aerob respiration går pyruvat vidare till citronsyracykeln och NADH vidare till elektrontransportkedjan. Vid
anaerob respiration finns inte tillräckligt med syre för elektrontransportkedjan för att cellen då ska kunna
producera energi ur glykolysen måste NADH oxideras tillbaka till NAD+, detta görs genom att pyruvat bildar
laktat vilket använder NADH + H+ som coenzym.

REDOGÖRA FÖR ENERGIUTBYTET I GLYKOLYSEN (ATP-BILDNING UNDER AEROBA RESP.
ANAEROBA FÖRHÅLLANDEN SAMT I DEN RÖDA BLODKROPPEN)
AEROB

160

ANAEROB
En glukosmolekyl omvandlas till två laktat vilket ger 2 ATP.
RÖDA BLODKROPPAR

Röda blodkroppar har inga mitokondrier och får all sin energi ur glykolysen. Dock producerar inte all 1,3bisfosfoglycerat ATP utan en del bildar 2,3-bisfosfoglycerat via Rapoport-Luebering Shunt. 2,3-bifosfoglycerat
används av röda blodkroppar för att öka deras förmåga att avge syre.
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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
Högenergiföreningar är bindningar som när de bryts avger energi, dvs är exotermiska (negativa ΔG). Termen
brukar främst användas för hög energi fosfatbindningar (dvs ADP och ATP), när ATP spjälkas frigörs energi som
driver den metaboliska processen i den riktning cellen vill.

REDOGÖRA FÖR HUR GLYKOLYSEN KAN FORTGÅ, UNDER ANAEROBA BETINGELSER
Under anaeroba förhållanden så kan inte elektrontransportkedjan omvandla NADH till NAD+ som behövs för
glykolysen. Glykolysen kan fungera under anaeroba förhållanden då pyruvat mha laktas dehydrogenas och en
oxidering av NADH till NAD+ bildar Laktas och på så sätt kringgå detta problem.

REDOGÖRA FÖR VILKA ENZYMSTEG SOM ÄR VIKTIGA FÖR GLYKOLYSENS REGLERING,
SAMT BESKRIVA HUR RESP. ENZYM REGLERAS

GLUKOS → GLUKOS-6-FOSFAT
Sker via hexokinas i de flesta celler och via glukokinas i levern.
GLUKOKINAS
Allosterisk reglering:
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Typ av reglering

Stimulerande ↑

Hämmande ↓

Allosterisk

Glukos

Fruktos-6-fosfat

Hormonell

↑Insulin (glucose here)

↑Glukagon (glucose gone)

Typ av reglering

Stimulerande ↑

Hämmande ↓

Allosterisk

Glukos

Glukos-6-fosfat

Hormonell

↑Insulin (glucose here)

↑Glukagon (glucose gone)

HEXOKINAS

FRUKTOS-6-FOSFAT → FRUKTOS-1,6-BISFOSFAT
FOSFOFRUKTOKINAS
Typ av reglering

Stimulerande ↑

Hämmande ↓

Allosterisk

↑ADP + Pi

↑ATP

Allosterisk

↑Citrat

FOSFOENOLPYRUVAT → PYRUVAT
PYRUVATKINAS
Typ av reglering

Stimulerande ↑

Hämmande ↓

Allosterisk

ADP + Pi

↑ATP
↑Long Chain Fatty Acid (LCFA)
↑AcetylCoA

Hormonell/Enzymatisk

↑Insulin

↑Glukagon

↑Fruktos-1,6-bisfosfat
FRUKTOS-6-FOSFAT → FRUKTOS-2,6-BISFOSFAT
En del av fruktos-6-fosfat bildar fruktos-2,6-bisfosfat under glykolysen av enzymet fosfofruktokinas-2.
Typ av reglering

Stimulerande ↑

Hämmande ↓

Hormonell/Enzymatiskt

↑Insulin (genom defosforylering)

↑Glukagon (genom fosforylering)

Fosfofruktokinas-1
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BESKRIVA HUR 2,3-BPG BILDAS I DE I RÖDA BLODKROPPAR SAMT KUNNA REDOGÖRA
FÖR BETYDELSEN AV 2, 3-BPG I DESSA CELLER

Röda blodkroppar har inga mitokondrier och får all sin energi ur glykolysen. Dock producerar inte all 1,3bisfosfoglycerat ATP utan en del bildar 2,3-bisfosfoglycerat via Rapoport-Luebering Shunt. 2,3-bifosfoglycerat
används av röda blodkroppar för att öka deras förmåga att avge syre.

BESKRIVA VAR I KROPPEN GLUKONEOGENESEN SKER, OCH HUR DE VIKTIGASTE
PREKURSORERNA METABOLISERAS TILL GLUKOS
Sker i lever och njurar för att höja blodglukos nivån.
Pyruvat → oxaloacetat → fosfoenolpyruvat
Glukos-6-fosfat
Viktiga prekursorer: Laktas, glycerol, aminosyror och odd chain fatty acids

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.
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PYRUVAT → OXALOACETAT
Enzym: pyruvat karboxylas
Coenzym: Biotin
Kräver ATP och CO2
Avger ADP
OXALOACETAT → FOSFOENOLPYRUVAT
Enzym: Fosfoenolpyruvat karboxykinas
Kräver GTP
Avger CO2 och GDP
FRUKTOS-1,6-BISFOSFAT → FRUKTOS-6-FOSFAT
Enzym: Fruktos-1,6-bisfosfatas
Kräver: H2O
Avger: Pi
GLUKOS-6-FOSFAT → GLUKOS
Enzym: Glukos-6-fosfatas
Kräver: H2O
Avger: Pi
ENERGI SOM ÅTGÅR VID BILDNING AV GLUKOS FRÅN LAKTAS
2 Laktas → 2 Pyruvat ger 2 NADH men dessa förbrukas sedan av glyceraldehyd-3-fosfoglycerat dehydrogenas
so ingen total ökning eller minskning.
4 ATP och 2 GTP förbrukas.
Vid bildning av glukos från pyruvat förbrukar man även två NADH.
Total förbrukning: 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH + 2 H+
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REDOGÖRA FÖR GLUKONEOGENESENS REGLERING OCH CORIS CYKEL
REGLERING

HORMONELL REGLERING
Glukagon, noradrenalin, adrenalin, kortisol, thyroid hormon och tillväxthormon.
PYRUVAT KARBOXYLAS
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Typ av reglering

Stimulerande ↑

Hämmande ↓

Allosterisk

↑AcetylCoA

↑CoA
↑ADP

Hormonell

↑Kortisol
↑Glukagon

FOSFOENOLPYRUVATKARBOXYKINAS (PEPCK)
Typ av reglering

Stimulerande ↑

Hormonell

↑Kortisol

Hämmande ↓

↑Glukagon
FRUKTOS-1,6-BISFOSFATAS
Typ av reglering

Stimulerande ↑

Allosterisk
Hormonell

Hämmande ↓
↑Fruktos-2,6-bisfosfat

↑Kortisol

CORI CYKELN

Cori cykeln tar hand om laktat från exempelvis muskler som transporteras till levern där det omvandlas till
glukos.
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MITOKONDRIEN OCH CITRONSYRACYKELN
BESKRIVA MITOKONDRIENS PRINCIPIELLA UPPBYGGNAD, SAMT DET INRE
MITOKONDRIEMEMBRANETS STRUKTUR OCH FUNKTION

Mitokondrien har två membran, ett inre och ett yttre. Det yttre är permeabelt medan det inre är ett icke
permeabelt dubbelmembran av fosfolipider. Detta inre membran veckar sig och bildar utförstorande veck som
kallas för cristae. Mellan det yttre och inre membranet finns det intramembrane space och innanför det inre
membranet finns matrix. Det inre membranet består till 80% av proteiner, varav hälften är involverade i
elektrontransportkedjan.
I mitokondrierna sker (helt eller delvis) elektrontransportkedjan, citronsyracykeln, hemsyntes, beta oxidation,
ketogenes och ureasyntes.
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REDOGÖRA FÖR HUR TRANSPORT AV SUBSTRAT SKER ÖVER DET INRE
MITOKONDRIEMEMBRANET

Protonophore och ionophore jämnar ut protongradienten. De andra transportörerna är väldigt specifika och
regulerade med vilka substrat de släpper in/ut.

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
MALAT-ASPARTAT SKYTTELN
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NADH + H+ kan inte ta sig igenom membranen i mitokondrien men det är viktigt att elektronerna kommer över
för att de ska kunna gå in i elektrontransportskedjan. Därför kommer oxaloacetat reduceras via cytosoliskt
malat dehydrogenas och bildar malat medan NADH oxideras tillbaka till NAD+. Malat kan ta sig igenom de
mitokondriska membranen till matrix där malat oxideras tillbaka till oxaloacetat och med hjälp av
mitokondriellt malat dehydrogenas reduceras en NAD+ till NADH som går vidare till elektrontransportkedjan.
Oxaloacetat och glutamat som båda finns i mitokondriematrixen bildar med hjälp av aminotransferas αketoglutarat och aspartat. Båda dessa kan gå igenom membranet och väl ute i cytosolen påverkas de
aminotransferas igen och bildar oxaloacetat och glutamat varav oxaloacetatet åter kan användas för att skyttla
över elektroner till matrix. Glutamat kan fritt gå tillbaka genom membranet och återgå till mitokondriematrix
där den igen kan reagera med oxaloacetat.
GLYCEROL-3-FOSFAT SKYTTELN
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DHAP (dihydroxycetonefosfat) reduceras till glycerol 3 fosfat genom cytosoliskt glycerol-3-fosfat dehydrogenas
och en oxidering av NADH + H+ sker. Glycerol-3-fosfat tar sig igenom det yttre membranet där den med hjälp
av mitokondriellt glycerol-3-fosfat dehydrogenas oxideras tillbaka till DHAP och reducerar FAD till FADH2 som
ger ifrån sig elektronerna till Coenzym Q i elektrontransportkedjan.

REDOGÖRA FÖR PYRUVATS INTRÄDE I CITRONSYRACYKELN: OXIDATIV
DEKARBOXYLERING, RESP. KARBOXYLERING AV PYRUVAT (STRUKTURFORMLER,
ENZYMER, COENZYMER, REGLERING)
DEKARBOXYLERING

Pyruvat omvandlas till acetyl-CoA via pyruvat dehydrogenas komplexet som består tre komplex.
I det första komplexet E1 så tas ett kol bort från pyruvat genom TPP (thyminpyrophosphate) som är en
vitamin.
I E2 kommer liponsyrans ena sulfid från dess disulfidbindning binda sig till ett av kolen så att disulfidbindningen
bryts. Resterna från pyruvaten har nu en sulfid bunden till sig. CoA som är bundet till E2 kommer nu interagera
med sulfiden på pyruvatresten vilket får sulfiden återgår till liponsyran.
I E3 gör FAD att SH bindningarna i liponsyran återgår till en disulfidbindning så den kan återanvändas i E2.
NAD+ tar elektronerna från FADH2 och tar de med sig till elektrontransportkedjan.
Detta är den oxidativa karboxyleringen av pyruvat och resultatet är acetyl-CoA som kan gå in i
citronsyracykeln.
REGLERING
Pyruvate dehydrogenas komplexet inhiberar E1 genom att sätta på fosfater. Inhiberar om vi har mycket energi.
Stimuleras allosteriskt av: Höga mängder Acetyl-CoA, ATP och NADH
Inhiberas allosteriskt av: Höga mängder ADP och pyruvate
E1 har allosteriska sites, inhiberas av ATP och NADH, ATP och NADH är indirekta och direkta stimuli.
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Pyruvate dehydrogenas phosphatase stimulerar E1, tar bort fosfat.
Allosterisk stimuli av: Ca2+ (muskler) insulin
Hormoner är med och styr, insulin stimulerar pyruvate dehydrogenas phosphatase
KARBOXYLERING
Omvandling av pyruvat till Oxaloacetat via enzymet pyruvatkarboxylas och coenzymet biotin.
Pyruvatkarboxylaset har en indunden biotin som i sin tur är bundet till en karboxylgrupp (CO2). Denna grupp
överförs till pyruvat som då bildar oxaloacetat under omvandlingen från en ATP till ADP+Pi. Pyruvatkarboxylas
är allostert stimulerat av acetyl-CoA eftersom att det vid höga nivåer av acetyl-CoA behövs OAA som
tillsammans med acetyl-CoA bildar citrat i TCA.
OAA behöver omvandlas till malat för att kunna ta sig igenom mitokondriemembranen.

REDOGÖRA FÖR CITRONSYRACYKELN MED HJÄLP AV EN SUMMAFORMEL, SOM
NETTOMÄSSIGT BESKRIVER VAD SOM SKER MED SUBSTRATET ACETYLCOA (VILKA
ANDRA SUBSTRAT BEHÖVS? VAD BILDAS MOLEKYLÄRT OCH ENERGIMÄSSIGT?)
Kompletta summaformeln: Acetyl CoA + 2 H2O + CoA + 3 NAD+ + GDP + Pi + FAD → 2 CoA + 2 CO2 + 3 NADH +
3 H+ + FADH2 + GTP
”Förkortad”: Acetyl CoA + 2 H2O + 3 NAD+ + GDP + Pi + FAD → CoA + 2 CO2 + 3 NADH + 3 H+ + FADH2 + GTP
En acetyl-CoA förbrukas vid varje cykel i citronsyracykeln för att ge NAD+ och FAD elektronerna som används i
elektrontransportskedjan. En GTP, 2 CO2 och CoA avges också i cykeln. Andra viktiga substrat är oxaloacetat,
NAD+, FAD, GDP + Pi och CoA.

REDOGÖRA FÖR CITRONSYRACYKELNS REAKTIONSSEKVENS (STRUKTURFORMLER FÖR
FÖRSTÅELSEN) ENLIGT METABOLA SCHEMAT (OBS ENDAST STEGEN SOM FINNS
ANGIVNA I F/HF)
Can I Keep Selling Substances For Money Officer
C= Citrat
I = Isocitrat
K = (alfa) ketoglutarate
S= succinyl-CoA
S = Succinat
F = Fumurat
M = Malat
O = Oxaloacetat
So At Disco Devil Sipped Down Five Drinks
S = Synthase (citrate synthase)
A = Aconitase
D = Dehydrogenase (isocitrate dehydrogenase) | D = Alpha ketoglutarate dehydrogenase
S = Synthetase (succinyl CoA synthetase)
D = Succinate dehydrogenase
F = Fumarase | D = malate dehydrogenase
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REDOGÖRA FÖR SUBSTRAT, PRODUKT, ENZYM OCH EV. DELTAGANDE COENZYM FÖR
FÖLJANDE REAKTIONSSTEG: RED-OX-REAKTIONER, SUBSTRATFOSFORYLERINGAR,
DEKARBOXYLERINGSSTEG
REDOX REAKTIONER
ISOCITRAT → ALFAKETOGLUTARAT
Enzym: isocitrat dehydrogenas
Kräver: NAD+
Avger: NADH + H+ och CO2
ALFAKETOGLUTATAT → SUCCINYL-COA
Enzym: α-ketoglutarat dehydrogenas komplex
Coenzym: TPP, lipoic acid, FAD, NAD+ och CoA
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Kräver: NAD+ och CoA-SH
Avger: NADH + H+ och CO2
SUCCINAT → FUMARAT
Enzym: Succinat dehydrogenas
Kräver: FAD+
Avger: FADH2
MALAT → OXALOACETAT
Enzym: Malat dehydrogenas
Kräver: NAD+
Avger: NADH + H+
SUBSTRATFOSFORYLERIN G
SUCCINYL-COA → SUCCINAT
Enzym: Succinyl CoA syntetas
Kräver: GDP + Pi
Avger: GTP och CoA-SH
DEKARBOXYLERINGSSTEG

ISOCITRAT → ALFAKETOGLUTARAT
Enzym: isocitrat dehydrogenas
Kräver: NAD+
Avger: NADH + H+ och CO2
ALFAKETOGLUTATAT → SUCCINYL-COA
Enzym: α-ketoglutarat dehydrogenas komplex
Coenzym:
Kräver: NAD+ och CoA-SH
Avger: NADH + H+ och CO2
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BESKRIVA PYRUVAT- OCH "-KETOGLUTARAT-DEHYDROGENASKOMPLEXENS (PDH RESP.
"-KGDH) UPPBYGGNAD, COENZYMER OCH FUNKTION, SAMT HUR PDH-KOMPLEXET
REGLERAS
PYRUVATDEHYDROGENAS

Pyruvat omvandlas till acetyl-CoA via pyruvat dehydrogenas komplexet som består tre domäner.
I det första komplexet E1 så tas ett kol bort från pyruvat genom TPP (thyminpyrophosphate) som är en
vitamin.
I E2 kommer liponsyrans ena sulfid från dess disulfidbindning binda sig till ett av kolen så att disulfidbindningen
bryts. Resterna från pyruvaten har nu en sulfid bunden till sig. CoA som är bundet till E2 kommer nu interagera
med sulfiden på pyruvatresten vilket får sulfiden återgår till liponsyran.
I E3 gör FAD att SH bindningarna i liponsyran återgår till en disulfidbindning så den kan återanvändas i E2.
NAD+ tar elektronerna från FADH2 och tar de med sig till elektrontransportkedjan.
Detta är den oxidativa karboxyleringen av pyruvat och resultatet är acetyl-CoA som kan gå in i
citronsyracykeln.
REGLERING
Enzymet pyruvate dehydrogenas kinase inhiberar E1 genom att fosforylera den. Inhiberar E1 om vi har mycket
energi.
pyruvate dehydrogenas kinas stimuleras allosteriskt av: höga mängder Acetyl-CoA, ATP och NADH
Och inhiberas allosteriskt av: höga mängder ADP och pyruvate
E1 har även allosteriska sites som inhiberas av ATP och NADH. Detta kan ske via direkt eller indirekt stimuli där
direkt stimuli är saker som påverkar ATP och NADH direkt medan indirekt stimuli är andra pathways i kroppen
som regleras påverkar NADH och ATP.
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Pyruvate dehydrogenas phosphatase stimulerar E1 genom att ta bort fosforn som satts dit av pyruvate
dehydrogenas kinas. Stimuleras allosteriskt av: Ca2+ (muskler) och insulin
ALFA-KETOGLUTARAT DEHYDROGENAS KOMPLEXET

α-ketoglutarat dehydrogenas komplexet är likt pyruvat dehydrogenas komplexet uppbyggd av tre enzym
domäner med samma funktion. Det första domänet E1 använder TPP för att dekarboxylera α-ketoglutarat och
avger CO2. Det andra domänet, E2, använder liponsyra för att oxidera och möjliggöra inbindningen av CoA för
att forma succinyl-CoA. E3 består av FAD som oxiderar liponsyran vilket gör att det återför sin disulfidbrygga
som då åter kan användas. FADH2 oxideras tillbaka till FAD av NAD+.
Stimuleras allostert av Ca2+ och inhiberas av höga mängder ATP, succinyl-CoA och NADH

REDOGÖRA FÖR ENERGIUTBYTET I CITRONSYRACYKELN (TCA-CYKELN)
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BESKRIVA VILKA REAKTIONSSTEG SOM ÄR DE HUVUDREGLERADE, SAMT KUNNA
REDOGÖRA FÖR VILKA ÖVRIGA REGLERADE ENZYMSTEG SOM DET FINNS I
CITRONSYRACYKELN OCH HUR DE REGLERAS
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De huvudreglerande stegen i citronsyracykeln är de irreversibla stegen som kan ses i bilden ovan.
Pyruvate → AcetylCoA av enzymkomplexet Pyruvate dehydrogenase komplex som allosteriskt stimuleras av
ADP och pyruvate och allosteriskt inhiberas av ATP, acetyl-CoA och NADH.
Isocitrat → α-ketoglutarat av enzymet isocitrat dehydrogenas som stimuleras allosteriskt av ADP och inhiberas
allosteriskt ATP och NADH
α-ketoglutarat → succinyl-CoA av enzymkomplexet α-ketoglutarat dehydrogenas komplex som allosteriskt
inhiberas av ATP, succinyl-COA och NADH. Stimuleras av Ca2+.

RELATERA BETYDELSEN AV TIAMINBRIST, SÅSOM VID WERNICKE-KORSAKOFFS
SYNDROM, TILL AKTIVITET I TCA-CYKELN
Tiamin (vitamin B1) är en viktig cofaktor som hjälper flera enzymer genomföra sina reaktioner. Några av dessa
viktiga reaktioner är:
1. Omvandling av pyruvat till acetyl-CoA (tiamin = TPP (thiaminepyrophosphate)
2. Omvandling av α-ketoglutarat till succinyl-CoA
3. Omvandling av glyceraldehyd-3-fosfat till ribos-5-fosfat
Detta påverkar citronsyracykeln direkt då tillförseln av acetyl-CoA stannar av och likaså omvandlingen av αketoglutarat till succinyl-CoA. Citronsyracykeln påverkas även indirekt då produktionen av NAD+ påverkas.
Vid Wernicke-Korsakoff syndrom som ofta orsakas av för hög alkoholkonsumtion leder tiaminbristen till
neurologiska problem. Detta beror på att hjärnan inte får tillräckligt med energi då NAD produktionen och
citronsyracykeln inte fungerar som det ska.
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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 producerar energi genom att använda redoxreaktioner för att föra H+ joner över
membranet och skapar på så sätt ett en koncentrationsgradient som driver ATP syntasen.
Elektrontransportskedjan består av fyra komplex:
KOMPLEX I - NADH DEHYDROGENAS
NADH bär med sig två elektroner till komplex I som består av mononukleotiden FMN och ett järn-sulfat (Fe-S)
innehållande protein. FMN som deriveras från vitamin B2 (riboflavin) är en av flera cofaktorer in
elektrontransportkedjan. Enzymet i komplex I är NADH dehydrogenas och är ett stort enzym på 45 aminosyror.
Komplex I har en protonpump som kan föra över 4 protoner till intermembran utrymmet för varje NADH.
Q OCH KOMPLEX II – SUCCINAT DEHYDROGENAS
Komplex II tar emot elektroner från FADH2 (som inte interagerar med komplex I). Komplex II är ett komplex
som formas av FAD+ och succinat dehydrogenas som levererar elektronerna direkt in i
elektrontransportkedjan och därför kringgår komplex I vilket gör att färre protoner pumpas ut från FAD.
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Komplex II pumpar inte ut några elektroner och saknar protonpump. Elektronerna från komplex I och II
överförs till komplex III genom carriern ubiquinone (Q). Q är fettlöslig och kan röra sig fritt i den hydrofoba
kärnan i membranet. När Q reduceras till QH2 levererar den elektronerna till komplex III.
KOMPLEX III – COENZYM Q-CYTOCHROMEB OXIOREDUKTAS
Det tredje komplexet består av cytochrome b (ett annat Fe-S protein), Rieske center (2FE-2S center) och
cytochrome c proteiner. Cytochrome innehåller heme likt hemoglobin men bär elektroner istället för syre.
Detta innebär att järnet fluktuerar mellan att vara Fe2+ (reducerad) och Fe3+ (oxiderad) när den transporterar
elektroner genom komplexet. Komplex III har en protonpump och pumpar ut 4 protoner. Cytochrome c
transporterar sedan elektronerna vidare till komplex IV men kan olikt Q endast transportera en elektron åt
gången.
KOMPLEX IV – CYTOCHROME OXIDAS
Består av cytochrome c, a och a3. Detta komplex består av två heme grupper (en för varje cytochrome a) och
tre kopparjoner (två i a och en i a3). Cytochromerna håller syre tight mellan heme (järn) och kopparjonarna till
syret är reducerat. Det reducerade syret tar sedan upp två vätejoner för att bilda vatten. Förbrukningen av
vätejoner bidrar även till koncentrationsgradienten. Pumpar ut 2 protoner.
KEMIOSMOTISKA GRADIE NTEN OCH ATP PRODUKTION
När elektronerna passerar genom
komplexen går de stegvis från bindningar
med hög redox potential till låg. Dessa
reaktioner friger därför energi som
mitokondrien kan använda för att pumpa
ut protoner och skapa en
koncentrationsgradient.
Mängden protoner i det intermembrane
space skapar en koncentrations och
elektrisk gradient. Vid en
koncentrationsgradient vill protonerna gå
till utrymmet med lägre koncentration
men då de är laddade kan de inte
diffundera genom det intracellulära
membranet. Detta gör att protonerna
endast kan passera membranet via de
specifika membranproteinerna ATP
synthase. ATP synthase fungerar som en
liten generator som roteras av protonerna
som åker igenom den för att bilda ATP ur
ADP och Pi.
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REDOGÖRA FÖR OLIKA SÄTT SOM FADH2 KAN KOPPLA TILL DEN MOBILA ”CARRIERN”
COENZYM Q
Förutom att ta upp elektronerna från FADH2 hos komplex II kan den även ta emot elektronerna från FADH2
från andra mitokondriella dehydrogenaser som t.ex. glycerol-3-fosfat dehydrogenas och Acyl CoA
dehydrogenaser. Detta gör att en av funktionerna för Coenzym Q är att länka flavoprotein dehydrogenaser till
cytochromerna.

KÄNNA TILL VAD SOM MENAS MED OXIDATIV FOSFORYLERING,
ELEKTRONTRANSPORTKEDJAN, ANDNINGSKEDJAN SAMT BETYDELSEN AV "UNCOUPLING
PROTEIN" OCH SKILLNADEN MELLAN VIT, BRUN OCH BEIGE FETTVÄV.
OXIDATIV FOSFORYLERING
Processen där ATP formas av att elektronerna från NADH och FADH2 rör sig till O2 genom en serie av komplex
med hjälp elektronbärare vilket skapar en protongradient tack vare redox reaktioner. Denna protongradient
används för att driva ATP synthase.
ELEKTRONTRANSPORTKEDJAN
Där oxidativ fosforylering tar plats, består av fyra komplex varav tre pumpar ut protoner för att bilda en
protongradient samt återställa NADH och FADH2 till NAD+ och FAD+ som kan användas för diverse reaktioner
(t.ex. citronsyracykeln och glykolysen).
UNCOUPLING PROTEIN
Uncoupling proteins (UCP) sker i det intracellulära membranet i mitokondrier och formar kanaler som tillåter
protoner att återgå till matrix i mitokondrien utan att producera ATP. Detta genererar värme. UCP1
(thermogenin) är ansvarig för värmeproduktionen i brun fettvävnad hos däggdjur.
VIT, BRUN OCH BEIGE FETTVÄV

VIT
Har endast en fettdroppe per cell, framstår vit vid färgning.
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BRUN
Många fettdroppar per cell, många mitokondrier och blodkärl ger dem dess bruna färg. Höga nivåer av UCP1.
BEIGE
Cell som i vanliga fall har låga nivåer UCP1 men som vid kyla eller respons till hormonet irisin (produceras vid
fysisk aktivitet) tillåter beige fettceller att bränna fett nästan lika effektivt som brun fettvävnad.

GLYKOGENOMSÄTTNING, OMSÄTTNING AV
FRUKTOS OCH GALAKTOS SAMT HMPSHUNTEN
REDOGÖRA I DETALJ (SUBSTRAT, PRODUKTER) FÖR GLYKOGENESENS RESP.
GLYKOGENOLYSENS HELA REAKTIONSSEKVENS OCH ENZYMER (OBS STRUKTURFORMLER
ENDAST FÖR FÖRSTÅELSEN) OCH VILKA ENZYMER SOM DELTAR SAMT DERAS FUNKTION
GLYKOGENESEN
Glukos omvandlas till glukos-6-fosfat av
hexokinas i muskler och glukokinas i levern vilket
kräver ATP.
Fosfoglukomutas byter plats på fosfatgruppen så
att glukos-6-fosfat bildar glukos-1-fosfat.
UTP binder till G-1-F och två fosfatgrupper avgår
(en från UTP och en från G-1-F) vilket bildar UDP
glukos. Detta sker via enzymet UDP-glukos
pyrofosfatas som använder de frigivna
fosfatgrupperna som energikälla.
Via en autoglykosalation (dvs inte
enzymberoende) slås UDP-glukos och glykogenin
ihop och UDP avges. Två ytterligare UDP-glukos
binder till glukoset via α-1,4-bindningar och UDP
avges. Nu har glycogenin + 3 glukos kedja bildats.
Fler UDP-glukos adderas och UPD tas bort via
glykogensyntas. Efter ca 8-10 glukos kommer
branching enzyme ta bort en del av kedjan
genom att bryta α-1,4-bindningarna och transferera den till kol 6 i en glukos vilket skapar en α-1,6-bindning
och ger en förgrening. Förgreningarna är viktiga då det gör glykogen mer kompakt vilket innebär att mer kan
lagras och kan brytas ner snabbare vid energibehov.
Levern sparar ca 100g och musklerna mellan 300-400g. Sker i fed-state när blodglukosnivåerna är höga.
Glykogen syntas stimuleras av glukos-6-fosfat och insulin/PPP och hämmas av PKA.
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GLYKOGENOLYS

I fastande tillstånd då blodglukosnivåerna är låga kommer glukagon, adrenalin, noradrenalin och
tillväxthormoner stimulera glykogenolysen.
α-1,4-bindningarna bryts av glykogen fosforylas som sedan adderar fosfat på kol 1 vilket ger glukos-1-fosfat.
Glykogen fosforylas kan dock ej bryta närmare än 4 kol från förgreningar.
α-1,6-bindningarna bryts av debranching enzym som består α-1,4-glukosidas, 3-glukostransferas och α-1,6glukosidas.
α-1,4-glukosidas: Bryter första α-1,4-bindningen efter förgreningen vilket ger en 3st lång glukos molekyl.
3-glukostransferas: Flyttar 3 glukos molekylen till en av de andra glukos svansarna.
α-1,6-glukosidas: Bryter α-1,6-bindningar och ger fritt ofosforylerat glukos.
Glykogen fosforylas stimuleras av höga halter ADP/AMP samt fosforylas kinas (glukagon, adrenalin och
noradrenalin). Inhiberas av höga halter glukos-6-fosfat, ATP, fritt glukos och insulin/PPP.

BESKRIVA VAD SOM MENAS MED GLYKOGENPRIMER, HUR AKTIVERING AV GLUKOS GÅR
TILL SAMT VAD GLYKOGENIN ÄR OCH VILKEN FUNKTION PROTEINET HAR.
Glykogensyntas kan endast bygga upp glykogen på redan
existerande kedjor, om inget glykogen finns måste
primers användas för att starta kedjan. Glykogenin är en
preprimer (protein) som genom autokatalysering binder
till sig några UDP-glukoser för forma en primer för
glykogensyntas. Har en tyrosingrupp som binder till OH
gruppen på UDP-glukos.
Aktivering av glukos sker när det bildar UDP glukos vilket
sker när UTP binder till G-1-F och två fosfatgrupper
avgår. Detta sker via enzymet UDP-glukos pyrofosfatas som använder de frigivna fosfatgrupperna som
energikälla. Inorganiskt pyrofosfatas bryter ner PPi till 2 Pi vilket driver reaktionen framåt.
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REDOGÖRA I DETALJ FÖ R HUR GLYKOGENOMSÄTTNINGEN REGLERAS VIA HORMONER
OCH ALLOSTERA EFFEKTORSUBSTANSER
HORMONELL REGLERING AV GLYKOGENMETABOLIS MEN

ALLOSTER REGLERING
GLYKOGENES
Glykogensyntas stimuleras allosteriskt av glukos-6-fosfat.
GLYKOGENOLYS
Glykogenfosforylas stimuleras allosteriskt av ADP och AMP och inhiberas av glukos-6-fosfat, fritt glukos och
ATP.

KÄNNA TILL I VILKA ORGAN GLYKOGEN LAGRAS OCH VILKEN METABOL ROLL DE OLIKA
GLYKOGENDEPÅERNA SPELAR
Glykogen lagras i levern (ca 100g) och muskler (ca 300-400g). Då muskler inte har enzym för att omvandla
glukos-6-fosfat till fritt glukos kan det lagrade glykogenet endast användas som energikälla i de egna cellerna
där glykogenet lagrats. Levern har enzymet glukos-6-fosfatas som genom hydrolysering bildar fritt glukos som
kan lämna levern och höja blodglukosnivån.
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REDOGÖRA FÖR METABOLISMEN AV FRUKTOS OCH GALAKTOS, SAMT SORBITOL (SEM.
11), OCH BETYDELSEN AV UDP-HEXOS-4-EPIMERAS
FRUKTOS
Ca 10% av kalorierna i en västerländsk kost
kommer från fruktos (ca 55g/dag). Den största
källan av fruktos är disackariden sukros som när
den spjälkas i tarmen friger lika mängder fruktos
och glukos.
Fruktos tas upp av GLUT-5 i tarmen och till
skillnad från glukos som metaboliseras i princip
alla celler sker nästan all fruktosmetabolism i
levern.
Fruktos omvandlas till fruktos-1-fosfat av
fruktokinas som sedan omvandlas till DHAP
(dihydroxyacetone-3-phosphate) av aldolas B.
Vidare metabolisering av DHAP kan användas för
t.ex. glykogenesen (främst), glykolysen och
glukoneogenesen.
SORBITOL
De flesta av sockret fosforyleras efter det kommit in i cellen och
fastnar därför i cellen då organiska fosfater inte kan röra sig genom
membranen. En alternativ mekanism för att metabolisera en
monosackarid är att konvertera de till en polyol (sockeralkohol) genom
reduktionen av en aldehydgrupp.
Aldose reductase reducerar glukos med hjälp av NADPH vilket
producerar sorbitol (har högt Km). Detta enzym finns i många
vävnader inkl. retinan, linsen, njurar, perifera nerver, äggstockar och
sädesblåsor. Ett andra enzym; sorbitol dehydrogenas kan oxidera
sorbitol till fruktos i celler i lever, äggstock och sädesblåsor.
GALAKTOS
Den huvudsakliga dietära källan av galaktos är laktos som fås av mjölk
och mjölkprodukter.
Först fosforyleras galaktos av galactokinas som producerar galaktos-1fosfat. UDP-glukos reagerar med galaktos-1-fosfat vilket ger UPDgalaktos och glukos-1-fosfat, denna reaktion katalyseras av galaktos-1fosfat uridylyltransferas (GALT).
För att UDP-galaktos ska kunna gå in i glukosmetabolismen måste den
bli isomeriserad till dess C-4 epimer, UDP-glukos. Denna reaktion sker
med hjälp av UDP-hexose 4-epimerase.

186

BESKRIVA HMP-SHUNTEN (FORMELMÄSSIG FÖRSTÅELSE FRAM TILL RIBOS-5-FOSFAT)
OCH KUNNA REDOGÖRA I DETALJ (SUBSTRAT, PRODUKTER, ENZYM) FÖR DE NADPHPRODUCERANDE STEGEN, HMPSHUNTENS VIKTIGASTE FUNKTIONER; XYLULOS-5FOSFATS EVENTUELLA R OLL VAD AVSER NYBILD NING AV FETTSYROR (LIPOGENES)
VIKTIGA FUNKTIONER
Den oxidativa delen av pentosfosfatvägen (HMP shunten) leder till formationen av ribulos-5-fosfat, CO2 och
två molekyler av NADHP för varje molekyl av glukos-6-fosfat som oxideras. Denna del av pentosfosfatvägen är
speciellt viktig i lever, lakterande bröstkörtlar och fettvävnad för den NADHP krävande biosyntesen av
fettsyror; i testis, äggstockar, placenta och binjurebalkarna för den NADPH krävande biosyntesen av steriod
hormoner; och i röda blodceller den NADPH krävande reduktionen av glutathione. HMP shunten är även viktig
för att producera ribuloser och riboser för nukleotidsyntes.
NADPH
Coenzymet NADPH skiljer sig endast från NAD genom en fosfatgrupp på en av ribosenheterna. Denna lilla
strukturändring tillåter den att interagera med NAPDH specifika enzym som har en unik roll i cellerna. T.ex. har
NADP+/NADPH förhållandet ~0.1 i hepatocyter medan NAD+/NADH har förhållandet ~1000. Detta gör att
NADPH är bättre som conezym för reduktiv biosyntes.
OXIDATIVA FASEN
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GLUKOS-6-FOSFAT → 6-FOSFOGLUCONOLAKTON
Enzym: Glukos-6-fosfat dehydrogenas (G6PD)
Coenzym: NADP+
Cofaktor: Mg2+
6-FOSFOGLUCONOLAKTON → 6-FOSFOGLUKONAT
Enzym: Lactonase
Kräver: H2O
Cofaktor: Mg2+
6-FOSFOGLUKONAT → RIBULOS-5-FOSFAT
Enzym: 6-fosfoglukonat dehydrogenas
Coenzym: NADP+
Cofaktor: Mg2+
Avger: CO2
RIBULOS-5-FOSFAT → RIBOS-5-FOSFAT (REVESIBEL)
Enzym: Fosfopentos isomerase
XYLULOS-5-FOSFAT
Ribulos-5-fosfat kan förutom att bilda ribos-5-fosfat även bilda xylukos-5-fosfat via fosfopentos epimeras. För
många celler är deras behov av NADPH större än deras behov av riboser. Därför kan ribulos istället omvandlas
till intermediärer av glykolysen. För att omvandla Xylulos-5-fosfat till glyceraldehyd 3-fosfat t.ex. behövs
enzymet transketolase vilket använder TPP som coenzym.
Xylulos 5-fosfat kan även engagera proteinfosfatas 2A. Proteinfosfatas 2A är en viktig faktor i ChREBP. Man
tror att det kan vara en koppling mellan insulin, glukos 6-fosfat och fetma.

BESKRIVA BETYDELSEN AV HMP-SHUNTENS IRREVERSIBLA (INKL. REGL ERING) OCH
REVERSIBLA DELAR
REGLERING
Det första steget när glukos-6-fosfat → 6-fosfogluconolakton är det hastighetsbestämmande och regulatoriska
steget av HMP shunten. NADPH är en potent kompetitiv inhibitor av G6PD och förhållandet av NADPH/NADP+
är tillräckligt hög för att substantiellt inhibera enzymet under de flesta metaboliska förhållanden. Men vid ökat
behov av NADPH ökar aktiviteten i HMP shunten. Insulin ökar även uttrycket av genen för G6PD och ökar
således dess effekt.
OXIDATIVA DELEN (IRREVERSIBEL)
Producerar NADPH som är viktigt för andra metaboliska processer (framförallt fettsyrasyntes).
NONOXIDATIVA DELEN ( REVERSIBEL)
Producerar riboser eller intermediärer från glykolysen.
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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; OGLYKOSYLERING MEDIERAD AV ENZYMET NACETYLGLUKOSAMINTRANSFERAS (OGT) (SE OCKSÅ METABOL INTEGRERING DEL 1)

POLYOLVÄGEN
Glukos kan i cellen reduceras av aldose reduktas till sorbitol, detta enzym finns i många vävnader en del där
insulin inte behövs för att ta in glukos. I vissa celler så som de i lever, äggstockar och sperma vesiklar så finns
ytterligare ett enzym sorbitol dehydrogenas som bildar fruktos av sorbitol för vidare användning i
metabolismen. men i vävnader som inte kräver insulin kan det vid hyperglycemia ackumuleras mycket glukos
som ombildas till sorbitol som inte har någonstans att ta vägen. Mycket sorbitol intracellulärt bidrar till
bildningen av gråstarr.
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DELAVSNITT II LIPIDMETABOLISM
LIPOGENES
REDOGÖRA FÖR VAD SOM HÄNDER NÄR DET BLIR ENERGIÖVERSKOTT I MITOKONDRIEN
(VILKEN FÖRENING LÄMNAR MITOKONDRIEN? KOPPLINGAR MELLAN
CITRONSYRACYKELN OCH GLYKOLYSEN. CITRATLYAS.)
Glykolysen förser citronsyracykeln med acetylCoA (genom pyruvat som omvandas till acetylCoA). Vid ett
energiöverskott inhiberas isocitrat dehydrogenas av ATP vilket får citrat och isocitrat att ackumulera i
mitokondrien. Vid höga koncentrationer kan citrat lämna mitokondrien där den sedan via enzymet ATP citrat
lyas (behöver ATP, CoA och H2O) ger oxaloacetat och acetyl CoA.

DEFINIERA VAD SOM MENAS MED LIPOGENES, SAMT KUNNA REDOGÖRA FÖR NÄR
DENNA PROCESS ÄGER RUM OCH VILKEN BETYDELSE LIPOGENESEN HAR HOS MÄNNISKA
Lipogenes är när man bygger upp fett, sker när kroppen är en ”fed-state”, dvs när blodglukosnivåerna är höga.
Om kroppen har tillgång till mycket energi vill kroppen bygga upp energireserver istället.

REDOGÖRA FÖR FETTSYRASYNTESENS HUVUDREGLERADE STEG (SUBSTRAT, PRODUKT,
COENZYM OCH ENZYM [ACETYL-COA-KARBOXYLAS]) SAMT KUNNA BESKRIVA HUR
DETTA ENZYM REGLERAS
Acetyl-CoA-Karboxylas (ACC) är det
huvudreglerande steget i fettsyrasyntesen. I sin
inaktiva form är ACC en protomer (komplex av
två eller mer polypeptider). Enzymet är
allosteriskt aktiverad av citrat som får
protomerna att polymerisera. ACC är
allosteriskt inaktiverad av palmitoyl CoA som är
slutprodukten av pathwayn. ACC kan även
regleras av fosforylering av AMPK. AMPK är
allosteriskt aktiverad av AMP och kovalent av
flera kinaser. Åtminstone en av dessa AMPK
kinaser aktiveras av cAMP-beroende protein
kinas A (PKA). Detta innebär att hormoner som
adrenalin och glukagon får ACC att fosforyleras
och blir inaktiverad. Insulin har motsatt effekt.
Långtidsmässigt kan dieten påverka (många
kalorier ökar uttrycket av enzymet). ChREBP och
SREBP reglerar också genuttrycket.
Det aktiverade ACC enzymet använder sedan CO2 (från HCO3-) och ATP för att omvandla acetyl-CoA till
malonyl CoA. ACC använder biotin som coenzym.
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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?

Citrat omvandlas till acetyl-CoA och oxaloacetat av citratlyas (kräver CoA, H2O och ATP) i cytoplasman. AcetylCoA omvandlas sedan till malonyl-CoA av ACC (kräver CO2 (från HCO3-) och ATP, biotin är conenzym), detta är
det hastighetsreglerande steget.
De återstående reaktionerna är katalyserat av ett multifunktionellt homodimeric enzym fatty acid synthase
(FAS). FAS har sex olika enzymatiska domäner plus en 4’-phosphopantetheine innehållande carrier protein
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(ACP) domän som deriveras från vitamin B5. ACP bär acylgrupperna på dess terminala SH grupp och
presenterar de till de katalytiska domänerna i FAS.
1. En acetylgrupp transfereras från acetyl-CoA till SH gruppen av ACP. Domän: Malonyl/acetyl-CoA-ACP
transacylase
2. Detta två kolsfragment är transporterad till en temporär holding site, SH gruppen på en cysteine residue.
3. Den nu vakanta ACP accepterar en trekols malonylgrupp från malonyl-CoA. Domän: Malonyl/acetyl-CoA-ACP
transacylase
4. Acetylgruppen på cysteinen kondenserar med malonylgruppen på ACP samtidigt som CO2 gruppen som
tidigare adderades av ACC avges. Detta resulterar i en fyrakolsenhet på ACP domänen. Frigöringen av energi
från dekarboxyleringen driver reaktionen. Domän: 3-ketoacyl-ACP synthase (condensing enzyme)
De tre nästföljande reaktionerna konverterar till den korresponderade saturerade acylgruppen av ett par
NADPH krävande reducerings och dehydreringssteg.
5. Ketogruppen reduceras till en alkohol. Domän: 3-ketoacyl-ACP reduktas.
6. En molekyl av H2O tas bort vilket skapar en transdubbelbindning mellan kol 2 och 3. Domän: 3-hydroxyacyl
ACP dehydratase.
7. Dubbelbindningen reduceras. Domän: Enoyl-ACP reductase.
Denna sekvens av steg leder till produktionen av en fyrakolsgrupp (butyryl) vars tre terminala kol är helt
saturerade och fortfarande fäst på ACP. Steg 2-7 upprepas sedan med att butyrylgruppen förs över till cysteine
residuen och malonyl från malonyl-CoA fäster sig på ACP. Dessa steg upprepas tills palmitoyl-S-ACP (16 kol lång
fettsyra) bildats. Palmitoyl thioesterase klyver thioester bindningen vilket frigör en helt saturerad palmitate
(16:0)
Coenzymet som behövs i fettsyra syntes är NADPH och produceras främst i HMP shunten.

REDOGÖRA MED EN SUMMAFORMEL FÖR DE REAKTIONER SOM KATALYSERAS AV
FETTSYRASYNTAS
1 Acetyl-CoA + 7 Malonyl-CoA + 7 ATP + 14 NADPH + 14 H+ → 8 CoA + 7 ADP + 7 Pi + 14 NADP+ + 6H2O

BESKRIVA PRINCIPER OCH SUBCELLULÄR LOKALISATION FÖR FÖRLÄNGNING OCH
INFÖRANDE AV DUBBELBINDNINGAR I FETTSYROR, SAMT KUNNA REDOGÖRA FÖR
SYNTESEN AV ARAKIDONSYRA FRÅN LINOLSYRA
ELONGERING
Även om Palmitate (16:0) är slutprodukten hos FAS aktivitet kan den elongeras via additionen av
tvåkolsenheter till karboxylatänden i smooth ER (SER). Elongering kräver separata enzymer istället för ett
multifunktionellt enzym. Malonyl-CoA är tvåkolsdonatorn och NADPH förser elektronerna. Hjärnan har
ytterligare elongeringskapabilitet vilket tillåter den att producera very long chain fatty acids (VLCFA) över 22
kol vilket krävs för syntes av hjärnlipider.
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INFÖRANDE AV DUBBELBINDNINGAR
Enzymer (fatty acyl CoA desaturases) som också finns i SER är ansvariga för att desaturera LCFA (dvs addera cis
dubbelbindningar). Desatureringsreaktionen kräver O2, NADH, cytochrome B5 och dess FAD-linked reductase.
Fettsyran och NADH blir oxiderat när O2 reduceras till H2O. Den första dubbelbindningen sätts vanligtvis in
imellan kol 9 och 10, vilket primärt producerar oleic acid (18:1(9)) och små mängder palmitoleic acid (16:1(9)).
En variation av polyunsaturated fatty acids kan göras via ytterligare desaturering i kombination med
elongering. Dubbelbindningar kan endast skapas vid kol 9,6,5 och 4 hos människor.
SYNTES AV ARAKONIDANSYRA FRÅN LINOLSYRA
Linolsyra 18:2 (9,12) är en essentiell fettsyra som kan användas för att producera arakidonsyra 20:4 (5,8,11,14)
1. Linolsyra oxideras så att det skapas en dubbelbindning vid kol 6 18:3 (6,9,12)
2. Förlängs med två kol 20:3 (8,11,14)
3. Oxideras vid kol 5 vilket ger arakonidansyra 20:4 (5,8,11,14)

REDOGÖRA FÖR SYNTESEN AV TRIACYLGLYCEROLER (TRIGLYCERIDER) I LEVER, FETTVÄV
OCH TARMMUKOSA SAMT BILDNINGEN AV GLYCEROL-3-FOSFAT FRÅN GLUKOS OCH
GLYCEROL

TAG
TAG är en inert lagrings- och transportmolekyl av fettsyror. Detta är viktigt då fettsyror kan trigga metaboliska
signaler och störa cellmembranen pga deras detergenta egenskaper.
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MONOACYLGLYCEROL PATHWAY

Sker i tarmen, ca 75% av TAG produktionen i tarmen sker via monoacylglycerol pathwayn och resterande via
glycerol phosphate pathway. Eftersom tarmen kan ta upp MAG används den ofta som startpunkt i TAG
syntesen i tarmen.
GLYCEROL PHOSPHATE PATHWAY ELLER KENNEDY PATHWAY

1. Börjar med att fettsyror binds till CoA med enzymet AcylCoA-syntetas vilket kräver CoA och ATP (omvandlas till AMP
och PPi).
2. En FA-CoA binds till första kolet på en glycerol 3
fosfatmolekyl vilket frigör CoA och skapar lysofosfatidsyra av GPAT som är en acyltransferas.
3. En till FA-CoA binds till lysofosfatidsyra av AGPAT vilket ger fosfatidsyra. CoA frigörs.
4. PAP desfosforylerar molekylen genom hydrolys vilket ger DAG, kräver vatten och frigör Pi.
5.DGAT binder en FA-CoA till DAG vilket ger TAG, frigör CoA.
GLYCEROL-3-FOSFAT
Kan bildas genom en av två huvudvägar. I lever och fettväv kan glycerolfosfatdehydrogenas bilda glycerol-3fosfat av DHAP genom att omvandla NADH +H+ till NAD+. I levern kan man även använda fritt glycerol för att
bilda glycerol-3-fosfat via enzymet glycerolkinas vilket kräver ATP.
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CHREBP OCH SREBP1C SOM SENSORER AV KOLHYDRATER EVENTUELL REGULATOR OCH
”KOORDINATOR” AV LIPOGENESEN PÅ GENNIVÅ
(Text kopierad från projektarbetet om SREBP)
When cholesterol is present in the cell, SREBPs are
sequestered in the endoplasmic reticulum (ER). However,
In the absence of a sterol signal SREBPs undergo specific
proteolytic events that lead to activation of target cells that
control lipid and cholesterol metabolism. To date SREBPs
are known to enhance transcription of more than 30 genes
needed for uptake and synthesis of cholesterol, fatty acids,
triglycerides and phospholipids.
The N-terminal domain of SREBP is a basic-helix-loop-helix
leucine zipper transcription factor, the C terminus forms a
tight complex with SCAP (SREBP-cleavage-activating
protein) which functions as the sterol sensor in this system.
In sterol-replete cells, SCAP binds to cholesterol in the ER
membrane and assumes a conformation that promotes
binding to the ER-resident protein Insig (for insulin-induced
gene). This interaction with Insig prevents SCAP from
interacting with the COPII vesicle formation proteins with
keeps the SREBP-SCAP complex in the ER. In steroldepleted cells binding to Insig is disrupted and the SPREBPSCAP complex is sorted in COPII coated transport vesicles and escorted to the Golgi where two sequential
proteolytic cleavage events take place. These two cleavage events are mediated by the site 1 (S1P) and site 2
(S2P) proteases which releases the N-terminal transcription factor domain from the membrane. The now
released SREBP is transported into the nucleases as a dimer by importin β through interactions with the helixloop-helix domain. In the nucleus SREBP activates transcription by binding to sterol regulatory element (SRE)
sequences in the promoters of the target genes. This results in increased synthesis and uptake of cholesterol
that then feeds back to inhibit the activation of SREBP. Nuclear residents of SREBPs is limited by ubiquitindependent proteasomal degradation.

LIPIN – FAMILJ AV FOSFATASER INVOLVERADE I TAG OCH FOSFOLIPIDBIOSYNTES SAMT I
GENREGLERING
Lipingenerna kodar t.ex. för PAP som defosforylerar fosfatidsyra till DAG (vilket även gör den viktig för
produktion av CDP-DAG i fosfolipsyntes). Lipin1 är en även en transkriptionsfaktor för fettsyraoxidation.

AMPK – FAMILJ AV KINASER INVOLVERADE I B L.A. LIPOGENES OCH
KOLESTEROLOMSÄTTNING
När kroppen har lågt med energi finns det mycket ADP och AMP i cellen, detta aktiverar AMPK som stimulerar
lipolys, beta oxidation och ketogenes samtidigt som den inhiberar kolesterolsyntes och lipogenes.
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FOSFOLIPIDOMSÄTTNING

REDOGÖRA (SUBSTRAT, PRODUKTER) FÖR NYSYNTES AV FOSFOLIPIDERNA
FOSFATIDYLKOLIN, FOSFATIDYLETANOLAMIN, FOSFATIDYLSERIN OCH
FOSFATIDYLINOSITOL

Cellen har två strategier för att syntetisera fosfolipider, båda involverar dock CDP som förser fosfatgruppen för
fosfodiesterbindningen.
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FOSFATIDYLKOLIN OCH FOSFATIDYLETANOLAMIN
Kolin och etanolamin kommer främst från kosten eller
nedbrytningen av andra fosfolipider. Kolin är ett essentiellt ämne då
egensyntesen inte är tillräcklig.
Kolin och etanolamin fosforyleras med hjälp av kinaser som
omvandlar ATP till ADP i processen vilket bildar kolin-respektive
etanolaminfosfat. Därefter bildar de CDP-etanolamin och CDP-kolin
med CTP samtidigt som PPi frisätts.
Etanolaminfosfat och kolinfosfat överförs sedan till en fri DAG där
CMP frigörs.
FOSFATIDYLSERIN

Fosfatidylserin syntetiseras främst via basutbyte där etanolamin eller kolin byts ut till serin. Den kan även
produceras på liknande sätt som fosfaidylinositol.
FOSFATIDYLINOSITOL
Syntetiseras från fritt inositol och CDP-diaglycerol vilket frigör
CMP. CDP-diaglycerolen har bildats genom en addering av CTP till
fosfatidsyra och frigörelsen av en PPi.
Fosfatidylinositol är ovanlig då den oftast innehåller arakidonsyra
på kol 2 och stearinsyra på kol 1. Detta gör att den fungerar som
en reservoar för arakidonsyra.
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REDOGÖRA (SUBSTRAT, PRODUKTER) FÖR OMVANDLING AV FOSFATIDYLSERIN TILL
FOSFATIDYLETANOLAMIN OCH FOSFATIDYLKOLIN, SAMT AV FOSFATIDYLETANOLAMIN
TILL FOSFATIDYLSERIN
Då gallan innehåller stora mängder fosfatidylkolin måste levern kunna
bilda fosfolipiden även när fritt kolin inte finns tillgängligt. Detta görs
genom att dekarboxylera fosfatidylserin som då bildar
fosfatidyletanolamin med hjälp av enzymet PS-dekarboxylas med
pyridoxalfosfat som cofaktor.
PE metyliseras sedan tre gånger med hjälp av metyldonatorn Sadenosylmetionin (SAM) som omvandlas till S-adenosylhomocystein
med hjälp av enzymet N-metyltransferas.
Fosfatidyletanolamin kan bilda fosfatidylserin, och tvärt om, med
hjälp av enzymet fosfatidyletanolamin-serin-transferas som helt
enkelt byter plats på den fria molekylen med den bunden till
fosfatidsyra.

FUNKTIONEN AV FOSFOLIPAS A1, A2, OCH C OCH
FOSFOLIPIDERNAS ROLL I CELLEN
Fosfolipaser klyver fosfolipider genom att hydrolysera
esterbindningarna.
Fosfolipas A1: Klyver bort fettsyran på kol 1.
Fosfolipas A2: Klyver bort fettsyran på kol 2.
Fosfolipas C: Klyver bindningen mellan fosfatet och glycerolen i
fosfolipiderna för att t.ex. frigöra DAG och IP3 som fungerar som
second messengers.
Fosfolipidernas roll är att bygga upp membran, ankare för proteiner i
cellmembran, vara del av gallan som detergenter, vara second
messengers samt reservoarer för t.ex. arakidonsyra.

CERAMID, OCH OLIKA SFINGOLIPIDERS PRINCIPIELLA
UPPBYGGNAD OCH ROLLER I CELLEN

Ceramider finns i hög koncentration i cellmembran, kan också delta i cellulär signalering. Utgör en komponent
av sfingomyelin som täcker nervcellsaxon.
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LIPOLYS
REDOGÖRA FÖR LIPOLYSEN (SUBSTRAT, PRODUKTER, ENZYMER OCH BETYDELSEN AV
PERILIPIN OCH CGI-58) OCH DESS HORMONELL A REGLERING I FETTVÄVEN

PERILIPIN
Perilipin eller lipid droplet-associated protein är ett protein som associerar till ytan av fettdroppar och skyddar
dem från att brytas ner av lipaser. När perilipin fosforyleras tillåter det ATGL och HSL att bryta ner TAG.
CGI-58
CGI-58 eller ABHD5 är en aktiverare av enzymet ATGL som är det enzymet som bryter ner det mesta av TAG. I
vanliga fall är det bundet till perilipin men när PKA aktiveras och fosforylerar perilipin dissocierar CGI-58 som
sedan binder till ATGL vilket aktiverar enzymet.
ATGL
Enzymet som främst bryter ner TAG till DAG och en fri fettsyra.
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HORMONE SENSITIVE LIPASE HSL
Aktiveras när den fosforyleras av PKA, kan bryta ner TAG men har bättre affinitet till DAG. Ger MAG och en fri
fettsyra vid nedbrytning av DAG.
MGL
Bryter ner MAG till fritt glycerol och en fri fettsyra. Glycerolen transporteras till levern och de fria fettsyrorna
binder till albumin i blodet och transporteras till olika vävnader.
REGLERING
Glukagon och adrenalin leder till en aktivering av lipolysen via aktivering av den cAMP beroende kinasen PKA
medan insulin deaktiverar den via proteinfosfatas-1.

BESKRIVA TILLSTÅND MED ÖKAD LIPOLYS OCH REDOGÖRA FÖR ORSAKER TILL DETTA
Sker i tillstånd vid ökade glukagon eller adrenalinnivåer. Diabetiker kan även ha en ständigt påslagen lipolys
om inte insulin produceras för att inhibera processen.

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 FETTSYREBINDANDE PROTEINER (FABP)
Då fria fettsyror är hydrofoba transporteras de främst av plasmaproteinet albumin i blodet. Muskler tar upp
fria fettsyror vilket de via betaoxidation kan producera acetyl-CoA som kan ge energi via citronsyracykeln.
Levern kan producera ketonkroppar från acetyl-CoAn vilket sedan kan transporteras till hjärnan för energi då
blodhjärnbarriären gör att de fria fettsyrorna inte kan nå dit.

REDOGÖRA FÖR VAR OCH HUR GLYCEROL METABOLISERAS
Glycerol metaboliseras i levern av enzymet glycerolkinas som fosforylerar glycerol till glycerol-3-fosfat via ATP.
Glycerol-3-fosfat kan sedan bilda DHAP med det mitokondriella enzymet glycerolfosfatdehydrogenas som
använder FAD.

REDOGÖRA FÖR AKTIVERING AV FETTSYROR SAMT KARNITINSKYTTELN OCH CPT-I´S
(CAT-I´S) REGLERING

Aktivering av fettsyror görs av enzymet acyl-CoA-syntetas genom att binda fettsyror till CoA. Enzymet sitter i
det yttre membranet i mitokondrien men reaktionen sker i cytoplasman. Reaktionen sker i två steg och kan ses
ovan, kräver ATP och HS-CoA och friger PPi och AMP.
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KARNITINSKYTTELN
Karnitinskytteln är den process med vilken långa fettsyror
transporteras genom mitokondriemembranen då CoA inte kan ta
sig genom det inre. Detta sker genom en transport med ett
carrierprotein, karnitin. Fettsyror på eller under 12 kol kan ta sig
genom det inre membranet och blir först i matrix bundna till CoA.
1. Acyl-CoA kommer i intermembranrummet att byta ut coenzym A
mot en karnitin-molekyl. Denna reaktion katalyseras av enzymet
karnitin-acyltransferas I (CAT-I) som sitter fast i det yttre
mitokondriemembranet.
2. Acylkarnitin samtransporteras sedan genom antiporten karnitinacylkarnitin-translokas med fritt karnitin som kommer ut i
intermembranrummet.
3. Till sist omvandlar enzymet karnitin-acyltransferas II, fäst i det inre membranet, utbytet av karnitin mot CoA
vilket återbildar acyl-CoA och fritt karnitin i matrix.
Regleringen av denna skyttel görs av malonyl-CoA som inhiberar CAT-I. Detta då malonyl-CoA indikerar
fettsyrasyntes och fettsyranedbrytning bör inte ske samtidigt. Annars skulle det nybildade palmitoyl-CoAt
brytas ned direkt.
Karnitin tas upp via födan men kan också syntetiseras av levern och njurarna från aminosyrorna lysin och
metionin.

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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Beta oxidation är en reaktionssekvens med fyra reaktioner som upprepas tills man har brutit ner fettsyran till
acetyl-CoA. I varje varv av reaktionssekvensen försvinner två kol bundna till CoA som acetyl-CoA och den sista
reaktionen genererar två acetyl CoA.
Reaktionssekvensen blir som följer:
1. Acyl-CoA-dehydrogenas oxiderar acyl-CoA vid β-kolet vilket resulterar i att FAD reduceras till FADH 2 och att
det bildas en dubbelbindning mellan α- och β-kolet. Den bildade föreningen kallas enoyl-CoA.
2. Enoyl-CoA-hydratas adderar en vatten till föreningen genom att en OH-grupp adderas till β-kolet och en H
adderas till α-kolet. Detta ger föreningen 3-hydroxyacyl-CoA.
3. 3-hydroxyacyl-CoA-dehydrogenas oxiderar kedjan samtidigt som en NAD+ reduceras till en NADH + H+.
Detta resulterar i bildningen av 3-ketoacyl-CoA och ett dubbelbundet syre på β-kolet.
4. β-ketoacyl-CoA-tiolas klyver bort acetyl-CoA samtidigt som en CoA adderas till den nu förkortade fettsyran
som bildar acyl-CoA.
Likheter mellan beta-oxidation och citronsyracykeln är oxidering av FAD, hydrering och oxidering av NAD+.
Summaformel 1 varv:
(Cn)Acyl-CoA + FAD + NAD+ + H2O + CoA → (Cn-2)Acyl-CoA + FADH2 + NADH + h+ + AcetylCoA

REDOGÖRA FÖR NEDBRYTNINGEN UDDAKOLSFETTSYROR (SAMMA SOM FÖR VISSA
AMINOSYROR) OCH BETYDELSE AV VITAMIN B12 I DENNA PROCESS, SAMT KUNNA
REDOGÖRA FÖR METYLMALONATS KLINISKA RELEVANS
Vid ett udda antal kol fortsätter beta-oxidationen tills det är tre kol kvar i
kedjan. Den återstående molekylen, propionyl-CoA genomgår sedan
denna reaktionsekvens:
1. Propionyl-CoA karboxyleras av enzymet propionyl-CoA-karboxylas och
coenzymet biotin. Detta bildar D-metylmalonyl-CoA.
2. D-metylmalonyl-CoA omvandlas till sin enantiomer L-metylmalonylCoA av enzymet metylmalonyl-CoA-racemas.
3. L-metylmalonyl-CoA bildar succinyl-CoA, som går in i citronsyracykeln,
med hjälp av enzymet metylmalonyl-CoA-mutas med
deoxyadenosylcobalamin som coenzym. Detta ämne är ett derivat av
vitamin B12. Brist på detta vitamin leder således till ansamling av
propionat och metylmalonat vilka kommer att tas bort via urinen.

DUBBELBINDNINGAR OCH LÅNGA FETTSYROR (KOPIERAD
FRÅN LUKAS SAMMANFATTNING)
Eftersom omättade fettsyror inte är lika reducerade som mättade
kommer dessa att bilda mindre energi vid β-oxidation. Olika extra
enzymer kommer också att krävas för att dubbelbindningarna inte ska
innebära att β-oxidationen stannar av eftersom ett enzym inte kan
använda det som substrat.
Bland dessa finns ett isomeras som flyttar på en dubbelbindning om den
sitter på ett ojämnt kol. Detta eftersom en dubbelbindning på ett jämnt
kol endast behöver hoppa över det första steget i katabolismen och
sedan fortsätta som normalt. Detta betyder således att det bildas en FADH 2 mindre per dubbelbindning i en
fettsyra jämfört med motsvarande mättade syra.
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Väldigt långa fettsyror, 20 kol och uppåt, genomgår en preliminär β-oxidation i peroxisomerna. Här kommer de
att förkortas tills det att de kan gå in i mitokondrien för att där fortsätta oxidationen. Det första enzymet i
peroxisomen bildar FADH2 vilket kommer att oxideras av O2 som bildar peroxid H2O2 vilket sedan omvandlas av
katalas till H2O.
I likhet med citronsyracykeln innebär β-oxidationen en bildning av FADH2 och NADH + H+ vilket tyder på
oxidationer i substraten i båda systemen. Två kol spjälkas även av per varv i båda reaktionsvägarna. Dessutom
motsvarar de tre första reaktionerna i β-oxidationen de tre sista i citronsyracykeln. En dubbelbindning skapas
och genererar FADH2, en H2O adderas och skapar en alkohol och bryter dubbelbindningen innan en ketogrupp
skapas vilket genererar NADH + H+.

REDOGÖRA FÖR ENERGIPRODUKTION VID FULLSTÄNDIG OXIDATION AV FETTSYROR
För varje fettsyra (mättad) som bryts ned bildas:




(n/2) acetyl-CoA
(n/2)-1 NADH + H+
(n/2)-1 FADH2

Då bildningen av den aktiverade fettsyran krävde klyvningen av två högenergibindningar kan man räkna med
att två ATP gick åt vid nedbrytningen.
NEDBRYTNING AV PALMI TINSYRA





8 acetyl-CoA (12 ATP per styck)
7 NADH + H+ (3 ATP per styck)
7 FADH2 (2 ATP per styck)
-2 ATP vid aktivering

Totalt 129 ATP
NEDBRYTNING AV LINOL SYRA (18:2)





9 acetyl-CoA (12 ATP per styck)
8 NADH + H+ (3 ATP per styck)
6 FADH2 (2 ATP per styck) (8 minus de 2 dubbelbindningarna)
-2 ATP vid aktivering

Totalt 142 ATP
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BESKRIVA SKILLNADER OCH LIKHETER MELLAN NYSYNTES OCH BETA-OXIDATION AV
FETTSYROR (KOPIERAD FRÅN LUKAS SAMMANFATTNING)

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)

Ketonkroppar bildas i levercellernas mitokondrier
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BESKRIVA VID VILKA TILLSTÅND KETONKROPPAR BILDAS OCH REDOGÖRA FÖR VARFÖR
ETT ÖVERSKOTT AV KETONKROPPAR BILDAS
Ketonkroppar bildas kontinuerligt i låga mängder men primärt används kolhydratsförråd som glykogen som
den främsta energikällan. När dessa kolhydratsförråd är förbrukade och/eller fettsyrakoncentrationen ökar
sker en uppreglering av ketogenesen. Vid betaoxidation av fettsyror får man en hög nivå av acetyl-CoA men
tillgång till metabolisering i citronsyracykeln är begränsad (t.ex. pga brist på oxaloacetat som använts för
glukoneogenesen). Detta leder till en ackumulering av acetyl-CoA som i leverns hepatocyters mitokondrier kan
användas för ketogenes (ketogenes friar också upp CoA). Diabetiker brukar ha en ökad ketogenes pga
insulinbrist.

REDOGÖRA FÖR BETYDELSEN AV KETONKROPPAR OCH I VILKA ORGAN KETONKROPPAR
KATABOLISERAS (KETOLYS)
Levern kan inte själv metabolisera ketonkroppar men de är viktiga energikällor vid fasta, framförallt i hjärnan,
hjärta och skelettmuskler. Ketonkroppar är speciellt viktiga för hjärnan som vanligtvis endast använder glukos
som energikälla eftersom blod-hjärnbarriären förhindrar fria fettsyror från att nå dit vilket gör att hjärnan inte
kan bryta ner fettsyror för betaoxidation. Detta gör att vid fasta och svält är ketonkroppar dess enda
energikälla.

REDOGÖRA (SUBSTRAT, PRODUKTER, ENZYM) FÖR HUR KETONKROPPAR
KATABOLISERAS TILL ACETYL-COA
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1.
2.

3.
4.

Tiolas katalyserar formationen av acetoacetyl-CoA från två stycken acetyl-CoA vilket frigör en CoA.
Ytterligare en acetylgrupp från acetyl-CoA adderas av enzymet HMG-CoA-syntas och bildar HMG-CoA
(3-hydroxy-3-metylglutaryl) och en fri CoA. HMG-CoA är även en del i syntesen av kolesterol men
dessa processer sker under olika förutsättningar och i olika organeller. Detta är det
hastighetsreglerande steget.
HMG-CoA klyvs av enzymet HMG-CoA-lyas och genererar en acetyl-CoA och en acetoacetat.
a) Acetoacetat reduceras till 3-hydroxybutyrat av enzymet 3-hydroxybutyratdehydrogenas samtidigt
som NADH + H+ oxideras till NAD+. b) Acetoacetat förlorar spontant en CO2 och bildar på så sätt
aceton.

Vilken slutprodukt som bildas beror på förhållandet mellan NADH och NAD+. Vid mycket NADH kommer 3hydroxybutyrat att favoriseras och vid mycket NAD+ bildas acetoacetat.

ATT BETA-HYDROXYBUTYRAT KAN FUNGERA SOM SIGNALSUBSTANS OCH BINDA TILL
OLIKA RECEPTORER OCH BL.A INHIBERA LIPOLYSEN

206

KOLESTEROLOMSÄTTNING
REDOGÖRA FÖR KOLESTEROLBIOSYNTESEN (REAKTIONSFORMLER [STRUKTURFORMLER
ENBART FÖR FÖRSTÅELSEN] FRÅN ACETYL-COA TILL OCH MED MEVALONSYRA,
DÄREFTER PRINCIPERNA (SUBSTRAT, PRODUKTER OCH ADDITION AV FEMKOLSFRAGMENT) FÖR DEN VIDARE OMVANDLINGEN TILL KOLESTEROL

Pyruvat som bildas från exempelvis glykolysen ombildas till acetyl-CoA. Acetyl-Coa går vanligtvis in i TCA-cykeln
och genererar energi (ATP). Men vid höga nivåer kan Acetyl-CoA gå in i två andra metabola vägar,
ketonkroppsbildning eller kolesterol. De två första stegen är likadana för både ketonkropps och kolesterol
syntesen.

Kolesterol syntesen sker till största delen i levern och har omkring 30 steg, de är dock inte alla som är
relevanta att kunna. Nedan finns de mest viktiga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Två stycken acetyl-CoA slås samman med hjälp av tiolas och bildar aceto acetyl CoA. En CoA avgår.
Ytterligaren en Acetyl-CoA slås samman mha HMG-CoA syntas och bildar HMG-CoA. En CoA avgår.
HMG-CoA mha HMG-CoA reduktas samt 2 NADPH och bildar mevalonat.
Mevalonat bildar isopentyl pyrofosfat
isopentyl pyrofosfat bildar ”isporene units”
via flertalet steg där bla enzymet squalene syntas är inkluderas bildas squalene.
Squalene ombildas till 7-Dehydrokolesterol
7-Dehydrokolesterol bildar kolesterol
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REDOGÖRA FÖR DET HASTIGHETSREGLERANDE STEGET I KOLESTEROLBIOSYNTESEN MED
AVSEENDE PÅ SUBSTRAT, PRODUKT SAMT ENZYM OCH COENZYM/COSUBSTRAT OCH
BESKRIVA HUR DETTA STEG REGLERAS FYSIOLOGISKT OCH FARMAKOLOGISKT
I steget HMG-CoA  mevalonat mha enzymet HMG-CoA reduktas samt 2 NADPH, är det hastighetsreglerande
steget.
HMG-CoA reduktas är ett av de mest regalerade enzymerna i kroppen och är det huvudreglerad steget i
kolesterol syntesen. HMG-CoA reduktas inhiberas av höga kolesterol nivåer och glukagon och aktiveras av
insulin. Inhiberas även av xylulos-5-fosfatkoncentration. På gen nivå genom SREBP som binder och ökar
transkriptionen. Statiner är det vanligaste sättet att medicinskt sänka kolesterol i kroppen.

BESKRIVA HUVUDDRAGEN I SYNTESEN AV GALLSYROR SAMT BESKRIVA DET
HASTIGHETSREGLERANDE STEGET OCH DESS REGLERING | BESKRIVA KONJUGERADE
GALLSALTERS BILDNING OCH STRUKTUR REDOGÖRA FÖR TARMBAKTERIERS PÅVERKAN
PÅ GALLSYROR OCH GALLSALTER
Galla består av bland annat; gallsyror och gallsalter, bilirubin, fosfolipider, kolesterol, elektrolyter ex NA+, cloch HCO3-, andra ämnen som kan komma från exempelvis mediciner, vatten, glutation samt IgA som hindrar
bakterier från att växa i gallan. Alla ämnena har olika funktion och finns i varierande mängder men har alla en
del i gallans funktion.
Kolesterol från exempelvis kylomikroner och de novo syntes från acetyl-CoA går i glatta ER (endoplasmatiska
retikelum) igenom reaktioner, de mest väsentliga kommer jag gå igenom men det sker andra reaktioner som
bla kortar förgreningen på kolring D. Först kommer ett cytokrom p-450 enzym som heter kolesterol-7-alfahydroxylase (CYP7E1) bland annat addera en OH grupp på kol 7. Detta ger den primära gallsyran
chenodeoxikolsyra. Chenodeoxikolsyra kan tas ur GER, eller så kan kolesterol-12-alfa-hydroxylas (CYP8B1)
addera en OH grupp till kol 12 och bilda
kolsyra som även den är den primär
gallsyra. Dessa gallsyror kan tas ut direkt i
gallkapilärerna via BSEP (står för gallsalts
export pump) och sedan ut i gallträdet.
De primära gallsyrorna kan deprotoneras
för att sedan konjugeras med glycin eller
taurin. Chenodeoxikolsyra som
konjugeras med glycin heter
Glycochenodeoxikolsyra och med taurin,
taurochenodeoxikolsyra. Kolsyra som
konjugeras med glycin heter glycokolsyra
och med taurin, taurokolsyra. Dessa tas
även de ut via BSEP till gallkapilärerna.
Anledningen till att gallsalter bildas är att
de är mer polära och där med bättre
lösningsmedel. Av de gallsalter som
syntiseras så är förhållandet glycin:taurin
3:1.
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Gallsyror och gallsalter kan i tarmen påverkas av bakterier. De primära gallsyrorna kan via bakterier och
enzymet kolesterol-7-alfa-dehydroxylas till deoxikolsyra från kolsyra och litokolsyra från chenodeoxikolsyra.
Detta kallas de sekundära gallsyrorna kan även de konjugeras mha glycin och taurin. De ger glycodeoxikolsyra
och taurodeoxikolsyra samt taurolitokolsyra och glycinlitokolsyra det kallas sekundära gallsalter. Bakterierna
kan även dekonjugera de primära gallsalterna till primära gallsyror.
Syntesen av gallsyror och gallsalter regleras genom att enzymet CYP7E1 allosteriskt inhiberas av
Chenodeoxikolsyra samt kolsyra. Gallsyntesen stimuleras av sekretin som avges från celler i duodenum.

BESKRIVA VAR OCH HUR ABSORPTION AV GALLSYROR OCH GALLSALTER SKER
Ungefär 900 ml eller i mg 600 mg galla nysyntiseras varje dag, dock använder kroppen ungefär 12-36 g galla
varje dag beroende på vad man äter. Så kroppen har ett cirkulations system som gör det möjligt att
återanvända ca 95 % av gallan som utsöndras varje dag, detta system kallas enterohepatiska systemet. I ileum
reabsorberas gallan och går via porta systemet till levern där de kan genomgå eventuella modifikationer och
sedan utsöndras till gallkapilärerna igen. De som inte absorberas i ileum tas till kolon där bakterier kan
genomföra olika reaktioner, där igenom kan galla tas upp till porta systemet eller avges via avföringen. Denna
enterohepatiska cirkulation drivs av den motoriska aktiviteten i gallblåsan och peristaltiken i ileum och kolon
samt transportörer som använder sig av ATP.
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BESKRIVA DE VANLIGASTE LIPOPROTEINERNA O CH HUR DE SKILJER SIG ÅT MED
AVSEENDE PÅ PRINCIPIELL LIPIDSAMMANSÄTTNING OCH UPPBYGGNAD: VILKEN
FUNKTION HAR DE? VARFÖR TAS FETTET I KYL OMIKRONER OCH VLDL FRAMFÖR ALLT
UPP AV EXTRAHEPATISKA VÄVNADER (FRÄMST FETTVÄV OCH MUSKLER)?
Kolesterol packas in i lipoproteiner som kan transporteras inom kroppen. Det finns fyra olika grupper av
lipoproteiner; Kylomikroner, VLDL (very low density lipoprotein), LDL (low density lipoprotein) and HDL (high
density lipoprotein).
Kylomikronerna är 20 % av kolesterol som bildas genom upptag från vår föda. Kylomikronerna syntiseras i
tarmkanalen och innehåller en stor mängd triacylglycerider (TAG), kolesterol och kolesterolesters samt har en
apolipoprotein B48 bundet till sig. Kylomikroner har den lågsta densiteten och transporteras från tarmarna via
lymfsystemet till blodet. Där donerade HDL apolipoproteinerna E och C2 vilket möjliggör för kylomikroner att
donera TAG (som spjälkats till fria fettsyror) och kolesterol till vävnaderna och mest av allt levern.
HDL, High density lipoprotein är en speciell typ av lipoprotein, det innehåller den största mängden protein och
kan donera proteiner till andra lipoproteiner och sedan ta dem tillbaka och återanvända dem. HDL kan också
donera kolesterol i utbyte mot TAG: s samt ta upp kolesterol via scavenger-receptorer.
I levern kan TAG: s och kolesterol packas till VLDL, som innehåller Apolipoprotein B100 och när det har nått
cirkulationen får den också Apolipoprotein E och C2 från HDL. Det gör det möjligt för VLDL att binda till
receptorer och donera en del av dess TAG till exempelvis muskler i skelettet. Kvar blir en VLDL-reminant, även
känd som IDL (intermediate density lipoprotein), den konverteras till LDL när den reagerar med lever
triglyceridlipas i levern. Där det avger fler TAG: er (som FFA) varefter HDL tar tillbaka Apolipoprotein E. IDL kan
också gå till binjurebarken där APO-E binder in och kolesterolet ges bort, i detta fall skapas inte LDL.
De mesta av LDL (60-70%) går till levern där den binder till LDL-receptorer, resten går till binjurebarken eller
gonaderna för att skapa steroidhormoner eller till makrofagerna där skumceller kan skapas. LDL som inte
binder till någon receptor och förblir i blodet kan oxideras till oxidativ LDL.

REDOGÖRA FÖR LIPOPROTEINLIPASERNAS FUNKTION OCH REGLERING I FETTVÄV RESP.
MUSKEL
Lipoproteinlipas är ett enzym som sitter fast i kapillärväggen. Lipoproteinlipas finns i stora mängder i fettväv
sam hjärt- och skelettmuskelvävnad, men finns inte i levern. Enzymet bryter ner TAGs i lipoproteiner till fria
fettsyror och glycerol. Aktivering av lipoproteinlipas sker när den binder till apolipoprotein CII och klyver TAGs.
I fed state så bidrar insulin till ökad syntes av lipoproteinlipas. Adrenalin stimulerar även ett ökat uttryck av
lipproteinlipas i muskelväv.

REDOGÖRA FÖR FUNKTIONEN HOS APOLIPOPROTEINERNA B, C-II OCH E SAMT FÖR
FUNKTIONEN HOS ENZYMET LCAT (PCAT)
APOLIPOPROTEIN B
Det finns två typer av apolipoprotein B48 och B100. B48 finns i kylomikroner och B100 i LDL och VLDL. B100
känns igen av LDL-receptorer och aktiverar en receptormedierad endocytos av lipoproteinet.
APOLIPOPROTEIN CII
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Finns i kylomikroner, HDL och VLDL och aktiverar lipoproteinlipas. Avges till kylomikroner och VLDL från HDL.
APOLIPOPROTEIN E
Avges från HDL till kylomikroner och VLDL. Stannar kvar hos IDL och LDL. Medierar upptag i levern och för IDL i
binjurebarken.
ENZYMET LCAT (PCAT)
Enzymet LCAT är ett enzym i HDL som omvandlar kolesterol till kolesterylestrar. Det syntetiseras i levern och
binder till HDL-partiklar när de bildas och aktiveras av apolipoprotein AI.

REDOGÖRA FÖR LDL-RECEPTORERNAS OLIKA FUNKTIONER VID HÄLSA OCH SJUKDOM
LDL-receptorer tar upp LDL (även andra lipoproteiner) från blodet till levern. Om antalet LDL-receptorer
minskar, eller mängden LDL är så högt att de inte kan ta upp allt LDL i blodet. LDL kan oxideras och bilda
oxidativ LDL och kan bilda skumceller. Det ger ökad risk för aterosklerotiskt plack och således även hjärt- och
kärlsjukdomar.

REDOGÖRA FÖR UPPTAG AV OLIKA LIPOPROTEINER (KYLOMIKRON ”REMNANTS”, VLDL
”REMNANTS” (IDL),HDL OCH LDL), LDLS OCH KOLESTEROLS HANTERING
INTRACELLULÄRT, SAMT KOLESTEROLS FEED BACK ”SIGNALERANDE” FUNKTIONER VAD
AVSER KOLESTEROL-UPPTAG, -SYNTES OCH -NEDBRYTNING
VLDL ”REMNANTS” (IDL)
IDL kan gå två vägar – tas upp av levern eller omvandlas till LDL.
KYLOMIKRON ”REMNANTS”,
Kylomikron rester (”remnants”) dvs när kylomikroner har donerat TAG använder apo E för att endocyteras till
levern.
HDL
HDL kan transportera kolesterol från vävnad som har för mycket kolesterol till levern som i sin tur kan använda
det till att tillverka gallsalter, utsöndra kolesterol med gallan eller till VLDL. Använder sig av Apo E för att
endocyteras till levern.
LDL
LDL-partikel definieras som LDL när den släppt ifrån sig fettsyror. Har inte kvar Apo CII utan enbart Apo B100.
Den binder in till LDL-receptor i lever och tas in på så sätt.
KOLESTEROLS FEED BAC K ”SIGNALERANDE” FUNKTIONER
Kolesterolhomeostasen påverkas av flera faktorer exempelvis så påverkas den av HMG-CoA reduktas. Som i sin
tur påverkas av kolesterol koncentrationen i sig, xylulos-5-fosfatkoncentration och glukagon. Upptaget av
kolesterol i vävnad och lever regleras av mängden LDL-receptorer som uttrycks och genenuttrycket för dessa
receptorer regleras av SREBP 2.
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FÖRSTÅ OCH KUNNA FÖRKLARA UTTRYCKEN ”DET ONDA OCH DET GODA
KOLESTEROLET”
Det onda kolesterolet kallas LDL som vid höga halter i blodet kan oxideras och bilda skumceller och sedan leda
till aterosklerotisk plack.
Det goda kolesterolet kallas HDL, den kan ta hand om överflödet av kolesterol. HDL kan transportera kolesterol
från vävnad som har för mycket kolesterol till levern som i sin tur kan använda det till att tillverka gallsalter,
utsöndra kolesterol med gallan eller till VLDL. Har man mycket HDL minskar LDL.

REDOGÖRA FÖR OXIDATIONSHYPOTESEN OCH HUR DEN ANSES KOPPLA TILL
ATEROSKLEROS

Oxidations teorin är att LDL som blir kvar i blodet kan ta sig in mellan endotelcellerna till
subendotelialutrymmet. Där oxideras LDL av ROS och bilda oxidativ LDL. Det ger en inflammatorisk respons
som i sin tur skickar en signal till makrofagerna. Makrofagerna tar upp oxidativt LDL via FAT/CD36 receptorer.
De ansamlas i makrofagen och dessa blir sedan foam cells. Foamcells kan vara farliga då de bildar migration i
glatta muskelceller som tillsammans med foamcells bildar aterosklerotiskt plack.
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REDOGÖRA FÖR POSTULERADE MEKANISMER FÖR HUR ROS ORSAKAR LIPIDOXIDERING
AV LIPOPROTEINER SAMT MEMBRANSKADA

Fosfolipider som finns i membranen består av en fleromättad kedja och en mättad kedja. Den fleromättade
kedjan är viktig för att fosfolipiden ska fungera väl i membranet. Dock är vätet i de fleromättade kedjorna är
oxidationskänsliga (LH).
När LH träffas av en radikal tar radikalen dess väte. Den nu radikaliserade L* är lätt för syre att reagera med, då
bildas en lipidradikal vilken är mycket skadlig.
Med hjälp av vitamin E kan den knycka ett väte från grannlipiden och bilda lipidhydroperoxid som stoppar
radikalen på den fettsyran. Därefter kan den ombildas till en lipidalkohol med hjälp av GPX samt 2 GSH.

BESKRIVA HUR REAKTIVA SYRERADIKALER SAMT REAKTIVA SYREFÖRENINGAR
(=SYRESPECIES) ROS ELIMINERAS
Reaktiva syreradikaler och syreföreningar elimineras mha antioxidanter. Antioxidanterna oxideras istället för
att något som kan bli skadligt oxideras. Några vanliga antioxidanter är askorbinsyra, vitamin E och β-karoten.

Sedan finns det även olika enzymer som hjälper till och skydda mot ROS.
Superoxid-dismutas är en grupp enzymer som bryter ned superoxider. Det finns i tre olika;
extracellulär, cytosolisk och mitokondrisk. Enzymet verkar på superperoxiden och ger väteperoxid.
väteperoxiden kan hanteras av två olika typer av enzymer. Katalas är ett enzym som till största del
finns i peroxisomer. I peroxisomer används syre som tvåelektronacceptor och det bildas en massa
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väteperoxid. Väteperoxid bryts ned till syre och vatten med hjälp av katalaset. Det andra enzymet är
glutationperoxidas och finns i 8 olika former och alla
glutationperoxidas är selenberoende.

BESKRIVA OCH TEORETISERA KRING OLIKA PRINCIPER FÖR ATT SÄNKA
BLODKONCENTRATIONEN AV LDL OCH OLIKA ANLEDNINGAR TILL FÖRHÖJDA
BLODFETTER
Statiner är det vanligaste läkemedlet som ges idag mot hög koncentration av LDL (och kolesterol i allmänhet)
Det kan här diskuteras huruvida det är bra att nedreglera kolesterolsyntesen då man också ned reglerar de
positiva effekterna av ex HDL.
En förändring i kost och livsstil har visats ge mycket goda effekter, tyvärr kan det vara svårt att göra dessa
förändringar och en del patienter är ovilliga att göra dem.
Det finns studier som ser huruvida en inhibering av PCSK9-genen kan leda till sänkning av LDL då Proteinet
PCSK9 påvisats bryta ned LDL-receptorer.
Liver X receptor (LXR) är en transkriptionsfaktor som bland annat påverkar genuttrycket för ChREBP, SREBP,
LPL, FAS, CETP, och apo E. Man har i studier kunnat visa att LXR kan uppreglera HDLs transport av kolesterol till
levern. Genom att påverka denna transkriptionsfaktor hoppas man att sänka LDL genom detta. Men ännu är
detta något man studerar.
STUDENTEN SKA KÄNNA TILL

ATT GALLSYROR/GALLSALTER KAN FUNGERA SOM SIGNALSUBSTANSER OCH BINDA TILL
OLIKA RECEPTORER (GPCR SAMT NUKLEÄRA)
Se avsnitt 3.

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
ROS har en oparad valenselektron vilket gör dem mycket reaktiva. De oxiderar gärna andra molekyler för att ta
en H+ från dem och på så sätt bli mer stabil. Syntesen av ROS kan ske genom en ska autooxidation samt
fotokemiska och enzymatiska reaktioner. Den vanligaste platsen för radikaler att bildas är dock mitokondrien,
främst bildas väteperoxid och superoxid där.

Molekylärt syre har begränsad löslighet i vatten och är oreaktivt. Syremolekylen tar upp en elektron och blir
superoxidanjon, tas en till syre upp blir den *O2- och blir mycket reaktivt med vatten och bildar då snabbt H 2
O 2 (väteperoxid). Tillsätts en till elektron klyvs väteperoxiden, bildar en OH – och en OH* som går vidare och
bildar vatten.

Bilden visar på elektronorbitaler för olika reaktiva syre och syre. Molekylärt syre (O2) har pilar åt samma håll
och är därav relativt stabilt. Medan till exempel singletsyret som totalt sett har lika många elektroner som
vanligt syre har elektroner som ”spinner” åt olika håll och som fyllt en 2P orbital. Är därav ostabil.

Olika ROS är: väteperoxid H2O2, Superoxid (O2-*), hydroxyl (OH-*) samt singlet syre O=O
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GLUTATIONS STRUKTUR (OXIDERAD OCH REDUCERAD FORM) SAMT FUNKTION
Glutation är en tripeptid med thiolgrupp (SH) som kan ge bort sitt väte och bilda vatten från väteperoxid. Kan
oxidera för att ta hand om väteperoxid, det oxiderade glutationperoxidaset reduceras tillbaka med NADPH.

FUNKTIONEN AV SUPEROXIDDISMUTAS, KATALAS OCH GLUTATIONPEROXIDAS
Dessa är olika enzymer som hjälper till och skydda mot ROS. Superoxid-dismutas är en grupp enzymer som
bryter ned superoxider. Det finns i tre olika; extracellulär, cytosolisk och mitokondrisk. Enzymet verkar på
superperoxiden och ger väteperoxid. väteperoxiden kan hanteras av två olika typer av enzymer. Katalas är ett
enzym som till största del finns i peroxisomer. I peroxisomer används syre som tvåelektronacceptor och det
bildas en massa väteperoxid. Väteperoxid bryts ned till syre och vatten med hjälp av katalaset. Det andra
enzymet är glutationperoxidas och finns i 8 olika former och alla glutationperoxidas är selenberoende.

SPECIFIKA INTERMEDIÄRER I KOLESTEROLBIOSYNTESEN SOM KAN ANVÄNDS FÖR
ANDRA METABOLA ÄNDAMÅL
Intermediären IPP är prekursor till isoprenoider, t ex ubiquinon (Coenzym Q).

ARGUMENT SOM TALAR FÖR OCH EMOT SAMBANDET HÖGT KOLESTEROL OCH
ATEROSKLEROS
LDL oxideras av ROS och bildar oxidativ LDL. Det ger en inflammatorisk respons som i sin tur skickar en signal
till makrofagerna. Makrofagerna tar upp oxidativt LDL via FAT/CD36 receptorer. De ansamlas i makrofagen och
dessa blir sedan foam cells. Foamcells kan vara farliga då de bildar migration i glatta muskelceller som
tillsammans med foamcells bildar aterosklerotiskt plack. Iom att högt kolesterol oftast betyder att man har
högt LDL och att LDL-receptorerna inte hinner ta hand om allt så kan man leda det till ateroskleros.
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BEGREPPET NEUTRALLIPIDER OCH KUNNA NAMNGE DESSA (SE LIPIDLABORATIONEN)
Lipider är mestadels hydrofoba molekyler som ofta innehåller långa kedjor av metylenheter. Neutrallipider
innehåller inga laddade eller joniser bara grupper. Fosfolipider har två hydrofoba fettsyrasvansar och ett
hydrofilt fosfatinnehållande huvud. Triacylglyceroler, diacylglyceroler, monoacylglyceroler och kolesteroler är
neutrallipider.

OLIKA ANTIOXIDANTER I FÖDAN OCH HUR DE FUNGERAR

Antioxidanter oxideras istället för att något viktigt oxideras och förstörs/ändrar egenskap.
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DELAVSNITT III
AMINOSYRAMETABOLISMEN
REDOGÖR FÖR GENERELL AMINOSYRAMETABOLISM OCH AMMONIAKS METABOLISM.
Aminosyror lagras inte i kroppen och därav måste de fås via mat, syntiseras ”de novo” eller via protein
nedbrytning.
Aminosyra katabolismen kan delas in i två faser där fas 1 är att en alfa-aminogrupp tas bort och ger ammoniak
samt en alfa-ketosyra som kallas kolskelettet. En del av detta ammoniak avges i urinet men det mesta används
i UREA syntesen. UREA är viktigt för att kroppen ska kuna göra sig av med kväve.
Fas 2 är hur kolskelettet konveras till de olika medaboliska intermediärerna varav många va dem är
aminosyror.

REDOGÖR FÖR MEKANISMER VID TRANSAMINERING, VILKA ALFA-KETOSYROR AOM
DELTAR I UPPTAGET AV AMINOGRUPPER, VILKA SPECIFIKA REAKTIONER SOM
KATALYSERAS AV ALAT ( ALT) RESPEKTIVE ASAT (AST) SAMT KUNNA BESKRIVA
PYRIDOXALFOSFATS ROLL.
Transaminering är ett sätt där en alfa-ketosyra tar
en aminogrupp från en aminosyra. Detta sker med
hjälp av ett transaminase och PLP. PLP står för
peridoxid fostat.
I reaktionen med ALT, alanine amino
transaminase, som man kan föreställa sig som en
halvcirkel med två fickor. I fickorna binder Alanine
in i den ena och alfa-ketoglutarate in i den andra
fickan. Med hjälp av PLP byts aminogruppen och
syre plats och ger Pyruvate ch Glutamate. Detta
sker i muskler och andra vävnader.

I lever tas Glutamate in och genomgår en oxidativ
deamination mha glutamate dehydrogenas och
bildar alfa-ketoglutarate. I levern finns Aspartat
aminotransferas AST och de ser ut precis som ALT.
Här binder alfa-ketoglutarate och aspartat in och
mha PLP byter syre och aminogruppen plats och bildar glutamate och oxaloacetat.

REDOGÖRA I DETALJ (SUBSTRAT, PRODUKTER, ENZYM, COENZYM) FÖR BILDNINGEN AV
ALANIN OCH GLUTAMIN I MUSKULATUR.
Alanin bildas från aminogrupper på alfa-ketosyror så som pyruvate, oxaloacetat och alfa-ketoglutarate.
Transaminiations reaktionerna som sker är de mest direkta i metabolismen. Glutamat kan även synteseras
genom reverse oxidativ deamination katalyserad av glutamate dehydrogenas.
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Glutamin har en amid bindning med ammoniak på gamma-carboxyl som bildats från glutamat via glutamine
synthas och drivs av hydrolys av ATP. Reaktionen är även en stor del av ammoniak transporten (icke
toxicform).

REDOGÖRA (SUBSTRAT, PRODUKTER, ENZYM, COENZYM) FÖR
GLUTAMATDEHYDROGENASETS ROLL VID OXIDATIV DEAMINERING, OCH VAR DENNA
SKER.

Glutamat  alfa-ketoglutarate
Enzym: glutamat dehydrogenas
Coenzym: NADP+, H20
En oxidativ deaminering är när NH3+ (aminogruppen) avges helt och inte byter plats som i transamination. Det
är glutamatdehydrogenaset mha H20 som möjliggör detta.
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BESKRIVA GLUKOS-ALANIN-CYKELN.

I coricykeln så bildas alanin som en biprodukt vid ombildning från pyruvat till laktat. Alanine kan via
transaminering bilda pyruvat igen som går in i glukoneogenesen och bildar glukos. Glukoset går via glykolysen
och blir pyruvat. Pyruvat kan sedan gå om i cykeln.
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REDOGÖRA FÖR UREACYKELNS FUNKTION (SUBSTRAT, PRODUKTER, ENZYM),
LOKALISATION OCH REAKTIONER (STRUKTURFORMLER ENBART FÖR UREA, I ÖVRIGT
ENDAST FÖR FÖRSTÅELSEN).

Urea cykeln är det viktigaste och dtörsta sättet att göra sig av med aminogruppsderivat från aminosyror och är
90 % av de kväve-innehållande produkterna i urin. En av Kväve grupperna är från fritt NH3 och den andra från
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aspartat. CO2 ger kol och syre till Urea. Det bildas i levern och tas till njuren via blodet och tas ut ur kroppen
som urin. De första två reaktionerna i UREA-cykeln sker i mitokondrien resten i cytosolen.

BESKRIVA UREACYKELN MED EN SUMMAFORMEL.

REDOGÖRA FÖR UREACYKELN HUVUDREGLERADE STEG (SUBSTRAT, PRODUKT OCH
ENZYM [KARBAMOYLFOSFATSYNTETAS I]) SAMT KUNNA BESKRIVA HUR DETTA ENZYM
REGLERAS AV N- ACETYLGLUTAMAT.
Substrat: Co2 NH3 2ATP
enzym: karbamoylfosfat syntetas I
Produkt: Carbamoylfosfat, 3 H+, 2 ADP + 2 Pi
Coenzym: N-acetylglutamt
N-acetylglutamat aktiverar carbamoyl fosfat syntetas I som är hastighetsbestämmande steget. Nacetylglutamat syntiseras från acetyl xoenzym A och glutamat mha N-acetylglutamat suntase med arginin som
aktivator.
Äter man mycket protein bildas mer glutamat  mer N-acetulglutamat  ökad UREA cykel aktivitet

BESKRIVA DEN STEGVISA BILDNINGEN AV KREATINFOSFAT (REAKTIONER OCH ORGAN),
NEDBRYTNING AV DENNA HÖGENERGIFÖRENING SAMT KREATIN, SAMT KUNNA
BESKRIVA VILKEN FUNK TION SOM KREATINFOSFAT OCH KREATINKINAS HAR.
Keratinfosfat fosforyleras från keratin som finns i muskler. Kan i och med att den är en högenergimolekyl
snabbt konvrteas från ADP till ATP och vise versa när muskler kontraherar.

Keratin bildas från glycin och guandino gruppen på arginin samt en metyl grupp från SAM.

222

Keratinfosfat bildas med hjälp av enzymet keratin kinas.

Keratin och keratinfosfat bryts ned genom att de spontant cykliserar sig till kreatinin som avges med urinen.
Kreatinin är proportionellt till kreatinfosfatet i kroppen och iom det kan man bestämma muskelmassan via att
mäta keratinin.

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.
Fenylalanin är en essentiell aminosyra och ombildas endast till tyrosin vid överskott. Fenylalanin kräver BH4
och fenylalanin hydroxylas för ombildning. Det avgår vatten och BH2. BH2 kan mha NADH och dihydroperidine
reduktas tillbakabildas till BH4. Tyrosine reagerar sedan vidare via hydroxering och dekarbolisation till
adrenalin.

Vid fel i fenylalanin hydroxylas eller i BH4 syntesen eller dihydropteridin reductas kan fenylketonurina (PKU)
uppstå. Det betyder att fenylalanin inte kan spjälkas och det ansamlas höga nivåer i kroppen vilket ger en
mustig odör till urinet. Kan behandlas genom restirktioner i mat när det kommer till fenylalanin samt
behandling med BH4 och L-DOPA.
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Det screenas idag för fenylketourina vid PKU testet som görs på barn. Men om den går obehandlad leder den
till mentala funktionsnedsättningar, hyperaktivitet, svårt med tal och att gå. Men även epeleptiska anfall,
skakningar, micro encefalit och att man inte växer.

BESKRIVA BILDNINGEN (SUBSTRAT, PRODUKTER, ENZYM) AV SEROTONIN (5-HT).

Seratonin kallas även 5-hydroxytryptamine (5HT) det bildas och sparas på många ställen i kroppen. Mest finns i
intestinala mukosan, lite i CSN och fungerar som neurotransmitter i Platelets. Dess funktion är smärt kännin,
sömn, aptit, temperatur, blodtrycks reglering samt kognetiva funktioner och humör.

BESKRIVA BILDNING AV NO (SUBSTRAT, PRODUKTER, ENZYM) OCH HISTAMIN OCH
KÄNNA TILL DESSA FÖRENINGARS FUNKTION.
No är en mediator i många system:
- relaxerande faktor – vasodilation
- neurotransmittor
- hindra aggregation av platelets
- viktig i makrofagernas funktion.

Den har en mycket kort halveringstid i vävnader, det tar ca 3-10 sekunder innan den reagerar med syre och
superoxid.

No bildas genom substraten arginin, O2, NADPH, coenzymerna FMN,FAD, heme, tetrahydrobiopterin detta
sker i cytosolen och bildar No och citrulline.
Det finns 3 olika No synthaser som är identifierade, 2 syntiseras i konstant hastighet och behöver Ca2+
calmodulin. Denna sker fräst i endoteliet och bildar små mängder av NO. NO diffunderar sedan till vaskulära
glatta muskler och mha cytosoliskt guanylate cyclase bildar cGMP. cGMP aktiverar i sin tur protein kinas G som
fosfoylerar ca2+ kanaler och Ca2+ tar sig in i muskelcellen och kontraherar.
Sen finn en Ca2+ oberoende enzym som finns i många celler ex hepatocyter, makrofager och monocyter.
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HISTAMIN
Är en katekolamin och är en kemisk signalmolekyl som hjälper till vid många olika signaleringar. Bland annat
vid allaergi, inflammation, magsyra sekretion samt är en stark vasodialator. Den bildas via dekarboxylering av
Histidin med hjälp av PLP.

REDOGÖRA FÖR OMSÄTTNINGEN AV GLUTAMIN OCH DESS BETYDELSE FÖR SYRABASBALANSEN SAMT I DETTA SAMMANHANG KUNNA REDOGÖRA FÖR METABOLA
SKILLNADER MELLAN PERIPORTALA OCH PERIVENÖSA HEPATOCYTER.
I muskler, fettväv och lungor så sker den primära syntesen av glutamin och under vad som kallas normala syrabas tillstånd sker användandet av glutamin främst i levern och tunntarmarna. I levern så tar de periportala
hepatosyterna hand om glutamin via en katabolisk reaktion som ger ammoniak och bikarbonatjoner till UREA.
De perivenösa hepatocyterna kan syntetisera glutamin.
Vid metabolisk acidosis, dvs försurning av kroppen, så kommer njurarna istället bli platsen för glutamin
catabolism, och ammoniak jonerna som bildas och avges till urinet möjliggör att syran neutraliseras då
bikarbonatjonerna som bildas tas ut i blodet .
När det kommer till periportala och perivenösa celler så handlar de exempelvis om lever lobulusen, där
periportala ligger närmare portatriaden och perivenösa närmare centralvenen. De för därmed olika mycket
syre. Därav sker olika metabola skeenden på de olika platserna. I den periportala, där det finns mer syre, sker
syre beroende metabola vägar så som beta-oxidation, aminosyra metabolism, UREA-cykeln, Gluconeogenesen,
kolesterol syntesen, gall syntes. Medan i perivenösa sker ex glykolysen, lipogenesen, ketogenesen, glutamin
formationen.

REDÖGÖR FÖR SLUTSTEGEN I VALINS OCH ISOL EUCINS NEDBRYTNING OCH VITAMIN
B12 BETYDELSE (SE ÄVEN OVAN UDDA FETTKOLSYROR)
Valin och isoleucin är grenade aminosyror
Båda kan bilda succinyl Coa.
Valin eller isoleucin propionyl Coa succinyl Coa med hjälp av biotin och B12

REDOGÖRA FÖR UPPTAG OCH FRISÄTTNING AV AMINOSYROR I MUSKULATUREN O CH
HUR DESSA PROCESSER REGLERAS HORMONELLT
Muskelaturen i kroppen har inga glukagonreceptorer utan styrs av insulin och dess nivåer samt kortisol. Vid
mycket låga nivåer, ex vid fasta och svält så kommer musklerna att börja bryta ned sitt protein och producerar
då aminosyror. Dessa aminosyror kan sedan transporteras till levern och där gå in i ex glukoneogenesen.

STUDENTEN SKA KÄNNA TILL
VAD SOM MENAS MED KATEKOLAMINER OCH HUR DESSA, LIKSOM SEROTONIN,
PRINCIPIELLT INAKTIVERAS
Katekolaminer är biologiskt aktiva aminer, ex dopamin, adrenalin och noradrenalin. Deras funktion är
exempelvis att vara hormonella regulatorer. De inaktiveras av oxidativ deamination asom katalyseras av
monoamin oxidas (MAO) och O-metylation som sker mha katekol-o-metyltransderas som använder SAM som
metyl donator.
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Aldehydgrupperna/produkterna från MAO reaktionen oxideras till syror som avges i urinen som
Vanillymandelic syra (VMA) för adrenalin och noradrenalin och homovanilic syra för dopamin. Reaktionerna är
reversibla, så MAO kan låta ackumulation ske eller förhindra ackumulation.

VAD SOM MENAS MED KETOGENA OCH GLUKOGENA AMINOSYROR.
Aminosyror kan klassificeras som glukogena och ketogena alternativt båda, det beror på hur de bildas.
Katabolism av amonisyror involverar borttag av alfa-aminogruppen och sedan nedbrytning av kolskelettet. För
glukogena aminosyror ger katabolismen pyruvate eller TCA intermediärer. De är intermediärer/substrat i
glukoneogenensen från början och ger glukos i lever/njure. Ketogena aminosyror ger efter katabolism
acetoacetat eller en prekrusor ex acetyl Coa eller acetoacetyl-Coa. De är ketonkroppar från början och kan inte
gå in i glukoneogenesen och ger ej glukos. Det är endast Leucin och lysin som endast är ketogena aminosyror.

Typ
Icke essentiella

essentiella

Glukogena
Alanin
Arginin
Aspargin
Aspartat
Cystin
Glutamat
Glutamin
Glycin
Proline
Serin
Histidin
Metionin
Threonin
Valin

båda
Tyrosin

Ketogena

Isoleucin
Fenylalanin
Tryptofan

Leucin
Lysin

MTOR SOM ”CENTRALT” KINAS I REGLERINGEN AV BLAND ANNAT
AMINOSYRAMETABOLISMEN
mTor står för ”mammalian target of rapamycin” och reglerar celler tillväxt och proteinsyntes. Det finn två olika
typer av multiproteinkomplex, mTORC1 som har med lipidmetabolismen att göra samt protein syntes och
metabola ombildningar. Där en oregleras aktivitet kan leda till ökad adipogenes. mTORC2 vars funktioner
bidrar i regleringen av glukoshomesostasen.

ENKOLSPOOLEN
PÅ ETT ÖVERSIKTLIGT SÄTT BESKRIVA OMVANDLING AV ENKOLFRAGMENTEN OCH
KÄNNA TILL VILKA AMINOSYROR SOM KAN AVGE ENKOLFRAGMENT.
Enkolspoolen är viktig i bland annat nukleotidmetabolismen. Enkolspoolen används vid förmodligen mer än
1000 olika reaktioner i kroppen. Enkolfragment ex formyl, metenyl, metylen och metyl sitter på enkolsbärare
som är Tetrahydrofolat (THF) med vitamin B9 där enkolsfragmenten är bundna till kväve 5 eller 10.
Enkolsfragmenten kan även vara bundna till S-adenosylmetionin (SAM).
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Serin kan donera en metylgrupp till tetrahydrofolat (THF) som är folsyra, det blir metylen som binder och serin
blir till glycin.
Till SAM doneras enkolframgenten fråm metionine som även är med och bildar SAM.

REDOGÖRA FÖR BILDNING, NEDBRYTNING OCH FUNKTION AV S-ADENOSYLMETIONIN
(SAM). REDOGÖRA FÖR BILDNINGEN AV HOMOCYSTEIN OCH DESS NEDBRYTNING TILL
METIONIN, SAMT KUNNA REDOGÖRA FÖR HOMOCYSTEINS KLINISKA
LABORATORIEMÄSSIGA RELEVANS.

SAM bildas av ATP och Metionin som substrat och mha enzymet metionone adenosyltransferas bildas SAM
och PPi + Pi. Det som händer är att fosfatgrupperna från ATP spjälkas av, kvar blir adenosindelen som metionin
kopplas till. I SAM binder svavlet till 3 atomer, vanligtvis binder svavel endat till 2. Det är denna ex. metyl
grupp som avges som enkolsfragment.

När enkolfragmentet avges så fås S-adenosylhomocystin (SAH) som sedan bryts och bildar homosystine och
adenosin. Homocystin kan mha 5-metyltetrahydrofolate dvs folsyra bilda metionin som kan bilda SAM igen.
Homocysteins ombildning till metionin är det enda steget som återanvänder 5- metyltetrahydrofolate. Om vi
har kobalaminbrist (B 12 brist) ansamlas 5-metyltetrahydrofolat vilket gör att vi får brist på de andra folsyrorna
som bildas iom att när de använd bildar metyltetrahydrofolat och de krävs att metyltetrahydrofolat
återanvänds och ombildas till dessa. En massa homeocystein ansamlas och detta kallas folatfällan.
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REDOGÖRA FÖR ENKOLPOOLENS BETYDELSE VID BILDNING AV NUKLEOTIDER OCH
METIONIN.
För syntesen av Metionin och en del Nukleotider ex syntes av puriner och dUMP tas material från enkolpoolen
via ska bärarmolekyler (ex. THF)

BESKRIVA INNEBÖRDEN AV DEN SÅ KALLADE "FOLATFÄLLAN" OCH KOPPLINGAR TILL
FOLSYRA OCH B12
Vid B12 brist resulterar det i en ansamilng av folsyra i formm av N5-MethylTHF (5-metyltetrahydrofolat) vilket
ger brist på THF och alla andra folsyror. Detta kallas folatfällan. Så b12 brist ger samma symptom som folsyra
brist, dvs megaloblastiskanemi (minskade antal röda blodkroppar samtidigt som de befintliga röda
blodkropparna växt) samt att gravida kvinnors foster får en ökad risk för spina bifida.

HEMMETABOLISMEN
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 HEMSYNTESINTERMEDIÄRER, SUBCELLULÄR LOKALISATION, PRINCIPIELL STRUKTUR FÖR HEM [FYRA
KONDENSERADE PORFOBILLINOGEN MOLEKYLER OCH EN KOMPLEXBUNDEN JÄRNJON]).
Hembiosyntesen sker i levern och i benmärgens erytrocyt (röd
blodkropp) bildande celler. De första samt de tre sista stegen sker i
mitokondrien och stegen där emellan i cytosolen.
Bildas från Glycin och Succinyl-COA som kondenserar mha ALA
synthas (ALAS) till ALA. ALA är en transaminase som behöver
pyridoxal fosfat (PLP). Detta är det hastighetsbestämmande steget.
ALAS finns i två former 1 och 2.
Erytroid celler producerar endast
ALAS 2.
Två styckern ALA som kondenseras
mha ALA dehydratas (Zn
innehållande) bildar 4 stycken
porhobilinogen. Flertalet steg ger
sedan heme.
I det sista steget protoporphyrin IX
till Heme som sker spontant men
hastighets bestäms av bly. Samt
steget med ALA dehydratas som
också inhiberas av Bly. Vid
blyförgiftning påverkas dessa steg
och påverkar biosyntesen av heme.
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Heme bildas av porphyriner och porphyriner består av fyra pyrrol
ringar spm binds samman av metenyl bryggor till en cyklisk form.
Olika porphyriner har olika sidokedjor bundna till pyrrol ringarna
och dessa är med att avgöra vad de är för någon typ. Porphyriner
binder gärna järn joner så som Fe2+ och Fe3+.
Heme har en Fe kärna i mitten och vinyl (-CH=CH2), metyl (-CH3)
och propionat (-CH2-CH2-COO-) som sidokedjor.

REDOGÖRA FÖR VAD SOM SKILJER HEMBIOSYNTESEN I BENMÄRGEN OCH LEVERN
(OLIKA REGLERING AV ALA- SYNTAS 1 OCH 2).
ALAS 1
ALAS 1 finns i levern och katalyserar reaktionen Heme  Hemin vid oxidation av Fe2+  Fe3+
Den reguleras av tillgänligheten av apoprotein.
Hemin innehiberar även ALAS 1 genom att syntisering och användning av mRNA som kodar för ALAS1 samt vid
imorteringen till mitokondrien förhindras.
ALAS 2
ALAS 2 finns i erythorid celler och regleras av tillgängligheren av intracellulärt järn.

REDOGÖRA FÖR FÖREKOMST OCH ANVÄNDNING AV JÄRN, DE VANLIGASTE
HEMPROTEINERNA, LAGRINGSPROTEINERNA FERRITIN OCH HEMOSIDERIN,
TRANSPORTPROTEINET TRANSFERRIN.

Järnet finns på många platser i kroppen. Det mesta används i Hemet i Hemoglobinet. I mjälten finns celler som
tar hand om Heme. Järnet lagras och binds upp i ferritin (lagringsprotein) i makrofager och lite i levern. I
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musklerna finns myoglobin Järnet transporteras i transferrin eftersomjärnet kan inte transporteras som fritt
järn i blodet, Ferretin har hög affinitet för järngrupper. 1 mg järn/dag omsätts in/ur kroppen. Vid överskott av
järn, kallas hemochrematos, kan järn också lagras i hemosiderin i lever och i mjälten och benmärgens
makrofager.

LAGRING OCH TRANSPOR T AV TREVÄRDIGT JÄRN 𝐹𝑒 3+
Trevärdigt järn 𝐹𝑒 3+ (ej heme), måste innan absorbtion reduceras till 𝐹𝑒 2+ mha ett membranbundet reduktas
(Dcytb) som kräver vitamin C som coenzym. Det ger 𝐹𝑒 2+ .
Absorbtionen från tarmlumen in i entrocyten sker mha en uniport (DMT-1). Det fortsatta ödet för 𝐹𝑒 2+
innebär antingen:
-

Intracellulär oxidation av 𝐹𝑒 2+ till 𝐹𝑒 3+ och inbindning till proteinet ferretin för lokal lagring
Om kroppen signalerar behov av järn, uttransport av 𝐹𝑒 2+ mha ferroportin som är ett
transportmembran lokaliserat basalmembranet samt oxidation till 𝐹𝑒 3+ extracellulärt mha membran
bundna enzymet hepahaestin.
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REDOGÖRA I DETALJ FÖR NEDBRYTNING AV HEM (FRÅN HEMOGLOBIN; SAMTLIGA
SUBSTRAT, PRODUKTER, ENZYM, COENZYM, LOKALISATION AV DE OLIK A DELSTEGEN
OCH TRANSPORT AV INTERMEDIÄRER MELLAN DE OLIKA PLATSERNA)

Röda blodceller bryts ned efter ca 120 dagar. <de tas upp och bryts ned i reticuloendothelial systemet i främst
lever och mjälte. 85 % av heme kommer från nedbrytningen av rödablodkroppar. 15% från omogna röda
blodxeller och cytokrom från ”nonerythorid tissue”.
Först kommer mikrosomalt heme oxygenas att i reticuloenotheial system mha NADPH och 𝑂2 oxidera 𝐹𝑒 2+ 
𝐹𝑒 3+ , sedan sker ytterligare en oxidation av samma enzym som resulterar i att porphyrin ringen bryts. Det
bildar ett grönt pigment som heter biliverdin i form av en järnjon och 𝐶𝑂2 . Biliverdin reduceras och bildar det
rödorangea bilirubin. Biliverdin och bilirubin derivat kallas gallpigment.
Bilirubin transporteras till levern via albumin och i hepatocyterna binder den till intracellulära proteiner ex.
ligandin. I hepatocyten så adderas två glukoron syror via kojugering. Enzymer bilirubinn glukuronyltransferas
mha uridine difosfat-glukuron syra som donerar glukuronat skapar bilirubin diglucuronid.
Bilirubin diglucuronid transporteras mot konscentrations gradienten till gallan, detta steg kostar energi och är
hastighetsbegränsande. Det är vanligt att det blir fel här vid leversjukdomar.
Bilirubin diglucuronid hydroliseras sen av sercobilin som är en bakterie i magtarmkanalen och detta ger bajset
sin karaktäristiska bruna färg. En del av det hydroliserade bilirubin diglucuronid som nu heter urobilinogen
obsorberas av portasystemet och ger urinen dess gula färg.
STUDENTEN SKA KÄNNA TILL

IKTERUS/GULSOT OCH OLIKA TYPER (PREHEPATISK, HEPATISK, POSTHEPATISK IKTERUS)
Gulsot är när huden, nagelbäddarna och ögonvitorna blir gula på grund av att bilirubin byggs upp i kroppen.
Gulsot är ingen sjukdom i sig men en bieffekt. Det finns olika typer av gulsot. Prehepatisk uppstår då kroppen
har en stor hemenedbrytning som överstiger leverns möjlighet att konjugera eller att bilirubin produceras
snabbare än de kan dekonjugeras. Hepatiska varianten är när man vid ex leverskador inte kan konjugera
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bilirubin i samma utsträckning. Posthepatisk är när det är något form av hinder i gallgången och därav får
nivåerna att öka.

PORFYRIER VAD SOM MENAS MED TIDIGA/SENA PORFYRIER, I RELATION TILL
HEMBIOSYNTESEN. LJUSKÄNSLIGHETEN VID SEN PORFYRI.
Porfyrier är en ovanlig genentisk sjukdom som påverkar hemesyntesen och leder till uppbyggnad av porfyriner
eller porfyrin prekursorer i kroppen. Den kan klassificeras som hepatisk (lever) eller erytrofoietik (i
erytrocyterna i benmörgen) samt kronisk eller akut.
Om enzym är påverkade innan tetra pyrroler (tidiga) blir det främst en påverkan på hjärnan och magen. Vid
problem med enzymer senare (sena porfyrier) leder det till problem med fotosensivitet som ger huden
brännskador och eksem i ljus.
Vanligast är den som är kronisk i lever och flelet ligger i uroporfyrinogen dekarboxylas och ger problem med
för mycket järn i levern, hudproblem i solen, alkoholtolerans och infektioner sp som hepatit b och c samt HIV.
Urinet är rödbrunt i naturligt ljus och rosa rött i flourucerande ljus.
Akut lever porfyrier har fel i ALA dehydrogenaset och ger akuta attacker av problem med magtarmkanalen,
neuropskiatriska besvär som är allt från ångest till delerium. Man får även fotosensitivtet.
Erytrofietic porfyrier karaktäriseras av blåsor och utslag som kommer tidigt i barndomen. Kan leda till
leverproblem senare i livet.
Eftersom porfyrier skapar en mnskning av hemeproduktionen så försvinner inhiberingen av ALAS1 som då
ökar. Detta är toxiskt.
I akuta fall behandlas man främst för smärta och kräkningar. Symptom kan annars minska genom injektioner
av hemin och glukos som minskar ALAS 1 syntiseringen samt undvikande av solljus och tillskott av Betakaroten.

ORSAKER TILL ”ICTERUS NEONATORUM”, BEGREPPET ”KERNICTERUS”,
ORSAKSSAMBAND VID ”ERYTHROBLASTOSIS FOETALIS”.
Nyfödda barn och speciellt förtidigt födda barn kan ackumulera bilirubin då aktiviteten av hepatiskt bilirubin
glukuronyltransferas är låg vid födseln. Dessa barn behandlas med blått flouruseransde ljus som gör bilirubin
mer polärt och vattenlösligt. Kernicterus är när bilirubinnivåerna är högre än vad som albumin kan binda, de
börjar då diffundera till de basala gangligerna och ger toxisk encefalopati. Erythroblastosis foetalis beror på att
antikroppar från modern bryter ned röda blodkroppar i fostrets cirkulation och därigenom orsakar anemi.
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DELAVSNITT IV
NUKLEOTIDMETABOLISMEN
BESKRIVA DEN PRINCIPIELLA STRUKTUREN HOS NATURLIGT FÖREKOMMANDE
NUKLEOSIDER, SAMT DERAS NUKLEOTIDFORMER
Nukleosid består av en ribos + bas.
Ribosen består av 4 kol och ett syre, vilket gör den till en 5-ring.
När fosfat läggs till kallas det nukleosidXXXfosfat (nukleosidmonofosfat, nukleosiddifosfat osv.).
Det finns i kroppen 5 olika baser, 4 olika i DNAt och 4 olika i RNA. Där tymin och uracil skiljer sig åt
beroende på om det är DNA eller RNA. Den strukturella skillnaden är att tymin skiljer sig med en
metylgrupp från uracil. Något som skiljer de olika baserna åt är om de är puriner eller pyrmidiner.
Purinbaserna är: adenin (A) och guanin (G).
pyrimidinbaserna är: cytosin (C) (i både DNA och RNA), tymin (T) (DNA) och uracil (U)(RNA).
När en eller flera fosfatgrupper adderas till en nukleosid får man en nukleotid.
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BESKRIVA SKILLNADER MELLAN DEOXY- OCH RIBONUKLEOTIDER, MELLAN PURINER OCH
PYRIMIDINER, SAMT REDOGÖRA FÖR DERAS NOMENKLATUR

En deoxyribos och en ribos skiljer sig i att i ribos finns en OH grupp på 2 kolet, medan deoxyribos har ett väte
där istället. Där deoxyribosnukleotider ingår i DNA kedjor och ribosnukleotider i RNA. Puriner har två
sammansatta ringar, totalt 9 ”hörn”. Pyrimidinerna består av hexagoner (6 hörn).
Ribos bundna: cytosin, uracil, adenin och guanin
Deoxyribos bundna: deoxycytosin, deoxythymin, deoxyguanin, deoxyadenin.

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).

Ribos-5-fosfat (från HMP-shunten) bildar 5-fosforibosyl-1-pyrofosfat (PRPP) mha PRPP synthetas och ATP.
PRPP används i flera steg i metabolismen bla till pyrimidinsyntes, purinsyntes, vid återanvändning av
purinbaser och hos bakterier för histidinsyntes. I dessa steg är PRPP ribosdonator.
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PURINSYNTES
Vidare kan PRPP bilda 5-fosforibosyl-1-amin genom att PRPP och glutamin via glutamin prpp amidotransferas
bildar 5-fosforibosyl-1-amin och glutamate och PPi. 5-fosforibosyl-1-amin är en purin. Detta steg kallas
commited step -det är ett irreversibelt steg, efter detta kan det inte bli något annat är puriner. Färdiga
nukleotidpuriner kan hämma båda enzymerna, alltså både PRPP synthetas och via glutamin PRPP
amidotransferas.

PYRIMIDINSYNTES
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STEG 1: Pyrimidinsyntesen börjar med bildandet av karbamoylfosfat. Som bildas med Karbomyl fosfat syntetas
II-enzym (CPSII). Viktigt att notera är att karbamoylfosfat också används vid ureabildningen.Denna
karbamoylfosfatbildningen sker i mitokondrien med hjälp av CPSI. Medan pyrimidinsyntessker i cytosolen och
använder CPSII.

CPSII aktiveras av: ATP, PRPP (när purinsyntesen dragit igång, hakar pyrimidinsytesen på).
CPSII hämmas av: UTP (i människan).

STEG 2: Karbamoylfosfat kopplas ihop med aspartat och bildar karbamoylfosfatat
STEG 3: Vatten avgår och ger en ringslutning, resultatet blir dihydroorotat.
STEG 4: Dihydroorotat blir till orotat (innehåller en extra karboxylgrupp).
STEG 5: Orotat reagerar med PRPP och bildar OMP.
STEG 6: OMP🡪blir till UMP och den extra karboxylgruppen avgår.
STEG 7: UMP blir till UTP
STEG 8: UTP mha CTP syntetas och glutamine och ATP ger GTP glutamat och AMP + PPi. Skillnaden mellan UTP
och CTP är en amingrupp.

ÅTERANVÄNDNING AV PURINBASER
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Vid syntes av puriner bildas först IMP som blir AMP eller GMP. I ”salvage pathway” så kan hypoxantin med
hjälp av PRPP som ribos donator återbilda IMP. Guanin kan via en annan ”salvage pathway” och PRPP som
ribosdonator återbildas till GMP.

REDOGÖRA (SUBSTRAT, PRODUKTER) FÖR DE REAKTIONER SOM KATAL YSERAS AV
RIBONUKLEOTIDREDUKTAS, TIOREDOXINREDUKTAS, TYMIDYLATSYNTAS OCH
DIHYDROFOLATREDUKTAS.
RIBONUKLEOTIDREDUKTA S (RNR)
RNR är det enda enzymet som kan göra deoxynukleotider i kroppen. Det är ett mycket välreglerat enzym via
alloster reglering. Det finns två allostera platser i RNR, en vilket reglerar om det ska bilda dADP, dGDP osv. ATP
och dATP sköter regleringen av enxymet.

RNR har en tyrosin radikal där substratet binder in. TYR-radikalen krävs för att attackera och ta bort
hydroxylgruppens syre i det andra kolet i ribosen. För att Tyrosin radikalen ska kunna fungera behövs järn (ej
bundna till heme). TYR-radikalen förstörs av hydroxyurea.
RNR består av 2 dimerer, R1, R1 och R2, R2. I den aktiva ytan finns 2 cysteiner med sina S-grupper. Mellan
dessa bildas en disulfidbrygga vid reaktioner. tioredoxin och glutaredoxin behövs för att återgenerera -SH, -SH
och separerar på disulfid bindningen. Via tioredoxin skapas en oxidation och kräver FADH2 och NADPH som
coenzym. Glutaredoxin och reaktionen med denna krävs Glutation och NADPH som kofaktorer.
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Kortfattat sagt så reducerar RNR purinnukleosiddifosfater, ADP och GDP, samt pyrimidinnukleosiddifosfater,
CDP och UDP, till deras deoxyformer dADP, dGDP, dCDP och dUDP.
TIOREDOXINREDUKTAS
Tioredoxins sulfatgrupper avlämnar sitt väte till RNR. För att kunna användas igen behöver –S, -S ombildas till –
SH, -SH. Detta sker med hjälp av 𝐹𝐴𝐷𝐻2 och 𝑁𝐴𝐷𝑃 + . SE BILD OVAN.
TYMIDYLATSYNTAS OCH DIHYDROFOLATREDUKTAS

Tymidylatsyntas adderar en metylgrupp från N5,N10metylen-THF till dUMP och bildar därigenom dTMP. När
N5,N10metylen-THF har gjort sitt blir den dihydrofolat. Dihydrofolat omvandlas till tetrahydrofolat mha
NADPH och enzymer dihydrofolat reduktas
Om tetrahydrofolat ska göras om till N5,N10metylen-THF igen (tetrahydrofolat kan bilda andra sorters
”folsyraintermediärer”) behöver serin avge sin metylgrupp och ombildas därigenom till glycin.

REDOGÖRA FÖR DE REAKTIONSSTEG SOM KRÄVS FÖR OMVANDLING AV NTP’S TILL
DNTP’S FÖR VIDARE INKORPORERING I DNA (EX UTP TILL DCTP).
En NTP (nukleotid trifosfat) binder in till RNR i R2 siten. Där attakerar tyrosin-radikalen och bryter loss syret
från hydroxylgruppen i det andra kolet i ribosen. Ribosen blir med det en deoxyribos, och dNTP bildas. Genom
en bidning av en fosfatgrupp och en kvävebas kan dNTPn binda in till andra fosfatgrupper på DNA kedjan.

REDOGÖRA (SUBSTRAT, PRODUKTER) FÖR BILDNING AV URAT FRÅN PURINER OCH
XANTINOXIDASETS ROLL.
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Urinsyra, eller URAT, kan bildas via två katabola vägar:
AMPKATABOLISMEN
1.
2.
3.
4.
5.

AMP genomgår defosforylering dvs fosfatgruppen tas bort, det som är kvar blir adenosin
Adenosin bryts ned till inosin via en hydroxylering mha adenosinaminas.
Inosin bryts ned mha enzymet PNP, PNP gör att ribosen avspjälkas då bildas hypoxantin.
Hypoxantinet bryts ned med xantinoxidas till xantin, i nedbrytningen bildas väteperoxid .
Xanatin kan igen brytas ned av xantinoxidas till urinsyra (obs ej urea utan URAT!!).

GMPKATABOLISMEN
6.
7.
8.
9.

GMP genomgår defosforylering och bildar Guanosin.
Därefter bryts Guanosin ned till Guanin via PNP och ribosen avspjälkas.
Guanin hydrolyseras till Xantin med guanin deaminas.
Xantin kan i sin tur brytas ned till urinsyra (URAT) med xantinoxidas.

XANTINOXIDASETS ROLL
Urinsyra måste utsöndras i urinen vid för höga nivåer faller den ut i kristaller i ledvätska och ger gikt samt som
kristaller i njure och bildar njurstenar. Allopurinol hämmar xantinoxidaset. Hypoxantin och xantin kan kissas ut
och vid cancerbehandling finns risk för gikt för att man bryter ned så mycket puriner, men hämmar
xantinoxidasets så urinsyra ej bildas. Vid cancerbehandling kan man få allopurinol i förebyggande syfte för att
minska risken för gikt.

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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Hypoxantin-guanin-fosforibosyl-transferas, HGPRT, katalyserar reaktionen när hypoxantin och PRPP bildar IMP
(och PPi). Eller när Guanin och PRPP bildar GMP och PPi. Detta sker i celler som behöver bygga nukleotider och
då återanvänder purinbaserna.

REDOGÖRA FÖR VERKNINGSMEKANISMER FÖR ALLOPURINOL, HYDROXYUREA, 5FLUOROURACIL, METOTREXAT, AZT SAMT ACYKLOVIR .
ALLOPURINOL
Hypoxantin Xantin
Enzym: Xantin oxidas
Coenzymer:𝐻2 𝑂 + 𝑂2  𝐻2 𝑂2
Xantin  Urinsyra
Enzym: Xantin oxidas
Coenzymer:𝐻2 𝑂 + 𝑂2  𝐻2 𝑂2
Allopurinol blokerar Xantin oxidas genom att det är en kompetetiv hämmare. Gör att urinsyra faller ut och
leder till gikt.
HYDROXYUREA
NDP  dNDP
Enzym: Ribonukleosid reduktas (RNR)
I RNR finns en tyrosin-radikal som förstörs av hydroxyurea. I och med att tyrosin-radikalen förstårs fungerar ej
RNR.
5-FLUOROURACIL
dUMP  dTMP
Enzym: thyhidylate syntase
Coenzymer: N5,N10-metylenTHF  dihydrofolat THF
Inhiberas av 5-flourouracil. Metaboliseras av cellen till en annan aktiv substans som blir en suicide inhibitor
som binder kovalent till enzymet.
METOTREXAT
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N5,N10-metylenTHF THF (N5,N10-metylenTHF)
Enzym: DHRF (dihydrofolatreduktas)
Coenzym: NADPH+H  NADP
Metotrexat är en kompetetiv inhibitor av DHRF, bromsar således syntes av DNA och påverkar hela
enkolspoolen.
AZT

AZT AZT-5’-3-P
Enzym: Cellulära kinaser
AZT kan ses som nukleosid iom att nuklrotider ej kan transporteras in i celler. AZT tar sig in i cellen och
inkorporeras i DNA syntes, kan ej binda in fler i AZT i DNA kedjan. Ett enzym kommer vara ”reverse
transkriptase”, ”kopia” omvandlar RNA till DNA. Transporteras in i nukleus. AZT blir upplockat och inkopererat
och avstannar DNA kopiering. Detta hindrar HIV från att binda in till DNAt.

ACYKLOVIR
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Acyklovir mha thymidine kinas och vidare cellulära kinaser som inkorporeras i DNA så att herpesvirus kan
binda in.

REDOGÖRA FÖR DE REGLERADE STEGEN I PURINERS RESPEKTIVE PYRIMIDINERS ”DE
NOVO” SYNTES (SUBSTRAT, PRODUKTER OCH ENZYM SAMT AV VAD).

PURIN
Grunden till purinskelettet kommer främst från aminosyror:
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Kväve 1 kommer från aspartat.
Kol 2 och 8 doneras från folsyra.
Kväve 3 och 9 kommer från glutamins sidokedja med aminogrupp (glutamin blir då glutamat).
Kol 4, 5, 7 kommer från glycin.
Kol 6 kommer från CO2(eller karbonat), kommer alltså inte ifrån enkolspoolen.
På kväve 9 sitter den ihop med ribos/deoxyribos.
Både puriner och pyrimidiner bildas i ribosform. Purinskelettet byggs upp på riboset.

Salvage pathway är med och styr hur mycket som synteseras de novo.
PYRIMIDIN
Grunden till pyrimidinskelettet:



Kol 2, 3 kommer från karbamoylfosfat.
Kol 1, 4, 5, 6 kommer från aspartat.
Pyrimidiner syntetiseras innan det sätts på ribosen.

STUDENTEN SKA KÄNNA TILL

DE OLIKA MOLEKYLÄRA KÄLLORNA TILL PURIN RESPEKTIVE PYRIMIDIN.
PURIN
-

Aspartat
Folsyra
Glutamin
Glycin
CO2

PYRIMIDIN
-

Karbamoylfosfat
Aspartat

VILKA NUKLEOTIDER SO M INGÅR I DNA RESPEKTIVE RNA SAMT PRINCIPIELLT KUNNA
RITA HUR EN DNA-KEDJA BYGGS UPP, INKLUSIVE STRUKTURER PÅ SOCKERKEDJAN.
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PRINCIPIELLA ORSAKER TILL GIKT (”GOUT”)
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Urinsyra måste utsöndras via urinen, om den inte gör det ansamlas den och faller ut till kristaller som kan lägga
sig i ledvätskan och orsaka gikt. Oftast beror det på för hög PRPP syntetisering eller en för låg ”salvage” av
puriner eftersom man har en insufficient HGPRT.

LESCH-NYHANS SYNDROM OCH ORSAKER TILL DETTA.
Om man inte har något Hypoxantin-guanin-fosforibosyl-transferas, HGPRT, leder detta till Lesch-Nyhans
syndrom. Detta leder till njurproblem och neurologiska problem.

ATT NUKLEOTIDER OCH NUKLEOSIDER KAN FUNGERA SOM SIGNALSUBSTANSER OCH
BINDA TILL SPECIFIKA RECEPTORER (T.EX. ADP I TROMBOCYTER).
Nukleotider kan vara kofaktorer eller användas vid signalering. NAD+ och NADP+ används ex i
elektrontransportkedjan, lika så FAD. Coenzym A används vid syntes av fettsyra och oxidation av pyrvat. Sedan
finns även små intracellulära signaleringsmolekyler så som cAMP och cGAMP.
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DELAVSNITT V
ALKOHOLMETABOLISM OCH METABOL
INTEGRERING
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.

Alkohol (etanol) omvandlas till acetaldehyd mha alkoholdehydrogenas och coenzym NADH. Detta sker i
cytosolen. Acetaldehyd omvandlas till acetat (ättiksyra) mha aldehyddehydrogenas och NAD+. Detta i sin tur
sker i mitokondrien.
Acetat ombildas med hjälp av acetyl-Coa syntase 2 till acetyl-coa som kan gå in i krebs cycle och bli koldioxid
eller via fettsyra syntesen och bilda fettsyror.
Nedbrytningen sker främst i levern och leverencymet CYP2E1 hjälper till med metaboliseringen. Vid
regelbundet intag ökar CYP2E1 men det finns även genetiska skillnader i hur mycket man producerar.
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REDOGÖRA FÖR OCH FÖRKLARA BAKGRUNDEN TILL BLODALKOHOLKURVAN EFTER
INTAG AV ETANOL.

Ungefär 20 % av alkoholen man konsumerar
tas upp i ventrikeln. Resterande tas upp i
tunntarmen. Hur snabbt an tar upp
alkoholen beror på koncentrationen av
alkohol samt intaget av föda. Vid ett större
intag av föda tömmer sig ventrikeln
långsammare. Absorptionen sker genom
diffusion och följer 1:a ordningens kinetik,
lutningen avtar därför.
Absorptionsfasen övergår i linjär
elimination, ca 0,15‰ per timme avges.
Alkoholeliminationen har då maximal
hastighet. Till slut planar kurvan av,
eftersom de sista absorberas med en
ickelinjär absorption. Detta beror på liten
koncentrationen i blodet är lågt samt att
muskler avger vatten och spär ut. Eftersom
musklerna avger vatten så får personer med
mer muskulatur en lägre koncentration i
blodet.
REDOGÖRA FÖR OCH FÖRKLARA HUR ALKOHOLMETABOLISM KAN PÅVERKA
GLUKONEOGENESEN
I alkoholmetabolismen sker två oxideringar och det resulterar i NADH. En ansamling av NADH
resulterar i minskad glukossyntes iom att NADH reducerar pyruvat till laktat som sedan kan gå vidare
till oxaloacetat och malat. Pyruvat och oxaloacetat behövs i glukoneogenesen.
STUDENTEN SKA KÄNNA TILL

INTERAKTION MELLAN ETANOLMETABOLISM OCH METABOLISM AV LÄKEMEDEL OCH
ANDRA ALKOHOLER
CYPE1 är en typ cytokrom P450, som bryter ned etanol. Läkemedelt paracetamol (värktablett,
Alvedon m.m.) kan brytas ned med cytokrom p450 både varianten CYPE1 och en CYP3A4. Bryts
paracetamol ned tillsammans med hög alkoholkonsumtion finns risk för det toxiska effekter och
därmed leverskador. Detta gäller även andra typer av läkemedel, leverns enzymer slits mellan vilket
de ska bryta ned vilket kan ge skador.
MEKANISMER BAKOM AKUTA ALKOHOLEFFEKTER PÅ HJÄRNAN
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FARMAKOLOGISK BEHANDLING AV ALKOHOLBEROENDE.
Aldehyddehydrogenas kan ha mutationer som gör att enzymet slås ut, vilket resulterar i att acetaldehyd
ansamlas. Det leder till huvudvärk och illamående snabbt och ger ett naturligt skydd mot alkohol.
Man har utnyttjat detta vid utvecklingen medicinen Antabus. Den hämmar också enzymet och ger patienten
huvudvärken och illamående när hen dricker alkohol. Antabus ger bieffekter och fungerar inte särskilt bra
varför man har minskat med förskrivningen av den medicinen. Idag måste den tas under strikt
läkarbehandling. Idag arbetar även med att minska suget med andra läkemedel – dessa ger dock biverkningar
som på siktkan bli negativa. Det finns även andra metoder som inte utgår från läkemdel ex beteendeterapi
m.m.

MODERNA TEORIER OM HUR CIRROS UPPKOMMER.
Alkoholkonsumtion kan ge inflammation och tros bidra till cirros.

METABOL INTEGRERING
REDOGÖRA FÖR OCH ANALYSERA METABOLA FÖRÄNDRINGAR VID DIABETES OCH SVÄLT
KONTRA FÖDOINTAG SAMT VID INSULINTILLFÖRSEL OCH TRÄNING, SAMT PÅ ETT
INTEGRERAT SÄTT KUNNA BESKRIVA HUR OLIKA HORMONER OCH INTERMEDIÄRER
SIGNALERAR DE OLIKA METABOLA FÖRÄNDRINGAR.
KOLHYDRATER
Glukos metabolismen påverkas genom att insulin uppmanar till lagring i lever muskler och fettvävnad. i lever
och muskler så ökar insulin glykogen syntes. i muskler och fettväv så ökas upptaget av glukos genom GLUT-4. i
lever så minskas också produktionen av glukos genom inhibering av glykogenolysis och glukoneogenes. Vid
brist har många av de perifera vävnaderna använder sig av GLUT-4 receptorer för att ta upp glukos. Muskler är
en av dem och eftersom GLUT-4 är insulinberoende så kan musklerna inte ta upp glukos och därav tar energin
slut och man får muskelkramper.
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LIPID
Insulin minskar utsöndringen av fettsyror från fettväven mycket snabbt. De minskar även mängden fria
fettsyror som cirkulerar genom att Insulin defosforylerar dvs inaktiverar hormonkänsligt lipas och ger på så
sätt minska nedbrytning av TAGs. J aulin ökar transport och metabolism av glukos som ger glycerol-3-fosfat
som är ryggraden till TAG, de äkar även lipoprotein lipas aktivitet genom att öka syntesen av enzymet vilket
gör att mer TAG bildas.
Lipolysen vid insulinbrist. Lipolysen sker i fettvävnaden som har GLUT-4 receptorer som är insulinkänsliga. om
insulin inte finns att tillgå kommer inte fettväven kunna ta upp någon glukos. glukosen i fettävnaden leder till
glykolys som ger glycerol fosfat till TAG syntes men även i HMP shuten som då ger NADPH som behövs för
fettsyra syntesen. Om insulin inte finns så kommer hormon känsligt lipas att fosforyleras och därigenom bryta
ned TAG.
PROTEIN
insulin stimulerar intag av aminosyror till celler och proteinsyntes genom att aktivera translationsfaktorerna.

BESKRIVA VARFÖR MAN MÄTER HBAIC OCH VAD SOM ÄR NORMALA OCH PATOLOGISKA
NIVÅER AV BLODGLUKOS.
Glykering innebär att en glukos rest binder till NH2 i N terminalen på beta-globin kedjan och om det sker på ett
HB A bildas HbAIc. Glykeringen kan leda till mikrovaskulära förändringar. I diabetes kan HbAIc. användas för att
se hur väl blodglukos nivåerna har stabiliserats över tid med behandling. HbAIc är ett hemoglobin så det binder
in och transportera syre.
I USA mäts det i %, i Sverige mäts det sedan 2010 med mmol/ml.
HbA1c ska ligga under 7 %.
I mmol/ml taget från diabetesförbundet.
”Fram till 50 års ålder är HbA1c-värdet hos en person utan diabetes normalt inom området 27 – 42 mmol/mol.
För personer över 50 år är 31 – 46 mmol/mol normalt.
För den som har diabetes är den allmänna målsättningen att HbA1c ska vara lägre än 52 mmol/mol.”

BESKRIVA NÄR OCH HUR MAN UTFÖR EN KOLHYDRATBELASTNING OCH KUNNA
REDOGÖRA FÖR HUR EN NORMAL OCH EN PATOLOGISK BELASTNINGSKURVA SER UT.
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En kolhydratbelastning, eller glukosbelastning, görs på en fastande person som får börja med att ta ett
blodprov och urinprov. Sedan får personen dricka en mängd glukos, bestämd efter sin vikt. Fler urinprov och
blodprov tas och analyseras efter bestämda tider. Man mäter hur fort cellerna i kroppen absorberar upp
glukoset.
Urinprovet: Renala glukostransportörer: SGLT1 re-absorberar 90 % och SGLT2 re-absorberar 10 %. Prerenal
glukosuri – har man över 10mmolar i blodet kissar man ut glukos.
Vid diabetes får man en flackande kurva, istället för brant som vid normal upptag.

REDOGÖRA FÖR SORBITOLS METABOLISM OCH KOPPLING TILL SKADOR VID DIABETES.
Glukos kan i cellen reduceras av Aldos reduktas till sorbitol, detta enzym finns i många vävnader en del där
insulin inte behövs för att ta in glukos. I vissa celler så som de i lever, äggstockar och sperma vesiklar så finns
ytterligare ett enzym sorbitol dehydrogenas som bildar fruktos av sorbitol för vidare användning i
metabolismen. men i vävnader som inte kräver insulin kan det vid hyperglykemi ackumuleras mycket glukos
som ombildas till sorbitol som inte har någonstans att ta vägen.
Mycket sorbitol intracellulärt bidrar till bildningen av gråstarr.

TEORIER FÖR OLIKA MOLEKYLÄRA ORSAKSSAMBAND TILL SKADOR VID DIABETES.
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SORBITOLUTFÄLLNING.
Höga glukosnivåer medför att det blir högre sorbitolnivåer. Sorbitol är en förändrad form av glukos och bildas
extra vid höga nivåer av glukos. Sorbitol bryts ned med hjälp av sorbitoldehydrogenas. Vissa celler saknar/ har
brist på sorbitol vilket gör att de inte kan bryta ned och det klumpar ihop sig mycket sorbitol i dessa celler
(fällning). Ihopklumpningen sker bland annat i ögats lins som gör att personen får grå starr. Schwannceller (de
som gör myelin i det perifera nervsystemet) saknar också sorbitoldehydrogenas – en orsak till att
diabetespatienter har neuropati (nervsmärtor/känselnedsättningar).
SÄMRE CIRKULATION I SMÅKÄRL PÅ GRUND AV AGE
Advanced glycation end produkts (AGE) sker mer vid förhöjda glukosnivåer. AGE är en glykolisering av olika
proteiner i blodet och kan skada lever, endotelceller. Detta leder till skador i ögonbotten , perifera kärl och
nerver, minskad sårläkning på grund av sämre cirkulation och att njuren kan skadas.
STUDENTEN SKA KÄNNA TILL

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.
Xylulos-5-fosfat kommer att öka då glukos-6-fosfat oc NADPH ökat och stimulerar HMP shunten.
fruktos--2,6-bisfosfat kommer att öka av insulinproduktionen.
iom att insulin ökar glukos-6-fostat kommer fruktos-6-fosfat öka och de är en prekursor till Nacetylglukosamin så denna kommer också öka

HEXOSAMINVÄGEN OCH BILDNINGEN AV N-ACETYLGLUKOSAMIN SAMT HUR NACETYLGLUKOSAMIN GENOM BL.A. O-GLYKOSYLERING MEDIERAD AV ENZYMET NACETYLGLUKOSAMINTRANSFERAS (OGT) KAN VARA INVOLVERAD I SJUKDOMAR SOM
DIABETES OCH CANCER, LIKSOM VID FÖDOINTAG .
Intermediären N-acetylglukosamin (GlcNAc) har i kroppen följande funktion och medieras avO-glykosylering
där GlcNAc är substrat.
De enlongerar kolhydratskedjor. O-glykosering sker i golgi och där adderas en GlcNAc till en serin eller treonins
syreatom i sidokedjan och förlänger.
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