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Digestion och absorption
Jag upplevde att det fanns alldeles för många olika versioner av absorption och digestion,
samt att tentafrågorna efterfrågade saker som inte var tydliga i befintliga
sammanfattningar. Hoppas ni har nytta av att ha allt samlat i ett dokument.
Upplägget ser ut som så att varje avsnitt (ex proteindigestion) har en kort punktversion av
processen som är lätt att minnas, sedan en text om en vill läsa mer och sist extramaterial
med tentafrågor.
Obs! Reserverar mig för eventuella felaktigheter.
Härja fritt!
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Proteindigestion

Punktform
•
•
•
•
•
•

Börjar i magsäcken med pepsinogen (magsäckens huvudceller) och HCI (parietalcellerna) som
denatuerar proteinerna
Pepsinogen aktiveras till pepsin av sura pH:t + redan aktiverade pepsinmolekyler –
tillsammans påbörjar de nedbrytningen av de denatuerade proteinerna till peptider
Olika proteaser (ex trypsinogen) frisätts från exokrina celler i pankreas (CCK-reglerat)
Trypsinogen aktiveras till trypsin mha enteropeptidas
Trypsin aktiverar de andra propeptidaserna
I tarmvägg finns di- och tripeptidaser och aminapeptidaser som processar vidare till fria
aminosyror och di- och tripeptider

Text
Nedbrytningen av protein börjar i magsäcken av pepsinogen och av HCI som denatuerar proteinerna –
dvs gör dem mer lättilgängliga för proteaser. (Pepsinogen utsöndras från magsäckens huvudceller, och
HCI (saltsyra) från parietalcellerna.) Pepsinogen aktiveras till pepsin av det sura pH:t samt av redan
aktiverade pepsinmolekyler – som tillsammans påbörjar nedbrytningen av de denatuerade
proteinerna till (poly)peptider.
I tunntarmen: Från exokrina celler i pankreas frisätts olika pankreasenzymer (enzymfrisättningen är
CCK-inducerad) i zymogen form; ex. trypsinogen, kymotrypsinogen, proelastas, karboxypeptidas.
Trypsinogen aktiveras med hjälp av enteropeptidas till trypsin. Trypsin aktiverar i sin tur de övriga
propeptidaserna. Proteaserna delas in i endopeptidaser (som klyver inne i kedjan) och exopeptidaser
(som klyver på ändarna).
I tarmväggen uttrycks aminopeptidas samt en del di- och tripeptidaser som står för den fortsatta
nedbrytningen till fria aminosyror respektive di- och tripeptider.
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Extramaterial
Om specifikt ”vissa faktorer som påverkar miljön i matsmältningskanalen” efterfrågas):
”Peptidhormonet gastrin (som bildas i G-celler) stimulerar utsöndringen av vätejoner från magsäckens
parietalceller. Peptidhormonet sekretin (som bildas i tunntarmens S-celler) stimulerar utsöndringen av
bikarbonat/vätekarbonat (från exokrina celler i pankreas). Detta för att pH-miljön i duodenum och
resten av tarmen ska bli optimal för den fortsatta enzymatiska nedbrytningen.”

Bild
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Allmänna tentafrågor om proteindigestion

1.

Fråga: Redogör med figur och text för nedbrytningen av dietära proteiner i
gastrointestinalkanalen
Svar: Se Biochemistry av Ferrier 7:e uppl., sid 247-249 (Fig. 19.4-19.5) samt bilder i
digestionsföreläsningen kursen DFM1 för ytterligare detaljer.
Översiktlig redogörelse: nedbrytningen av proteiner påbörjas i magsäcken där denaturering
sker p.g.a. det sura pH:t (luckrar upp strukturen hos de dietära proteinerna och gör dem mera
åtkomliga för proteaserna) och pepsinogener (inaktiv zymogen form) bildas i huvudcellerna aktiveras i lumen (surt pH och pepsin I) till pepsin [klyver efter stora sidokedjor] och genererar
peptider.
I tunntarmen: från exokrina pankreasceller frisätts olika proteaser (i zymogen form);
trypsinogen aktiveras i tarmlumen till trypsin med hjälp av serinproteaset enteropeptidas
(bildas i tarmväggen); trypsin aktiverar i sin tur samtliga pankreatiska zymogener (trypsinogen,
kymotrypsinogen, proelastas, karboxypeptidas). I tarmväggen uttrycks aminopeptidas samt en
del di- och tripeptidaser som ombesörjer den fortsatta nedbrytningen till fria aminosyror resp.
di- och tripeptider

2.

Fråga: (4p) Redogör med text och figur(er) för hur dietära proteiner hanteras i magtarmkanalen för att de skall omvandlas till aminosyror samt kan absorberas. Redogörelsen
skall bland annat innehålla substrat, produkter och enzymnamn och miljö.
Svar: I magen denatureras de dietära proteinerna p.g.a. det sura pHt och inaktivt pepsinogen,
som utsöndras från huvudcellerna, aktiveras partiellt av det sura pHt; partiellt aktiverat pepsin
aktiverar andra epsinogenmolekyler vilka tillsammans påbörjar nedbrytningen av de
denaturerade proteinerna till peptider. Från pankreas utsöndras i zymogen form de olika
proteaserna, trypsinogen, kymotrypsinogen, proelastas, karboxypeptidas vilka i duodenum
aktiveras för fortsatt nedbrytning av de från magen inkommande dietära peptiderna.
Proenzymerna aktiveras genom en sorts kaskad där det i duodenum producerade
enteropeptidas aktiverar trypsinogen till trypsin; trypsin aktiverar i sin tur de övriga inaktiva
zymogenerna. Från tarmväggen bidrar aminopeptidas samt di- och tripeptidaser till den
slutliga nedbrytningen i tarmlumen.

3.

Fråga: (3p) a) Redogör med figurer och kompletterande text för nedbrytningen av dietära
proteiner under den gastriska och intestinala fasen av matsmältningen; cellulär källa till de
olika proteaserna, proteasernas aktivering och namn. Var de är verksamma i
matsmältningskanalen samt miljöns betydelse för olika proteasernas funktion skall framgå av
redogörelsen.
b) Namnge ett valfritt peptidhormon i matsmältningskanalen och ange hur det
namngivna hormonet fysiologiskt påverkar miljön (pH:t) i matsmältningskanalen.
Svar: Se t.ex. Ferrier Biochemistry 7:e upplagan, sid 248-249 och figur 19.4 och 19.5. Från
magsäckens huvudceller utsöndras pepsinogen (inaktiv form), som kan aktiveras partiellt av
det sura pHt i magsäcken eller genom att aktiverat pepsin klyver en eller flera peptidbindningar
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i pepsinogen. Det sura pH:t i magsäcken är av stor betydelse inte bara för att aktivera
pepsinogen men för att denaturera de dietära proteinerna vilket underlättar för proteaser
såsom pepsin att komma åt flera olika peptidbindningar på ett snabbt sätt.
Från de exokrina cellerna i pankreas utsöndras zymogenerna trypsinogen, kymotrypsinogen,
proelastas och olika prokarboxypeptidaser. I duodenoms lumen aktiveras trypsinogen av
enzymet enetropeptidas. Trypsin i sin tur aktiverar trypsinogen och de övriga zymogenerna till
motsvarande aktiverade former: trypsin, kymotrypsin, elastas och karboxypeptidas. I
tarmväggen uttrycks också aminopeptidaser och olika di och tripeptidaser som komplettera
nedbrytningen till fria aminosyror och di- och tripeptider.
b) Peptidhormonet gastrin, [som bildas i G-celler,] stimulerar utsöndringen av vätejoner från
magsäckens parietalceller. Alternativt peptidhormonet sekretin, [som bildas i tunntarmens Sceller,] stimulerar utsöndringen av bikarbonat från exokrina celler i pankreas.
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Proteinabsorption

Punktform
•
•

Absorption av aminosyror: sker genom sekundär aktiv transport med Na+-joner (drivs mha
Na+/K-ATPas)
Absorption av di- och tripeptider: sker mha sekundär aktiv transport – transporteras in i
cellen via PepT1 och symport med H+

Text
Absorption av aminosyror: sker huvudsakligen genom sekundär aktiv transport med Na+-joner. Den
sekundära aktiva transporten drivs med hjälp av Na+/K+-ATPas (lokaliserat i basala cellmembranet).
Dvs enterocyterna absorberar aminosyror via en Na+-beroende sekundär aktiv transport.
Absorptionen av di- och tripeptider: sker med hjälp av sekundär aktiv transport. De transporteras in i
cellen via PepT1 (Peptide transporter type 1) och symport med H+. Så dessa transporteras
”tillsammans” in med H+. (Även denna intransport drivs i grunden av ett i det basala cellmembranet
lokaliserat N+/K+-ATPas, men involverar också en Na+/H+-antiport lokaliserad i enterocyternas
luminala membran.)
Inne i celler bryts sedan di- och tripeptiderna ned och transporteras ut i blodbanan.
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Extramaterial
Bild
Förenkla denna bild. Men för att få en förståelse för vad för sorts figur de eventuellt kan efterfråga.
Se även bild 19.4 under ”Proteindigestion”

Allmänna tentafrågor om proteinabsorption
1.

Fråga: Redogör med figur och kompletterande text för upptaget (in i enterocyterna) av
proteiner
Svar: Absorption av aminosyror sker huvudsakligen genom sekundär aktiv transport med
natriumjoner (”semispecifika” transportörer för olika klasser av aminosyror) – den sekundära
aktiva transporten drivs med hjälp av Na-/KATPas lokaliserat i basala cellmembranet.
Absorptionen av di- och tripeptider sker m.h.a. sekundär aktiv transport (PepT1) och symport
med vätejoner. Även denna intransport drivs i grunden av ett i det basala cellmembranet
lokaliserat Na-/K-ATPas, men involverar också en Na-/H-antiport lokaliserad i enterocyternas
luminala membran (för bilder se t.ex. Medical Physiology av Boron & Boulpaep).

2.

Fråga: (4p). Redogör för vad som sker med de vid frukost avnjutna proteinerna: strukturella
förändringar och/eller nedbrytning i olika delar av matsmältningskanalen till olika produkter
som kan absorberas i tunntarmen. Ange viktiga enzymer, fysikaliska förändringar, miljö och
hormoner involverade i regleringen av miljön. Redogörelsen skall också innehålla en beskrivning
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av de olika principerna varigenom nedbrytningsprodukterna absorberas från tarmlumen till
enterocyterna.
Svar: Ditt svar skall innehålla processerna som sker i magen: denaturering av proteiner och
nedbrytning m.h.a. pepsin samt att pepsinogen aktiveras genom det sura pH:t eller av redan
aktiverade pepsinmolekyler. Fortsatt processning i tunntarmen genom CCKinducerad
enzymfrisättning av pankreasenzymer i zymogen form (trypsinogen, kymotrypsinogen,
proelastas, karboxypeptidas) enzymatiska aktivering av trypsinogen m.h.a. enteropeptidas och
aktivering av övriga propeptidaser m.h.a. trypsin. Di- och tripeptidaser och aminopeptidaser i
tarmväggen processar peptiderna vidare till aminosyrarester. Peptidhormonet sekretin krävs för
att stimulera pankreas att utsöndra vätekarbonat till duodenum för att pH-miljön i duodenum
och resten av tarmen skall bli optimal för den fortsatta enzymatiska nedbrytningen.
Aminosyraresterna absorberas m.h.a. olika aminosyratransportörer genom huvudsakligen
symport men Na+-joner och principen sekundär aktiv transport eller genom sekundär aktiv
transport med H+-joner (PepT1) när det gäller di- och tripeptider.
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Lipiddigestion
Kort
•
•
•

•
•
•

Tunglipas=0, gastriskt lipas=10-20%
Fettagregat  duodenum
CCK stimuleras
- Gallblåsa kontraheras (gallsalter)
- Relaxation av Sfinkter Oddi
- Frisättning av lipaser (pankreatiskt lipas, colipas etc)
Gallsalterna emulgerar samt bildar miceller
Colipas hjälper pankreaslipas med att binda till miceller
Fortsatt nedbrytning: TAG blir 2-MAG och fria fettsyror

Punktform
•
•
•
•

•
•
•

Tunglipas (frisätts fr spottkörtlar) har en marginell påverkan, men det gastriska lipaset
(utsöndras av huvudceller i ventrikeln) står för ca 10-20 % av nedbrytningen – mest sker av
pankreaslipas i duodenum
Från magsäcken kommer lipiderna som stora hydrofoba aggregat till duodenum
När lipiderna når duodenum stimuleras frisättningen av CCK (från I-celler i duodenum)
CCK stimulerar:
- Kontraktion av gallblåsa (uttömning av gallsalter + fosfolipider)
- Relaxation av sfinkter Oddi
- Frisättning av lipaser som pankreaslipas, fosfolipaser, colipas (fr. exokrina celler i
pankreas)
Utsöndring av gallsalter leder till emulgering (finfördelning) av lipidaggregaten till små miceller
Colipas i aktiv form (efter aktiverats/klyvts av trypsin) hjälper lipaset (pankreaslipaset) att
binda till micell, (samt aktiverar ju lipaset), och fortsatt nedbryttning…
Vid den fortsatta nedbrytningen av TAG bildas 2-MAG och fria fettsyror

Text
Nedbrytningen påbörjas i liten skala av tunglipas (som utsöndras av spottkörtlarna), men har ingen
kvantitativ betydelse (utan möjligen för att stimulera smakreceptorer). Gastriskt lipas (som utsöndras
av huvudceller i magsäcken) står däremot för ca 10-20 % av TAG-nedbrytningen (som sker genom
hydrolys och spjälkning av esterbindningar i TAG). Mestadels av nedbrytningen sker av pankreatiskt
lipas i tunntarmen (kommer till det).
Från magsäcken kommer lipider som stora hydrofoba aggregat till tunntarmen…

När lipiderna upptäcks i/når duodenum frisätts CCK (från I-celler i duodenum). Och CCK stimulerar tre
händelser:
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1. Kontraktion av gallblåsa (därmed uttömning av gallsalter och fosfolipider)
2. Frisättning av viktiga lipaser (som pankreaslipas, fosfolipaser, kolesterylestera) och
enzymaktivatorn colipas (från exokrina cellerna i pankreas)
3. Relaxation av sfinkter Oddi
Gallsalter är emulgeringsmedel (hydrofob och hydrofil sida) som hjälper till med att bryta hydrofoba
interaktioner mellan lipider – och finfördela (emulgera) dem till att bilda små ”miceller” (typ små
komplexa lipidaggregat/fettdroppar) tillsammans med fosfolipider. Därmed blir de tillgängliga för olika
lipaser och esteraser, samt mer stabila och klumpar inte ihop sig. Micellerna har gjorts ”vattenlösliga”
genom att de förpackats med ett skikt av fosfolipider och gallsalter.
Så utsöndringen av gallsalter och fosfolipider från gallblåsan leder till emulgering av de stora lipidaggregaten och till bildning
av små miceller i duodenum…

Pankreaslipaset bryter tillsammans med colipas ned micellens membran. Colipas behöver dock först
modifieras av trypsin för att bli aktivt. Det är colipaset (i aktiv form) som gör det möjligt för
pankreaslipas att binda/förankra sig till micellen, och det aktiverar även pankreaslipaset.
Därefter sker en fortsatt nedbrytning av TAG-molekyler och partiellt nedbrutna TAG-molekyler till
huvudsakligen 2-MAG och fria fettsyror (och till viss del fri glycerol).
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Extramaterial
Bild

Bild på hur colipas hjälper lipaset att binda till micellen.
(Från Romina och Sarahs sammanfattning)
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Frågor som specifikt berör/innehåller termerna ”gastriska fasen” samt ”intestinala fasen”
I vissa tentafrågor har de ställt frågor som ”redogör för den intestinala fasen av
fett/lipidnedbrytningen”, samt ”redogör för nedbrytningen av dietära lipider (TAG) under den gastriska
OCH intestinala fasen”.
Tänk då (generellt) att de med den gastriska fasen (neuronalt) menar att du börjar med att beskriva
processen redan med gastriska lipasets påverkan. Medan om de frågar om den intestinala
fasen(hormonellt) så hoppar du över gastriska lipaset och börjar beskrivning fr.om. att det ”från
magsäcken uttöms stora hydrofoba aggregat av lipider till duodenum(…)”.
I en annan tenta har de även slagit ihop både termerna. Då kan du generellt tänka att den gastriska
fasen återigen börjar med gastriska lipaset. Men att ”under den gastriska OCH intestinala fasen
kontraheras gallblåsan(…)” – dvs sker under båda. Sedan tillägger dem dock att det ”under den
gastriska fasen utsöndras och pankreaslipas och colipas(…)”.
En kan tycka att detta är lite rörigt. Men tänk då främst på att gastriska börjar med gastriska lipaset,
medan intestinala inte behöver en beskrivning av gastriska lipasets påverkan. (Se tentafrågorna nedan
för förtydligande av det jag skrivit ovan.)

1. Fråga: (3p) Redogör med figur/er och kompletterande text för den intestinala fasen av a)
fett/lipid-nedbrytningen (inklusive hormonell påverkan, uppbyggnad av micellen)
Svar: Från magsäck uttöms stora hydrofoba aggregat av lipider till duodenum. Lipiderna
stimulerar I-cellerna i tunntarmsväggen att insöndra peptidhormonet kolecystokinin (CCK). CCK
stimulerar: 1) utsöndringen av colipas samt de för lipidnedbrytningen viktiga enzymerna
pankreaslipas, fosfolipas A2 och kolesterylesteras från pankreas, 2) kontraktion av gallblåsan
och därmed uttömning av konjugerade gallsalter och fosfolipider [huvudsakligen fosfatidylkolin]
samt 3) relaxation av papilla Vateri.
De konjugerade gallsalter och fosfolipiderna, som uttöms från gallblåsan till duodenum, kommer
att emulgera (finfördela till mindre droppar - miceller) de stora lipidaggregaten som når
tunntarmen från magsäcken. Micellen består av en hydrofob kärna av olika lipider såsom TAG,
partiellt nedbrutna TAG såsom DAG och fettsyror [sker i magsäcken], kolesterylestrar, fettlösliga
vitaminer [A, D, E, K] vilka omges av de konjugerade gallsalterna och fosfolipiderna samt enstaka
kolesterolmolekyler. TAG, DAG och kolesterylestrar i micellen kommer i tunntarmen att brytas
ned m.h.a. de utsöndrade pankreasenzymerna till de molekylära komponenterna 2-MAG,
kolesterol, fria fettsyror, och till viss del fri glycerol [ca 30 % av 2-MAG].
2. Fråga: (4,5p) Redogör med figurer och kompletterande text för nedbrytningen av dietära lipider
(triacylglyceroler; TAG), under den gastriska och intestinala fasen av matsmältningen. Ange från
vilka celler och organ de olika enzymerna kommer, samt namnge enzymerna. Eventuella
hjälpfaktorers namn och funktion skall också beskrivas. Ange även var de olika stegen av
nedbrytningen sker i matsmältningskanalen.
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Svar: Under den gastriska fasen utsöndras från magsäckens huvudceller det s.k. ”gastriska”
lipaset, som är aktivt vid det sura pH:t i magsäcken; lipaset (ett esteras) klyver av fettsyror
genom hydrolys vilket genererar fria [ojoniserade] fettsyror, som vid det sura pH:t hålls samman
genom hydrofob interaktion med bl.a. DAG och andra fettsyror i stora hydrofoba aggregat.
Under den gastriska neuronalt) och intestinala (hormonellt) fasen kontraheras gallblåsan och
gallsalter och fosfolipider töms ut i duodenum för att lipider, som kommer från magsäcken som
stora hydrofoba aggregat, skall kunna emulgeras (finfördelas) och forma miceller.
Under den gastriska fasen utsöndras också pankreaslipas och colipas från de exokrina cellerna i
pankreas [; i duodenums lumen aktiveras/klyvs colipas av trypsin]. Colipas behövs för att
aktivera pankreaslipaset och för att förankra det till micellen. Pankreaslipaset fortsätter
nedbrytningen av TAG och DAG till 2-MAG och fria fettsyror.

Allmänna tentafrågor om lipiddigestion
1.

Fråga: a) (1p) Beskriv struktur för triacylglyceroler (TAG) med hjälp av strukturformler och
kompletterande text. Beskriv den kovalenta bindning som sammanfogar TAGmolekylens
huvudkomponenter. Vilket ämne avgår/åtgår då denna bindning bildas/brytes upp?
b) (4p) Redogör för var och hur TAG digereras i matsmältningskanalen med angivande av
anatomisk lokalisation, substrat, produkter och enzymnamn samt olika hjälpmolekylers
funktion;
c) ett specifikt intestinalt hormon utövar många olika effekter av central betydelse i
sammanhanget. Namnge hormonet samt ange tre specifika effekter.
Svar: a) Triacylglyceroler består av tre fettsyror (karboxylsyror), som via esterbindningar binder
till vardera tre hydroxylgrupper på glycerol (propan-1,2,3-triol); esterbindningen skall tydligt
illustreras eller det skall anges att vatten avgått och bindningen sker mellan den f.d.
karboxylgruppen resp. hydroxylgruppen.
b) I munhålan utsöndras tung-lipas ("lingualt" lipas), som påbörjar nedbrytningen av TAG, men
denna nedbrytning saknar näringsmässig betydelse, men har ev. betydelse för att uppleva att
något smakar fett.
I magsäcken utsöndrar huvudcellerna ett gastriskt lipas, som genom hydrolys, står för ca. 20%
av TAG-nedbrytningen; p.g.a. det sura pH värdet i magsäcken kommer de fria fettsyrorna och de
andra hydrofoba produkterna (DAG och MAG) fortsatt att vara associerade till varandra genom
hydrofob interaktion i stora hydrofoba aggregat. I tunntarmen fortsätter sedan nedbrytningen
av TAG/DAG med hjälp av pankreaslipas till fria fettsyror och 2-MAG. För att detta skall kunna
ske måste CCK från I-celler stimulera pankreas att frisätta pankreas-lipas och pro-colipas,
relaxera papilla duodeni major (papilla Vateri), samt kontrahera gallblåsan och därmed utsöndra
fosfatidylkolin och konjugerade gallsalter; gallsalterna kommer att fungera som
emulgeringsmedel och leda till att hydrofoba aggregat av mindre storlek (miceller) bildas. Dessa
miceller har gjorts ”vattenlösliga” genom att de förpackats med ett skikt av fosfolipider o
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
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lipaset för det hydrofoba innehållet i micellen. [Kolesterylesteras som också utsöndras från
pankreas kan bryta ned ca. 30% av 2-MAG till fri glycerol och fettsyror.]
c) CCK från I-celler stimulera pankreas att frisätta pankreas-lipas och procolipas, relaxera papilla
Vateri, samt kontrahera gallblåsan.

2.

Fråga: (4p) Redogör med skisser och reaktionsformler samt kompletterande text för
hanteringen
av triacylglyceroler i matsmältningskanalen genom att beskriva:
a) triacylglycerolers nedbrytning (substrat, produkter, enzymer och olika andra namngivna
hjälpmolekylers och hormoners funktion samt var i matsmältningskanalen förändringar sker),
samt
b) hur de olika nedbrytningsprodukterna, som bildas vid nedbrytningen av triacylglycerolerna
absorberas.
Svar: a) Tunglipas har ingen kvantitativ betydelse men möjligen för att stimulera
smakreceptorer. Huvudcellerna i magsäcken som utsöndrar ett syrastabilt gastriskt lipas står för
ca 10-20% av TAG-nedbrytningen som sker genom hydrolys och spjälkning av esterbindningar i
TAG. P.g.a. det sura pH:t i magsäcken joniseras inte de frigjorda fettsyrorna så lipiderna hålls
fortfarande ihop genom hydrofob interaktion.
När lipiderna kommer ner i duodenum stimuleras frisättningen av CCK från I-celler och CCK
stimulerar kontraktion av gallblåsan, relaxation av sfinkter Oddi samt frisättning av
pankreasenzymer såsom pankreaslipas och fosfolipaser, kolesterylesteras samt
enzymaktivatorn colipas.
b) Utsöndringen av gallsalter och fosfolipider från gallblåsan leder till emulgering av de stora
lipidaggregaten och till bildning av små miceller i duodenum. Colipas i aktiv form (efter att Nterminalen avkluvits av trypsin) bidrar till förankring av pankreaslipas till micellen och aktivering
av lipaset samt fortsatt nedbrytning av TAGmolekyler och partiellt nedbrutna TAG-molekyler till
huvudsakligen 2-MAG och fria fettsyror. Micellen med sina nedbrytningsprodukter får kontakt
med tarmepitelet och 2MAG och fria fettsyror tas upp genom fri diffusion; långa fettsyror kan också tas upp genom
faciliterad diffusion m.h.a. FATP (”Fatty acid transport proteins”) av bl.a. typ 4.

3.

Fråga: (4p) Redogör med hjälp av figur(er) och kompletterande text för digestionen av
triacylglyceroler (TAG) och kolesterylestrar (CE) i tunntarmen och absorptionen av de olika
nedbrytningsprodukterna till och med att dessa återfinns i tarmepitelet (enterocyterna).
Redogörelsen skall omfatta olika enzymer, hjälpproteiner och hjälpmolekyler som behövs för
ändamålet och intermediärer samt absorptionsprinciper.
Svar: Stora aggregat av lipider (TAG och CE och andra lipider) når från magen duodenum. Via
gallgången sker ett inflöde av gallsalter och fosfolipider som kommer att fungera som
emulgeringsmedel och tränga in mellan lipiderna och skapa miceller d.v.s. små aggregat av
lipider omgivna av gallsalter och fosfolipider. Från pankreas kommer också olika lipaser
(pankreaslipas, kolesterylesteras, fosfolipas A2) och colipas. Colipas aktiveras genom klyvning av
trypsin och binder till pankreaslipas och därmed förankra enzymet till lipiddroppen. TAG bryts
huvudsakligen ned till fria fettsyror och 2-MAG, i viss utsträckning med kolesterylesteraset till
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glycerol. CE klyvs till kolesterol och fri fettsyra och de dietära fosfolipiderna tappar sina fettsyror.
Micellen med nedbrytningsprodukterna rullar efter tarmväggen och lipiderna absorberas
genom
fri
diffusion
och/eller
genom
FATP
(fettsyror),
eller
speciella
kolesteroltransportproteiner (NPC-1-L1).
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Lipidabsorption
Punktform
•
•

Vi har nu efter digestion micellerna (innehåller bl a 2-MAG, kolesterylestrar, fettsyror)
Det finns 3 olika sätt för absorption:
- Fri diffusion: 2-MAG, fettsyror
- Faciliterad diffusion: mha FATP för långa fettsyror. NPC1L1 för kolesterol
- (Inte jättenoga, men: sekundär Na+-beroende aktiv transport för tex konjugerade
gallsalter)

•

Transport: via blodet om kolkedja färre än 8 kolatomer. Resten måste resyntetiseras (ex MAG
blir TAG etc) för att kunna tas upp av lymfsystemet och blodbanan

Text
I stora drag är fria fettsyror, 2-monoacylglycerol och kolesterol slutprodukterna i nedbrytningen av
fett.
Vi hade micellen (se ”Kolhydratdigestion”) som når tarmen från magsäcken. Mer specifikt består
micellen av en hydrofob kärna av olika lipider så som TAG, partiellt nedbrutna TAG så som DAG och
fettsyror, kolesterylestrar, fettlösliga vitaminerna (A, D, E, K) vilka omges av de konjugerade
gallsalterna och fosfolipiderna samt enstaka kolesterolmolekyler. [Micellen har de hydrofila grupperna
utåt och hydrofoba inåt  kan transporteras i vattenmiljöer]
Micellerna rullar efter tarmväggen… Och lipiderna och de olika micellkomponenterna absorberas på
olika sätt:
1) Fri diffusion; för molekyler som 2-MAG och fettsyror (med en koncentrationsgradient - dvs
från hög till låg koncentration)
2) Faciliterad diffusion; mha FATP (fatty acid transport proteins) för tex långa fettsyror och resp.
NPC1L1 för kolesterol (med en koncentrationsgradient)
3) Sekundär Na+-beroende aktiv transport; tex konjugerade gallsalter i ileum (mot en
koncentrationsgradient)
Så kort kan en kring absorption säga att: ”MAG och fettsyror absorberas genom fri diffusion, och bl a
långa fettsyror och kolesterol genom faciliterad diffusion med hjälp av FATP ( och kolesterol med hjälp
av NPC1L1).”
Och kort kring vidare transport kan en säga: via blodet om kolkedjan innehåller färre än 8 kolatomer.
Resten måste resyntetiseras (ex MAG blir TAG etc) för att kunna tas upp av lymfsystemet och
blodbanan.
[Mer om transport i specifika tentafrågor under ”Extramaterial”]
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Extramaterial
Specifikt om transport från enterocyterna samt aktivering av fettsyror i enterocyterna
Ibland (inte jätteofta) ställer de följdfrågor på tentor om aktivering av fettsyror i enterocyter, samt
transport från enterocyter (utöver absorption alltså). Även någon frågan rörande kylomikroner har dykt
upp. Här har jag samlat vissa av dessa frågor för förståelse (samt ett stycke från en sammanfattning).
För allmänna tentafrågor om absorption: fortsätt scrolla.

1. Från Love Sandbergs sammanfattning: ”Transport från enterocyterna sker antingen direkt via
blodet för fettsyror med kolkedjor bestående av färre än åtta kolatomer. Resterande lipider
måste resyntetiseras för att sedan kunna tas upp i lyfmsystemet. MAG bildar TAG. Kolesterol
bildar kolesterylestrar och långa fettsyror aktiveras mha coenzym A för att bygga upp TAG och
kolesterol. Tillsammans bildar de resyntetiserade lipiderna, fosfolipiderna och apolipoprotein B48 kylomikroner som färdas i lymfsystemet

2. Fråga: e) (3p) Redogör för den metabolism av de absorberade TAG digestionsprodukterna som
sker i enterocyten. Hur (i vilken molekyl och i vilket aggregat) exporteras slutligen det upptagna
fettet från enterocyterna?
Svar: e) Långa fettsyror aktiveras i enterocyterna m.h.a. enzymet [fett-/"fatty"-]
acylCoAsyntetas: fettsyra (FA) + CoA + ATP acylCoA + AMP + PPi. [Korta fettsyror går rakt
igenom enterocyterna till v. portae.]
Med hjälp av olika acyltransferaser adderas succesivt två acyl-grupper till:
2-MAG DAG TAG; en molekyl CoA bildas som produkt för varje acylgrupp som adderas.
Många TAG och andra lipider som CE och fettlösliga vitaminer aggregerar genom hydrofob
interaktion och "förpackas" m.h.a. fosfatidylkolin och addition av apolipoprotein B48 i en s.k.
lipoproteinpartikel [pre-] kylomikron; [pre p.g.a. att denna lipoproteinpartikel först i blodbanan
erhåller de två andra essentiella apolipoproteinerna CII och E från HDL]).
Tentafrågor där bildning av kylomikroner även efterfrågats…
3. Fråga: För lipider redogör b) absorption och c) fortsatta omsättning i enterocyterna och d)
bildningen av kylomikroner.
Svar: Inne i enterocyterna aktiveras de långa fettsyror med olika fettsyrasyntetaser: FA + CoA +
ATP  acyl-CoA + AMP + PPi. Med hjälp av olika acyltransferaser återbildas TAG och
kolesterylestrar. Med hjälp av nysyntetiserat fosfatidylkolin packas de hydrofoba lipiderna in i
kylomikroner till vilken också ett apolipoprotein B-48 adderats
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4. Fråga: Redogör för fetthanteringen i tarmen i samband med digestion och absorption samt mera
specifikt också för hur kolesterylestrar (eller retinylestrar) hanteras i tarmen, tarmepitelet och i
blodbanan, för att så småningom hamna i levern.
Svar: Nedbrytningsprodukterna som sedan successivt bildas i micellerna absorberas genom fri
diffusion eller faciliterad diffusion (gäller både långa fettsyror och kolesterol) när miceller
”rullar” efter tunntarmsväggen; troligen absorberas också retinol som bildats efter nedbrytning
av retinylestrar på motsvarande sätt. I tarmepitelet aktiveras fettsyror m.h.a. ATP och enzymet
acylCoAsyntetas till acylCoA. Med hjälp av olika acyltransferaser återbildas kolesterylestrar och
retinylestrar i tarmepitelet. Tillsammans med TAG och andra lipider, såsom fettlösliga vitaminer,
bildar kolesterylestrar och retinylestrar ett hydrofobt aggregat, som då det omges av ett enkelt
lager av fosfatidylkolin och en molekyl apoB48 kallas för kylomikroner. Kylomikronerna lämnar
tarmepitelet via lymfsystemet och når blodbanan. I blodbanan tillförs kylomikronerna
ytterligare apolipoproteiner (CII och E) från HDL. I kapillärbäddar, främst fettväven, kommer
enzymet lipoproteinlipas vara verksamt och leda till att TAG huvudsakligen elimineras från
kylomikronerna. Efter att även apolipoprotein CII avgivits till HDL kallas lipoproteinpartikeln för
kylomikronrest. Denna rest tas i levern upp genom endocytos medierad genom att receptorer
igenkänner apoE.

Bild

Allmänna tentafrågor om lipidabsorption
1. Fråga: d) (2p) Redogör för absorptionen av de bildade digestionsprodukterna (in ienterocyterna
från tarmlumen) med hjälp av figur(er) och kompletterande text som beskriver
absorptionsprinciperna.
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Svar: d) Från tarmlumen absorberas de hydrofoba lipiderna (2-MAG och fettsyror) genom fri
diffusion med en koncentrationsgradient (från hög till låg koncentration) genom det hydrofoba
cellmembranet. Dessutom absorberas bl.a. långa fettsyror genom faciliterad diffusion m.h.a.
"fatty acid transport proteins" (FATP t.ex. FATP-4) med en koncentrationsgradient (från hög till
lågkoncentration).

2. Fråga: b) tre olika molekylära principer som används för absorptionen av olika
micellkomponenter (lipider eller strukturella komponenter).
Svar: b) Micellerna ”rullar” efter tarmväggen och lipiderna och/eller micellkomponenterna
absorberas successivt via olika principer: med en koncentrationsgradient: 1) fri diffusion av
hydrofoba molekyler såsom 2-MAG och dekonjugerade gallsyror, 2) faciliterad diffusion
(proteiners hjälp [FATP resp. NPC1L1]) t.ex. långa fettsyror och kolesterol, samt 3) mot en
koncentrationsgradient och sekundär Na+-beroende aktiv transport – t.ex. konjugerade
gallsalter i ileum.

3. Fråga: 6. (4p) Redogör med hjälp av figur(er) och kompletterande text för digestionen av
triacylglyceroler (TAG) och kolesterylestrar (CE) i tunntarmen och absorptionen av de olika
nedbrytningsprodukterna till och med att dessa återfinns i tarmepitelet (enterocyterna).
Redogörelsen skall omfatta olika enzymer, hjälpproteiner och hjälpmolekyler som behövs för
ändamålet och intermediärer samt absorptionsprinciper.
Svar: Stora aggregat av lipider (TAG och CE och andra lipider) når från magen duodenum. Via
gallgången sker ett inflöde av gallsalter och fosfolipider som kommer att fungera som
emulgeringsmedel och tränga in mellan lipiderna och skapa miceller d.v.s. små aggregat av
lipider omgivna av gallsalter och fosfolipider. Från pankreas kommer också olika lipaser
(pankreaslipas, kolesterylesteras, fosfolipas A2) och colipas. Colipas aktiveras genom klyvning av
trypsin och binder till pankreaslipas och därmed förankra enzymet till lipiddroppen. TAG bryts
huvudsakligen ned till fria fettsyror och 2-MAG, i viss utsträckning med kolesterylesteraset till
glycerol. CE klyvs till kolesterol och fri fettsyra och de dietära fosfolipiderna tappar sina fettsyror.
Micellen med nedbrytningsprodukterna rullar efter tarmväggen och lipiderna absorberas
genom
fri
diffusion
och/eller
genom
FATP
(fettsyror),
eller
speciella
kolesteroltransportproteiner (NPC-1-L1).

19

Semanur Taskin
HT2019

Kolhydratdigestion
Punktform
•
•
•
•
•

Börjar i mun mha α -amylas i saliv (ca 20-40 % av nedbrytningen) som klyver 1-4-bindningar i
stärkelse (dock ej ändarna etc…)
I ventrikeln sker ingenting (lågt pH gör att salivamylaset inaktiveras - dvs kort stopp i
nedbrytning)
Maginnehållet når duodenum och mer nedbrytning av a-amylas från pankreas sker
Kolhydraterna är nu i form av oligosackarider (maltrios, maltos och alfa-limit dextriner)
Dessa förs vidare och i jejunum bryts de ned av enzymer (som maltas, sukras, isomaltas, laktas)
som finns i tarmlumen till glukos, galaktos och fruktos

Text
Vi äter kolhydrater i olika former (stärkelse, laktos, sukros…). Dessa börjar brytas ned i munnen med
hjälp av α -amylas (saliv-amylas).
α -amylas (saliv-amylas) klyver 1→4-bindningar i amylos och amylopektin* (stärkelse). Enzymet kan
dock inte bryta ned ändarna på kolhydratkedjor och bindningar som är nära greningsställena.
I ventrikeln inaktiveras saliv-amylaset (pga lågt pH), så det sker inte mycket med nedbrytningen av
kolhydrater där.
I duodenum fortsätter processen med hjälp av pankreas-amylas som fullföljer nedbrytningen till
oligosackarider (maltos, maltotrios och α -limit-dextriner).
Det sista sker i jejunum. Där finns enzymer (maltas, sukras, isomaltas, laktas) i lumen och i tarmväggen,
som fortsätter nedbrytningen. De klyver disackariderna och oligosackariderna till glukos, galaktos och
fruktos.

*Stärkelse, (C6H10O5)n, är en polysackarid som är den vanligaste kolhydraten i födan. Stärkelse består av molekylkedjor av glukos som kan
vara raka (amylos) eller grenade (amylopektin).
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Extramaterial
Bild

Specifikt om nedbrytning av stärkelse och sukros
Ibland i tentafrågor efterfrågar de mer specifikt om nedbrytningen av exempelvis sukros eller stärkelse.
Då vill de att en även får med mer än att bara säga ”enzymer som sukras, maltas och isomaltas
fortsätter nedbrytningen till glukos, galaktos och fruktos”. Se då nedan.

1. Fråga: Beskriv nedbrytning av a) stärkelse (kan även fråga om amylopektin = stärkelse)
och b) sukros
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Svar:
a) Beskriv först samma process som i avsnitt ”Text” ovan till och med att ”maltos, maltrios och α limit-dextriner bildas”. Sedan tillägg:
”För att sedan bryta ned maltos, maltrios och α -limit-dextriner behövs ytterligare två enzymer:
- Isomaltos: klyver α-1-6-bindningarna i isomaltos och α-limit-dextriner
- Maltas (alternativt sukras): klyver de återstående α-1-4-bindningarna i produkterna”
b) Beskriv först samma process som i avsnitt ”Text” ovan till och med att ”maltos, maltrios och α limit-dextriner bildas”. Sedan tillägg:
”I tunntarmen bryter sukras ned α1-2-glykosidbindning i sukros och genererar därmed fritt Dglukos och D-fruktos.”

I en annan tenta om hur stärkelse bryts ned:
”De glykosidbindningar som kvarstår i dessa oligosackarider kommer genom hydrolys klyvas av
de i tunntarmsväggen lokaliserade enzymerna maltas som klyver de kvarvarande alfa-(14)bindningarna samt isomaltos som klyver alfa-(16)-bindningarna i alfa-limit dextrinerna.”

Mer om enzymerna i jejunum (från Love Sandbergs sammanfattning):

Allmänna tentafrågor om kolhydratdigestion
1. Fråga: (4p) Redogör m.h.a. figur och text för digestionen (var i magtarmkanalen, enzymer och
produkter) av: a)stärkelse och b)sukros
Svar: a) I munhålan påbörjar salivamylas nedbrytningen av stärkelsens α(1‐4)‐
glykosidbindningarna (ej i ändarna och ej närmast greningställena). Det upphör i magens sura
miljö och fortsätter i tunntarmen m.h.a. pankreasamylas vilket genererar slutprodukterna
maltos, maltotrios och α‐limitdextriner. Isolmaltas bryter sedan ned α(1‐6)‐bindningarna i α‐
limitdextrinerna och isomaltos och maltas bryter de kvarvarande α(1‐4)‐bindningarna.
Sammantaget genereras D‐glukos.
b) I tunntarmen bryter sukras ned α1‐β2‐glykosidbindning i sukros och genererar därmed fritt
D‐glukos och D‐fruktos. [sukras har också en viss liten aktivitet för α(1‐4)‐bindningar.]
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Kolhydratabsorption
Punktform
•
•
•
•
•

Så slutprodukterna efter nedbrytning är glukos, galaktos, fruktos…
Glukos och galaktos tas upp i enterocyterna via symportproteinet SGLT-1 tillsammans med Na+
Processen drivs av Na+/K+-ATPaset som bildar den koncentrationsgradient av natriumjoner
som behövs (pumpar ut tre Na+ och in två K+)
Ut ur enterocyten transporteras glukos och galaktos med GLUT-2
Fruktos lämnar cellen på samma vis (GLUT-2) men absorberas genom GLUT-5

Text
Glukos och galaktos tas upp i enterocyterna (tarmcellerna) med hjälp av SGLT-1 (sodium dependent
glucose cotransporter) via symport med Na+ - dvs ”tillsammans” med Na+ (kallas sekundär aktiv
transport.) SGLT1 transporterar glukos mot en koncentrationsgradient och natriumjoner med en
koncentrationsgradient.
Processen drivs av det i basalmembranet lokaliserade Na+/K+-ATPaset (som genom hydrolys av ATP
till ADP driver uttransporten av natriumjoner och intransporten av kaliumjoner). Symporten är
beroende av att en koncentrationsgradient hos Na+ finns – vilket alltså Na+/K+-antiportar skapar.
Så: Både galaktos och glukos absorberas in i enterocyterna mha sekundär aktiv transport och
symportproteinet SGLT1. Denna process är alltså beroende av att det i basalmembranet lokaliserade
Na+/K+-ATPaset bygger upp en koncentrationsgradient av natriumjoner (pumpar ut tre Na+ och in två
K+).
Ut ur enterocyten och för vidare transport till blodbanan transporteras galaktos och glukos ut ur cellen
via en uniport, GLUT-2 (Glucose transporter type 2). Fruktos lämnar cellen på samma vis (alltså via
GLUT-2), men den absorberas dock in i celllen genom GLUT-5 (underlättad/faciliterad diffusion).
Så: Absorption via SGLT-1 för glukos och galaktos (sekundär aktiv transport; energiberoende) men för
fruktos sker absorption via GLUT-5 (underlättad/faciliterad diffusion). Alla tre (glukos, galaktos och
fruktos) transporteras ut ur cellen via GLUT-2 (faciliterad/underlättad diffusion).
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Extramaterial
Bild

Tentafråga som beskriver bilder ovan bra (dock fråga om glutamat)
26. (3p) Beskriv med en figur och kompletterande text hur upptaget av glutamat kan kopplas till
upptaget av leucin med hjälp av de i brödtexten angivna uppgifterna. Figuren skall beskriva
transportprinciperna och innehålla tre olika transportproteiner. (Ledtråd: tänk bland annat på hur
glukosupptaget sker från tarmlumen).
Svar: Figuren skall illustrera en cell där det finns en aminosyratransportör som transporterar glutamat
och Na+ m.h.a. sekundär aktiv transport [jfr SGLT1 i tarmen]. På motstående sida av cellen
(basalmembranet) skall figuren illustrera ett Na+-/K+-ATPas som transporterar ut Na-joner från
cytosolen och transporterar in K-joner i cytosolen samtidigt som ATP hydrolyseras till ADP + Pi. På
samma sida av cellen som transportproteinet för glutamat är lokaliserat, skall ett tredje
transportprotein, en antiport, illustreras; denna antiport transporterar ut glutamat från cellen
samtidigt som leucin transporteras in i cellen.
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Allmänna tentasvar om kolhydratabsorption
Obs! Endast svar
1. ”Glukos absorberas in i enterocyten mha SGLT1 (symport med natriumjoner; sekundär aktiv
transport) som cellulärt är lokaliserat mot tarmlumen; SGLT1 – transporterar glukos mot en
koncentrationsgradient och natriumjoner med en koncentrationsgradient. Processen och
koncentrationsgradienten för natrium drivs av det i basalmembranet lokaliserade Na/K-ATPaset
(antiport; primär aktiv transport) som genom hydrolys av ATP till ADP driver uttransporten av
natriumjoner och intransporten av kaliumjoner… Fruktos absorberas in i enterocyten med
transportproteinet GLUT-5 (uniport; faciliterad/underlättad diffusion) och sker med en
koncentrationsgradient (uniport; faciliterad/underlättad diffusion). Uttransporten från
enterocyten av de två monosackariderna ombesörjs av GLUT2 (uniport; faciliterad/underlättad
diffusion) och sker med en koncentrationsgradient.”

2. ”Glukos absorberas in i enterocyten mha SGLT1 (symport med natriumjoner; sekundär aktiv
transport) som cellulärt är lokaliserat mot tarmlumen; SGLT1 – transporterar glukos mot en
koncentrationsgradient och natriumjoner med en koncentrationsgradient. Processen och
koncentrationsgradienten för natrium drivs av det i basalmembranet lokaliserade Na/K-ATPaset
(antiport; primär aktiv transport) som genom hydrolys av ATP till ADP driver uttransporten av
natriumjoner och intransporten av kaliumjoner… Fruktos absorberas in i enterocyten med
transportproteinet GLUT-5 (uniport; faciliterad/underlättad diffusion) och sker med en
koncentrationsgradient (uniport; faciliterad/underlättad diffusion). Uttransporten från
enterocyten av de två monosackariderna ombesörjs av GLUT2 (uniport; faciliterad/underlättad
diffusion) och sker med en koncentrationsgradient.”
3. ”Både galaktos och glukos i pyranosform absorberas in i enterocyterna mha sekundär aktiv
transport och symportproteinet SGLT1. Ett i basalmembranet lokaliserat Na+/K+-ATPas bygger
upp en koncentrationsgradient av natriumjoner (pumpar ut två Na+ och in tre K+) vilka dras från
tarmlumen och passivt följer då en glukos/galaktosmolekyl med in i cellen. Ut ur enterocyten
transporteras de två sockrena med en koncentrationsgradient och mha den mera ospecifika
glukostransportören GLUT2.”

4. ”D‐fruktos absorberas från tarmlumen m.h.a. GLUT5 via faciliterad diffusion. D‐glukos
absorberas m.h.a. sekundär aktiv transport och symportproteinet SGLT1 tillsammans med Na+‐
joner. Na+‐joner transporteras med en koncetrationsgradient som skapas av ett i
basalmembranet lokaliserat antiportprotein, Na+/K+‐ATPas, som drivs genom hydrolys av ATP.
Glukos följer passivt med mot sin koncentrationsgradient in i enterocyten från tarmlumen. Både
glukos och fruktos transporteras ut från enterocyten till blodbanan m.h.a. facilitetad diffusion
och GLUT2.”
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