DFM1-tentamen 09 04 06
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 3-5+7,
samt 6) för att bli godkänd på tentamen.

Frågor i anslutning till artikeln: ”Mutations in NEUROD1 are associated with
the development of type 2 diabetes mellitus” Nature genetics; 1999; 23: 323-328.
(11p)
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(2p)
Baserat på information i artikeln och på vad du lärt dig på DFM1-kursen, beskriv med
hjälp av proteinkemiska begrepp och en enkel skiss hur proteinet NEUROD1 uppbyggt
(organiserat med avseende på domäner). Ge dessutom ett motiverat förslag med utgångspunkt
från information i artikeln på hur detta protein kan tänkas interagera med specifika strukturer
(kemiska grupper) i DNA och varför specifikt en av mutationerna hämmar bindningen till
DNA.
Svar: Svaret skall innehålla ord och en skiss som beskriver att proteinet är uppbyggt av två
-helixar, åtskilda av en loop, samt att det finns basiska aminosyror i den ena ändan [Nterminalen], som kan interagera med de negativa fosfatgrupperna i DNA-strukturen. Det
binder som heterodimer till specifika DNA-sekvenser. Det är endast mutationen som leder till
att den positiva aminosyraresten Arg till Leu som påverkar inbindningen.

2



(3p)
I artikeln beskrivs fyra mutationer. Dessa mutationer är lokaliserade till kodon 45,
111, 197 och 206. De tre förstnämnda mutationer leder till aminosyrasubstitutioner i
proteinstrukturen. Karaktärisera i en enkel tabell de sex aminosyraresterna i den normala
proteinstrukturen respektive i de olika muterade strukturerna med avseende på sidokedjans
natur (opolär – polär; basisk, sur eller neutral) vid normalt fysiologiskt pH 7,4. Baserat på
proteinets principiella uppbyggnad och dess interaktionsmöjligheter med andra molekyler ge
en motiverad förklaring varför endast en av dessa mutationer leder till den rapporterade
patologiska konsekvensen. Hjälp: trebokstavsbeteckning för de angivna aminosyrorna
representerar de tre första bokstäverna i respektive aminosyras engelska namn.
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(1p)
Efter processning av preproinsulin bildas i -cellerna både insulin och C-peptid. I
studien mäter man hos vissa patienter koncentrationen av C-peptid i blod. Förklara kortfattat
varför man gör detta hos vissa av patienterna.
Svar: För att utreda om de patienter som behandlas med insulin har någon egenproduktion av
preproinsulin mäter man C-peptid som ett indirekt mått på kvarvarande insulinproduktion.
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(1p)
Sekvensanalys av exon 2 i genen för transkriptionsfaktorn NEUROD1 visade fyra
olika förändringar i DNA-sekvensen. Förklara varför det ej är sannolikt att förändringen från
G till A i kodon 45 har betydelse för utveckling av typ 2 diabetes.
Svar: Frekvensen av denna variant var ungefär densamma i diabetesgruppen som i
kontrollgruppen.
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(2p) Förklara varför G till T-substitutionen i kodon 111 kan bedömas ha stor betydelse för
utvecklingen av typ 2-diabetes. Denna del av NEUROD1 är konserverad från bananfluga till
människa. Ge en förklaring till varför denna mutation kan ge upphov till typ 2-diabetes medan
ovan beskrivna variant i kodon 45 ej verkade vara sjukdomsframkallande.

Svar: Fig. 2 visar att individer med den muterade allelen utvecklar typ2 diabetes i hög
utsträckning. Mutationen i kodon 111 sitter i den DNA-bindande domänen i en
transkriptionsfaktor, NEUROD1 som styr genaktiviteter som behövs för utvecklingen av
bukspottkörtelns endokrina del vars -celler behövs för insulinproduktion. Den starka
konserveringen av Arg 111 talar för att den är funktionellt viktig, då den sitter i den DNAbindande domänen av proteinet och dessutom är basisk talar det för att denna aminosyra
behövs för en normalt fungerande DNA-bindning. Utan förmåga till fungerande specifik
DNA bindning kan en transkriptionsfaktor ej fungera.

6

(2p) Förklara varför en förändrad läsram (frameshift) i kodon 206 gav upphov till en
felaktig peptidsekvens och ett felaktigt stopp av translationsprocessen.
Svar: Den genetiska koden för translation av aminosyror består av tripletter av nukleotider i
DNA. Som framgår av Fig. 1c medför detta att alla aminosyror nedströms om den förändrade
läsramen blir förändrade. Tre av de 64 kodonerna i den genetiska koden är stopkodoner och
dessa finns diffust utspridda i olika läsramar i en DNA sekvens men förekommer ej i den
öppna läsram som kodar för en proteinsekvens. En förändring av läsramen kommer dock att
med hög sannolikhet göra att translationsprocessen relativt snart stöter på ett stopkodon

Allmänna frågor (19p)
7

(3p) LDL tas upp av LDL-receptorer på cellytan och är ett exempel på receptormedierad
endocytos. Beskriv hur den receptormedierade endocytosen av LDL går till.

Svar: LDL-receptorer vid cellytan binder fritt extracellulärt LDL och ansamlas i klatrintäckta
gropar ("coated pits"). När tillräcklig många LDL-receptorer med bunden LDL har ansamlats
så invagineras den klatrintäckta gropen till en klatrintäckt vesikel. Klatrinet faller av snabbt
och den nakna vesikeln går vidare mot en tidig endosom där LDL-receptorer och LDL skiljs
åt. LDL-receptorer återgår till cellmembranet men LDL går vidare via sena endosomer till
lysosomer där nedbrytning av LDL:s proteinkappa sker och kolesterol frisätts i cellen.
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(2p) För att upprätthålla nivåerna av blodglukos under natten, då man vanligtvis inte tillför
några näringsämnen till kroppen, ställs metabolismen om bland annat genom att nivåerna av
hormonet glukagon ökar. Redogör för glukagons signaltransduktion från receptorproteinets
uppbyggnad fram till och med aktivering av första intracellulära cytoplasmatiskt lokaliserade
målenzymet.
Svar: Signaltransduktion för glukagon: 7-TM-receptor, trimert G-protein där G binder GDP,
utbyte av GDP mot GTP, dissociation av GGTP som binder till och aktiverar enzymet
adenylatcyklas. Enzymet katalyserar omvandling av ATP till cAMP + PPi. cAMP binder till
regulatoriska subenheter på det tetramera enzymet PKA (två regulatoriska subenheter och två
katalytiska). Inbindningen av cAMP till de regulatoriska subenheterna leder till
strukturpåverkan och dissociation av de katalytiska subenheterna som därmed aktiveras, och
kan fosforylera olika målenzymer.
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(2p) Enzymkinetik är centralt i hela metabolismen och beskriver hur effektivt ett substrat
omvandlas till en produkt, en produkt som sedan är substrat i en nästkommande reaktion.
Många av dessa enzymer liksom våra digestionsenzymer (till exempel amylas) följer
Michaelis-Menten kinetik (mättnadskinetik). Förklara grafen (rita) som dessa enzymer ger
upphov till. Vad betyder de ingående storheterna? Hur påverkas de olika parametrarna (Vmax
och Km) i reaktionen om enzymkoncentrationen fördubblas? Förklara!
Svar:
Michaelis-Menten ekvationen

v=

Vmax x [S]
_____________
Km + [S]

v – momentan hastighet, uttrycks oftast i mol bildad produkt/tidsenhet
Vmax – maximala hastigheten som ett enzym kan arbeta vid under rådande omständigheter,
uttrycks oftast i mol bildad produkt/tidsenhet
[S] – substratkoncentrationen, uttrycks oftast i Molar (mM)
Km – Michaelis konstant som är en kombination av hastighetskonstanter, kan sägas vara ett
mått på affiniteten för ett substrat till resp. enzym. Uttrycks i Molar (mM).





Vid Vmax / 2 är [S] lika med Km (erhålls ur MM-ekvationen och används för att bestämma Km
numeriskt). Dock alla parametrar löses idag med icke-linjär regressionsanalys.
Vid en fördubbling av enzymkoncentrationen fördubblas normalt hastigheten (Vmax; se plot).
Km (affiniteten) påverkas ej.
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(2p) Vilka är ketonkropparna, när, var och hur bildas de, och varför? (Inga strukturformler
behövs).
Svar: Acetoättiksyra (acetoacetat), -hydroxysmörsyra (-hydroxybutyrat) och aceton. Bildas
i levern. Acetoättiksyra bildas genom sammanslagning av två acetyl-CoA. Efterföljande
reduktion ger -hydroxysmörsyra medan dekarboxylering ger aceton. Bildas vid svält, samt
vid obehandlad diabetes typ 1. Fungerar som näringsämne för celler i hjärnan, samt för
hjärtats muskelceller.
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(2p) Noradrenalin (NA) och adrenalin (A) är strukturellt mycket närbesläktade
signalmolekyler som bildas på olika ställen i kroppen. Från vilken essentiell aminosyra bildas
dessa båda signalmolekyler och var i kroppen bildas huvudsakligen respektive
signalsubstans? Vilken molekylär förändring sker vid omvandlingen av noradrenalin till
adrenalin – vilket annat substrat behövs och vilken annan produkt bildas?
Svar: Både NA och A bildas från den essentiella aminosyran fenylalanin (avdrag för Tyr som
ej är en essentiell aminosyra). Vävnads- och/eller cellspecifik expression erhålls genom att det
enzym som katalyserar bildningen av A från NA inte uttrycks. Adrenalin bildas
huvudsakligen i binjuremärgens kromaffina celler medan NA huvudsakligen bildas i specifika
neuron. Den molekylära omvandlingen som sker vid omvandlingen av NA till A är en
metylering där SAM fungerar som metyldonator och det bildas SAH.
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(2p) Kroppens vanligaste energimolekyl ATP kan genereras enligt två principer beroende
på metabola omständigheter och celltyp substratfosforylering och oxidativ fosforylering.
Beskriv principen för oxidativ fosforylering, som förekommer i de allra flesta celler i
kroppen.
Svar: Genom den oxidativa fosforyleringen bildas den största mängden ATP i kroppen. Detta
sker genom ATP-syntas som är en jonkanal i det inre mitokondriemembranet. Energin
kommer från elektrontransportkedjan som pumpar ut protoner från mitokondriematrix till
mellanrummet mellan de två mitokondriemembranen. På detta sätt bildas det en pH-gradient
över det inre mitokondriemembranet, som frikopplas då jonkanalen i ATP-syntaset öppnas
och protonerna rusar tillbaka till mitokondriematrix. På detta sätt fås energi som gör att ATP
kan bildas från ADP.
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(1p)

Vilken reaktion katalyserar ribonukleotidreduktas?

Svar: Reduktion av alla fyra vanliga ribonukleotider i difosfatform (CDP, UDP, ADP och
GDP) till motsvarande deoxyribonukleotid (dCDP, dUDP, dADP och dGDP).
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(1,5p) Vilken reaktion katalyserar HGPRT (hypoxantin guanin fosforibosyl transferas) och
vad kan brist på detta enzym ge upphov till?
Svar: Återvinning (salvage) av fria purinbaser, genom att hypoxantin eller guanin + PRPP
blir IMP eller GMP samt PPi; brist kan ge upphov till för höga uratkoncentrationer p.g.a.
ökad purinkatabolism och därmed risk för gikt. Total avsaknad av HGPRT ger Lesch-Nyhans
syndrom.
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(1,5p) Gallsalter bildas genom att gallsyror konjugeras med en av två olika aminosyror.
Vilka två aminosyror åsyftas? Hur påverkas gallsyrornas kemiska egenskaper och därmed
dess fysiologiska betydelse genom konjugeringen? (Motivera genom en enkel skiss).
Svar: Glycin och taurin gör molekylen mera amfifil och därmed blir gallsalterna bättre
detergenter. Ringskelettet bildar en hydrofob sida (vänds inåt mot lipiderna) medan
hydroxylgrupperna liksom de konjugerade aminosyraresterna, som sitter på ringskelettets
undersida, bildar en hydrofil sida som vänds mot vattenfasen (utåt på micellen).
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(1p) Beskriv hur den receptiva relaxation initieras samt beskriv vilken praktisk betydelse
denna har för ventrikeln i samband med måltid.
Svar: Är en vago-vagal reflex som innebär att ventrikelns fyllnadsgrad kan ökas till ungefär
1,5L utan att muskulaturens tonus ökar. Detta har en viktig reservoarfunktion i samband med
större måltider.
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(1p) Vad menas med holokrin sekretion? Var i kroppen och i vilka körtlar förekommer denna
typ av sekretion?
Svar: Hela (gr. holo = hel) cellen fylls med sekret, cellen dör och sekret utsöndras.
Förekommer i hudens talgkörtlar som ligger i anslutning till hårfolliklar.





Tema 1: Kost och dieter för den friska och sjuka människan (25p) ansv ÅRö
****************************************************************
Det finns inga genvägar till viktnedgång var det dystra budskapet i vissa media den
26 februari 2009! Källa till bilden Dagens Nyheter 25/2-09

Trots alla dieter, gamla såsom nya (Flyvärdinnedieten, Grapefruktdieten, Atkins, Montignac,
Stenåldersdiet, GI-metoden, LCHF - ”Low Carbohydrate High Fat”, med flera), visar en nyligen
publicerad studie där man testat några olika dieter som delvis liknar klassisk ”Medelhavsdiet”,
”Atkins”, ”Klassisk fettsnål bantningsdiet” samt påminner om ”Viktväktardiet” att ”Alla
bantningsmetoder ger lika dåligt resultat” (rubrik i Dagens Nyheter) vad gäller bestående
viktsnedgång. Det enda som verkar hjälpa varaktigt dietmässigt är att minska kaloriintaget och att
röra på sig mera – det vill säga att förbruka mera av intagna kalorier.
Flera av de undersökta dieterna uppvisade dock andra positiva effekter, såsom sänkta LDL-nivåer
vid en fettsnål diet, förhöjda HDL-nivåer vid begränsat intag av kolhydrater samt reducerade
insulinnivåer för alla grupper som inte åt mycket kolhydrater.
Även inom vården, men då av helt andra orsaker, förekommer många olika typer av specialkost
(Diabeteskost, Njurkost, Leverkost, Mjölkfri, Lågkalorikost och till och med att man adderade
alkohol till dropp för att öka kalorimängden/ volymenhet). Vid svåra skador, såsom till exempel vid
brännskador, ökar kaloribehovet många gånger om, vilket är viktigt att beakta för en positiv och
snabb läkning.
Vad gäller balansen kalorier in och kalorier ut förekommer mycket stora skillnader mellan individer
och alla rekommendationer är baserade på medelvärden hos olika populationer. Det som gäller för
populationen gäller inte nödvändigtvis för individen även om man tillhör den aktuella populationen.
Vissa blir därför tjocka av ett rekommenderat kaloriintag medan andra i extremfallet i det närmaste
svälter vid samma kaloriintag och samma grad av fysisk aktivitet.
Detta tema avser att belysa metabola aspekter och resonemang som ligger till grund för några av
dieterna.




*****
Kostrekommendationerna variera över tiden och under en lång period har vi rekommenderats att
skära ned på fettintaget för att gå ned i vikt och för att minska riskerna för olika hjärtkärlsjukdomar. Samtidigt med att fettintaget minskade, ökade dock intaget av socker liksom
andelen överviktiga. Det ökade sockerintaget ifrågasätts därför alltmer och anses i dag av många
vara en viktig orsak till den rådande fetmaepidemi. Pendeln håller därför på att svänga tillbaks och
vissa rekommenderar att man skall ersätta kolhydraterna med fett för att gå ned i vikt. Metabolt
finns det också en relevans till dessa rekommendationer eftersom glukos kan ge upphov till
samtliga molekylära komponenter som bygger upp triacylglyceroler (TAG), som bildas i levern.
TAGs som bildats i levern exporteras sedan normalt till andra vävnader i kroppen inklusive fettväv
och skelettmuskulatur.
********************************************************************************
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(7p) Redogör för hur glukos, fullständigt via olika metabola vägar i levern, kan ge upphov
till samtliga kol i triacylglyceroler (samtliga substrat och produkter skall anges). För de steg
där det bildas eller åtgår energi i form av nukleotider eller steg där det på motsvarande sätt
åtgår eller bildas reducerade coenzymer skall även enzymnamnen och coenzymer anges.
Ange också vilka steg i syntesen som inte sker i cytosolen.
Svar:
Glukos + ATP ADP + Pi + glukos-6-P (enzymnamn: glukokinas [hexokinas]);
glukos-6-P fruktos-6-P; fruktos-6-P + ATP  ADP + Pi + fruktos-1,6-bisfosfat
(enzymnamn: fosfofruktokinas 1); fruktos-1,6-bisfosfat  glyceraldehyd-3-fosfat + DHAP.
För att göra glycerol-3-fosfat:
DHAP + NADH  NAD+ + glycerol 3-fosfat (enzymnamn: glycerofosfatdehydrogenas)
För att göra fettsyror:
glyceraldehyd-3-fosfat + Pi + NAD+  1,3-bisfosfoglycerat + NADH (enzymnamn:
glyceraldehyd-3-fosfat dehydrogenas); 1,3-bisfosfoglycerat + ADP  ATP + 3fosfoglycerat (enzymnamn: fosfoglyceratkinas); 3-fosfoglycerat  2-fosfoglycerat PEP;
PEP + ADP  ATP + pyruvat (enzymnamn: pyruvatkinas)
Två steg som sker i mitokondriematrix:
pyruvat + CoASH + NAD+  NADH + CO2 + acetylCoA (enzymnamn:
pyruvadehydrogenaskomplexet)
acetylCoA + oxaloacetat  CoA + citrat
Åter till cytosolen:
citrat + CoA + ATP  oxaloacetat + acetylCoA + ADP + Pi
acetylCoA + CO2 + ATP  ADP + malonylCoA (enzymnamn: acetylCoA-karboxylas)
acetylCoA + 7 malonylCoA + 14 NADPH  14 NADP+ + 14H+ + 7 CO2 + 6H2O +
palmitinsyra (C16:0) (enzymnamn: fettsyrasyntas)
palmitinsyra + CoA + ATP  AMP + PPi + palmitoylCoA
För att göra TAG
palmitoylCoA + glycerol-3-fosfat  lysofosfatidsyra + CoA
palmitoylCoA + lysofosfatidsyra  fosfatidsyra + CoA
fosfatidsyra  Pi + DAG
palmitoylCoA + DAG  TAG





**************************************************************************
I andra sammanhang, som när man förbereder sig för till exempel ett ansträngande långlopp som
Vasaloppet eller ett maratonlopp, är det dock vanligt att man efter att ha tömt sina kolhydratdepåer
kort innan långloppet, intar stora mängder snabba kolhydrater för att bygga upp sina
glykogendepåer. Tekniken har också börjat användas inom vården, även om man där inte tömmer
depåerna utan snarare fyller på med extra energi.
**************************************************************************
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(4p) Med utgångspunkt från den nyckelintermediär i glykolysen, som också kan gå in i
HMP-shunten, redogör för glykogenbildning i levern vid uttömda depåer. Ange samtliga
substrat och produkter med namn i biosyntesen. Beskriv också hur det huvudreglerade
enzymet i processen regleras hormonellt och allostert av olika faktorer samt ange namn eller
princip för övriga enzymer i processen. Redogör också för glykogens struktur med ord och
enkel skiss.
Svar: glukos-6-fosfat  glukos-1-fosfat + UTP  PPi + UDP-glukos
glykogenin – korsvis autoglykosylering till ca 8-11 glukosresters längd, därefter adderar
glykogensyntas successivt glukosrester samtidigt som UDP avspjälkas. Efter ett tag kommer
”debrancing enzyme” klyva en -(1-4)-bindning i den växande kedjan och flytta en
oligosackarid i riktning mot glykogenin samtidigt som den skapar ett greningsställe med en (1-6)-bindning. Processen upprepas nu ett flertal gånger och glykogensyntas addera nu
glukosenheter genom att skapar nya -1-4 bindningar i många riktningar (ca ett greningsställe
var 8 glukosenhet).
Glykogensyntas (GS) aktiveras hormonellt av insulin genom defosforylering medierad av ett
proteinfosfats (PP1). GS inhiberas hormonellt av glukagon och adrenalin genom fosforylering
medierad via PKA. GS aktiveras dessutom genom ”feed forward”-stimulering medierad av
glukos-6-fosfat [glukos kan också godkännas].

******************************************************************************
Om man nu tror på modernare dieter såsom Atkins så handlar det bland annat om att minska sitt
intag av kolhydrater och att öka intaget av bland annat proteiner och fett.
Vid överskott av aminosyror kan vissa av dessa, precis som glukos, leda till ökad bildning av
metabola intermediärer, som också kan omvandlas till fettsyror. En kost baserad på ett ökat intag av
proteiner resulterar dessutom i ökat behov att eliminera det för kroppen toxiska kvävet.
********************************************************************************
20

(2p) Redogör för hur aminosyran alanin i levern kan metaboliseras till en intermediär i
glykolysen, som i sin tur vid ett välfött tillstånd kan omvandlas vidare till fett. Ange samtliga
substrat, produkter samt enzymnamn i den aktuella reaktionen (OBS den fortsatta
metabolismen för den i glykolysen bildade intermediären skall ej beskrivas).
Den andra produkten som bildas i den aktuella reaktionen kommer genom fortsatt metabolism
ge upphov till en kväveförening. Redogör även för bildningen av denna kväveförening med
angivande av substrat, produkter, enzym och coenzym.





Svar: alanin + -ketoglutarat  puruvat + glutamat (enzymnamn: alaninaminotransferas
[ALAT]).
Genom oxidativa deamineringen av glutamat frisätts -aminogruppen i form av ammoniak
som protoneras till ammonium medan kolskelettet blir till -ketoglutarat Glutamat + NAD+
 -ketoglutarat + NADH + NH3 (enzymnamn: glutamatdehydrogenas); NH3 + H+  NH4+.

*****************************************************************************
Ureacykeln är central när det gäller utsöndringen av kvävet bundet till -kolet i våra aminosyror. I
ureacykeln bildas urea (urinämne) vilket är en molekyl som innehåller två kväveatomer och
representerar 90 % av de kvävehaltiga föreningarna i urinen.
*****************************************************************************
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(6p) Redogör med angivande av samtliga substrat, produkter och en enkel skiss för
bildningen av urea. Utgå från den kväveinnehållande produkten som bildas i frågan ovan.
Enzymnamn behöver endast anges för det enzym som reglerar ureacykelns hastighet (i övrigt
behöver ingående enzymnamn ej anges). Markera i din figur vilka delar som sker i
mitokondrien och vilka delar som sker ute i cytosolen. Beskriv också, hur ureacykel och
citronsyracykel hänger ihop? På vilket annat sätt kan kväve bundet till -kolet utsöndras via
njurarna och hur bidrar denna molekyl till syra-bas-balansen i njuren.
Svar: I den oxidativa deamineringen frisätts -aminogruppen hos glutamat i form av
ammoniak som protoneras till ammonium medan kolskelettet blir till -ketoglutarat. Enzymet
är glutamat dehydrogenas. Ammonium, vätekarbonat samt ATP utgör sedan substrat för
enzymet karbamylfosfatsyntetas som ger karbamylfosfat. Denna reaktion utgör reglerpunkt i
ureabildningen och karbamylfosfatsyntetas stimuleras av N-acetylglutamat som bildas från
glutamat och acetyl-CoA i respons till inflöde av aminosyror, t ex i samband med måltid.
Karbamylfosfat kondenserar med ornitin så att citrullin bildas. Citrullin kondenserar i sin tur
med aspartat i en reaktion som kräver ATP och ger argininosuccinat som spjälkas till fumarat
och arginin. Slutligen spjälkas arginin med hjälp av vatten till urea och ornitin där det senare
kan påbörja ett nytt varv av ureacykeln. Urea går över till blodet och transporteras till njurarna
för utsöndring.
Stegen fram till och med citrullin-bildning sker i mitokondrien varefter citrullin passerar ut i
cytosolen där resterande steg fram till och med urea-avspjälkning sker. Ornitin passerar
därefter in i mitokondrien för ett nytt varv av ureacykeln. Det ena kvävet i ureamolekylen
kommer från oxidativa deamineringen medan det andra härrör från aspartat. Oxaloacetat i
citronsyracykeln kan transamineras till aspartat som kan passera ut i cytosolen och där
kondensera med citrullin. Fumarat som spjälkas från argininosuccinat kan omvandlas till
malat i cytosolen och sedan passera in i mitokondrien och där ansluta till citronsyracykeln och
omvandlas till oxaloacetat som kan transamineras till aspartat osv. Glutamin i njuren kan
bilda ammoniak genom glutaminas-reaktionen där amidkvävet på sidokedjan avspjälkas.
Ammoniaken protoneras till ammoniumjon och reaktionen har på så vis betydelse för syrabas-balansen i njuren. [Glutaminas-reaktionen är också av stor betydelse för buffringen av
tarmmukosan.]





*****************************************************************************
Förutom att glukos kan ombildas till triacylglyceroler (TAG) i levern (se ovan) behövs också
glukos för bildningen av TAG i fettväven. Dessutom förutsätter bildning av TAG i fettväven ett
insulinpåslag. Ett reducerat intag av glukos och därmed insulinpåslag skulle därför kunna leda till
minskad bildning av TAG i fettväven.
******************************************************************************
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(2p) Redogör för hur minskad insulinfrisättning på två viktiga sätt reducerar möjligheten
att bilda triacylglyceroler (TAG) i fettväven.
Svar: Insulin stimulerar uttrycket av lipoproteinlipas som i fettväven spjälkar cirkulerande
TAG i lipoproteinpartiklarna VLDL och kylomikroner. Vid nedsatt insulinfrisättning som fås
om man undviker kolhydrater så minskar upptaget av fettsyror i fettväven. Vidare är
glukosupptaget via GLUT4 insulinberoende i fettväv. Fettväven, till skillnad från levern
uttrycker normalt mycket små mängder eller inte alls glycerolkinas varför fettväven kräver
glukos för att bilda glycerolfosfat. Vid minskad insulinfrisättning minskar därmed upptaget av
glukos och därmed bildningen av glycerolskelettet.
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(1p) Lågkolhydratdieter (< 5 energiprocent kolhydrat) verkar genom att hålla nere
koncentrationerna av insulin och glukos i blodet. I fettceller så finns det stora mängder
glukostransportörer i återanvändande endosomer nära cellytan. Dessa glukos-transportörer
frisätts från de återanvändande endosomerna till cellytan när insulin binder till cellens
insulinreceptorer och tas sedan tillbaks till de återanvändande endosomerna när
insulinkoncentrationen sjunker. Varför tror du detta system används i fettcellerna? Flera olika
typer av motiverade svar är möjliga.
Svar: För att snabbt kunna svara på en ökad insulinkoncentration och glukoskoncentration i
blodet och få igång nyproduktion av fett. Om signalen (ökad insulinkoncentration) skulle
behöva gå från cellmembranet ner till kärnan för att aktivera produktionen av nya
glukostransportörer och dessa sedan skulle behöva produceras och transporteras till
cellmembranet så skulle det ta för lång tid.

********************************************************************************
Våra kostvanor kan i många fall kopplas till sannolikheten att drabbas av vissa typer av cancer.
Alltför lågt intag av vissa vitaminer (till exempel Vitamin C, -E, -B12 och folsyra) eller joner (till
exempel järn och zink) med födan har bland annat visats leda till DNA-skador, alternativt
minskad förmåga att reparera DNA-skador.
********************************************************************************
24

(3p) Folsyrabrist leder till en ökad frekvens av enkel- och dubbelträngsbrott på DNA:t.
Anledningen har visat sig vara att metyleringen av uracil till tymin uteblir vilket medför att
uracil (U) inkorporeras i den replikerande DNA-strängen i stor utsträckning. Vilken
reparationsmekanism är ansvarig för att reparera en felaktigt inkorporerad bas (uracil)?
Beskriv även schematiskt hur reparationen går till. Gör även en hypotes om anledningen till
varför inkorporering av uracil nära varandra på var sin sida av DNA-dubbelhelixen kan
ge upphov till dubbelsträngsbrott i samband med reparationen.
Svar: ”Base excision repair”. Glykosylas tar bort basen. Endonukleas bryter kedjan. DNApolymeras och DNA-ligas fyller i och sluter in en ny nukleotid. Endonukleas bryter kedjan
transient (enkelsträngsbrott) men om skadan lagas simultant även på motsatt sträng bildas ett
dubbelsträngsbrott, som dessvärre är mycket svårare att reparera.





Tema 2: Akut buk (15p)
********************************************************************************
Akut buk innebär ett akut insjuknande med smärtor i buken. Orsaken kan vara "vad som helst" både
i och utanför buken; angina pectoris (kärlkramp), prostatainflammation, lunginflammation,
appendicit, ileus, polyper, gastrit, colit, pericardit, aortaaneurysm, cystit, dysmenorré, extrauterin
graviditet, gallvägssjukdom, trombos/emboli i mesenterialkärl, pancreatit... Eftersom det många
gånger kan vara svårt att med en gång avgöra orsaken till buksmärtan och många av orsakerna till
en akut buk kan vara livshotande, är det mycket viktigt att handlägga fall av akut buk med största
noggrannhet.
********************************************************************************
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(1,5p) Nervfibrer som leder smärtsignaler från bukorganen går (huvudsakligen) in till
ryggmärgen i de sympatiska nerver som innerverar bukorganen (undantaget är distala delar av
tjocktarmen där smärtfibrerna följer parasympatiska nerver in till ryggmärgssegmenten S2S4). Vad heter de olika sympatiska nerver som utgår från truncus sympaticus och tillsammans
innerverar bukorganen?
Svar: N. splanchnicus major, n. splanchnicus minor, nn. splanchnici lumbales.

26

(0,5p) En tilltäppning av en artärgren i mesenteriet nära tarmen kan ge upphov till skada och
nekros (vävnadsdöd) i ett avsnitt av tarmen, ett tillstånd som är livshotande. Vad heter den
stora artären från aorta som svarar för blodförsörjningen av ileum?
Svar: A. mesenterica superior.
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(2p) En orsak till symptom från buken är tilltäppning av gallvägarna på grund av tumörer.
Bilderna nedan visar stadieindelningar av en viss tumörtyp i gallvägarna. Ange de latinska
namnen på de delar av gallvägarna som markerats med pilar i bilderna nedan.
A:
B:
C:
D:





Svar: A: ductus hepaticus communis; B: ductus choledochus; C: ductus cysticus; D: ductus
hepaticus sinister.
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(2p) Bifogad bildsida visar fyra mikroskopiska bilder (A-D) från matsmältningskanalen
och/eller organ som deltar i matsmältningen. Ange för varje bild i vilken del av
matsmältningskanalen och/eller i vilket organ vi befinner oss.
Svar: A = esofagus (oförhornat skiktat skivepitel; lamina epitelialis, lamina propria, lamina
muscularis mucosae, submucosa, lamina muscularis externa, adventitia (syns ej på bilden)); B
= ventrikel (fundus; enkelt cylinderepitel; parietalceller ("stekta ägg") ses i högförstoring); C
= kolon (enkelt cylinderepitel med många bägarceller; Lieberkühns kryptor); D = gallblåsa
(enkelt cylinderepitel utan bägarceller; lamina epitelialis, lamina propria, lamina muscularis
externa, adventitia/serosa; typiskt är avsaknad av lamina muscularis mucosae + submucosa).
En bit lever ses i nedre delen av bilden.









********************************************************************************
Vid akuta inflammationer i buken, till exempel blindtarmsinflammation (appendicit), är
immunsystemet inblandat och man finner bland annat många vita blodkroppar (neutrofila
granulocyter) i tarmmukosan.
*******************************************************************************
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(2p) De olika faserna av utmognad av neutrofila vita blodkroppar utifrån prolifererande
omogna celler regleras i till stor del av cellcykelmaskineriet. När de mognat ut till
fagocyterande neutrofila blodkroppar delar de sig aldrig mera. Vad kallas denna fas i
cellcykeln när cellen inte delar sig mera? Beskriv, gärna med en schematisk bild, de olika
faserna i cellcykeln för en aktivt delande/prolifererande cell.
Svar: G0-fas, även G0/G1-fas godkänns. Interfas: G1 (gap) tillväxt av organeller, membran,
proteiner; S-fas DNA replikation; G2 tillväxt. M-fas: mitos (kärndelning) samt cytokines
(celldelning).

***************************************************************************
Ett antal olika sjukdomsfenomen kan vara förklaringsgrunden för något så diffust som akut buk. I
en del av dessa, som till exempel vid uppkomst av tumörer, graviditet etc., handlar det om att celler
har differentierats eller genomgått någon form av regression. En del av dessa celler kan då, från att
ha haft en väldefinierad plats i en vävnad, vara i färd med att genomföra en förflyttning. Alltså
måste cellernas koppling till ECM (extracellulära matrix) via junctions övergå från fasta kopplingar
till mer dynamiska sådana.
***************************************************************************
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(2p) Redogör för vilka junctions som till exempel en hypotetisk cell i epitelcellagret i
tunntarmen måste släppa taget med för att kunna vandra iväg. Svaret ska koppla ihop namnet
på en specifik junction med dess celladhesionsmolekyl och vilket cellulärt filamentsystem
som är kopplat till respektive junction.
Svar:
Junction - adhesions protein - filamentsystem involverat
tight junction - occludin
adherens junctions - cadherin - aktinfilament
desmosomer - cadherin - intermediärfilament
hemidesmosomer - integrin - intermediärfilament
fokala kontakter - integrin - aktinfilament

31

(2p) När cellerna är på vandring känner de av vilka andra celler de möter på vägen för att
på så sätt veta när de har hittat den nya vävnad där de passar in. Varför användes inte de ovan
diskuterade junctions för detta? Vilken typ av celladhesionsmolekyl används .
Svar: För att utveckla de ovan nämnda junctions krävs att celler har en långvarig interaktion;
inte ett flyktigt möte. Det är varianter av CEACAM som används.





*******************************************************************************S
märtor i buken kan också vara orsakad av dyspeptiska besvär, det vill säga det vi i dagligt tal kallar
magsår. Idag vet vi att det inte enbart är överproduktion av saltsyra utan också en bakterie
Helicobacter pylori som leder till besvären.
*******************************************************************************
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(3p) Behandlingen som används vid magsår är ofta en kombination av
antibiotikabehandling och syrahämmande medel. Protonpumpen i parietalcellen har därför
varit en måltavla för medicinering. Beskriv hur saltsyresekretionen från parietalcellen
regleras? Beskriv också hur saltsyran bildas.

Svar: Ökning av sekretionen under den cefala fasen medieras via N.Vagus (acetylkolin) resp.
gastrins direkta effekt på parietalcellen, ökning av histaminfrisättningen via N. vagus och
gastrin vilka alla ökar parietalcellens produktion.
Födans uttänjning av ventrikeln under den gastriska fasen, leder också till aktivering av
samma kaskad (gastrin/histamin).
Bildning: Antiport av vätejoner m.h.a. H+-/K+-ATPas och uniport av cloridjoner.

Tema 3: Tidig graviditet (10 p)
***************************************************************************
Embryonal utveckling har sin början vid fertilisering, där ägget och spermien tillsammans skapar en
diploid zygot. Typisk för den embryonala utvecklingsfasen är mycket komplexa processer där celler
i det växande embryot för att skapa olika vävnader och organ. För att en människa skall växa fram
från en zygot krävs det att cellerna kan kommunicera med varandra.
***************************************************************************
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(2p) För att en spermie skall kunna penetrera ett ägg och befruktning skall kunna ske krävs
ett enzym acrosin som är ett serinproteas. Redogör för vilka strukturella och funktionella
enheter man kan hitta i enzymers aktiva centrum i allmänhet och/eller specifikt hos
serinproteaser.
Svar: a) ospecifika bindningsställen för proteinkedjor, b) substratigenkänningsficka (skapar
extra bindningsställen och därmed specificitet), c) katalytiska aktiva aminosyrarester (Ser,
His, Asp; katalytisk triad hos serinproteaser), d) oxianjonficka eller motsvarande som
stabiliserar ”transition state” (övergångsstadiet), samt e) hos många enzymer, men ej
serinproteaser, bindningsställe för cofaktor (metall och/eller coenzym).
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(1p) Själva fertiliseringen sker oftast i äggledaren. I äggledaren (tuba uterina) finns ett enkelt
cylinderepitel med kinocilier, vars funktion är att transportera äggcellen mot livmodern.
Beskriv kort med text och figur hur en kinocilie är uppbyggd.
Svar: Kinocilier är uppbyggda av mikrotubuli i strukturen nio dubbletter perifert (en perifer
dubblett består av en komplett ring med 13 st. tubulinmolekyler och en inkomplett ring med
10 st. tubulinmolekyler) och två kompletta ringar centralt. Mellan de perifera dubbletterna
förekommer dyneinarmar.

35

(3p)
Aneuploidi är ett tillstånd om ofta leder till spontanabortation under graviditeten.
Beskriv vad aneuploidi handlar om, ge två exempel på olika aneuploidier hos människan samt
beskriv hur aneuploidi kan uppstå.
Svar: I aneuploidi finns en eller fler kromosomer representerade i färre eller fler antal än det
vanliga diploida. Vanliga aneuploidiformer är till exempel Downs syndrom (trisomi-21),
Turners syndrom (45,X) eller Klinefelters syndrom (47,XXY, 48, XXYY, eller 49, XXXXY.).
Aneuploidier uppstår oftast under meiosen genom meiotisk nondisjunktion när homologa
kromosomer inte separeras som vanligt i dottercellerna. Nondisjunktion kan även uppstå
under mitosen. [Cancerceller har ofta ett avvikande kromosomavtal.]





***************************************************************************
Embryonal utveckling kräver att cellerna kan interagera med varandra - både genom att
kommunicera med olika typer av signalmolekyler samt genom fysiska interaktioner.
***************************************************************************
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(4p)
En kategori av signalmolekyler kallas för morfogener. Ge en definition för ett
morfogen. Föreställ att du har forskat på embryonal utveckling hos människan och identifierat
en kandidatmolekyl som du misstänker skulle kunna vara ett helt nytt morfogen som inte
beskrivits tidigare. Beskriv vilka typer av studier man skulle kunna göra på denna molekyl för
att se om det verkligen handlar om ett morfogen. Observera - flera olika typer av motiverade
svar är tänkbara
Svar: Ett morfogen är ett ämne som utsöndras från celler som utgör en punktkälla. Det skapas
en koncentrationsgradient kring punktkällan genom diffusion. Mottagarceller med receptorer
för morfogenämnet reagerar olika beroende koncentrationen av morfogenet i omgivningen.
Flera olika typer av svar är tänkbara när de gäller den andra frågan. Man skulle kunna arbeta i
cellkulturer med olika koncentrationer av morfogenkandidatämnet för att se om den får
cellerna att differentiera på olika sätt. Man skulle även kunna arbeta med olika djurmodeller
för att fastställa morfogenfunktion.





DFM1-tentamen 09 06 01
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
-

enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera)

Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar
svara. Du måste få 60 % av tentamens 80 poäng för att bli godkänd på tentamen.

Frågor i anslutning till artikeln: ”Combined creatine and protein
supplementation in conjunction with resistance training promotes muscle
GLUT-4 content and glucose tolerance in humans” J Appl Physiol; 2003; 94:
1910-1916. (12p)
1

(3p)
I studien genomförs bland annat en peroral glukosbelastning. Redogör med text
och diagram (Ledtråd: tänk på kolhydratlaborationen) hur det förväntade resultat av en
glukosbelastning bör se ut om man ej har diabetes (OBS enheter/sorter skall anges korrekt
på axlarna). Baserat på information i artikeln rita i samma diagram in motsvarande kurva
som den kan tänkas se ut efter 8 veckors träning med ökat intag av kreatin och proteiner.
(Förutsättning är att samma mängd 75g glukos dricks vid alla belastningstillfällena).
Forskarna diskuterar två möjliga förklaringar till den förändrade glukosbelastningen. Vilka?
Vilken förklaring verkar forskarna luta åt? Vilka egna fynd gör att den andra hypotesen
förkastas?

Svar: Diagram som på x-axeln visar åtminstone två timmar, på Y-axeln glukoskoncentration i
mM. Fasteblodglukos 3,5 -5,3 mM. Snabb topp 30-45 min till 7-9 mM därefter successivt
sjunkande glukoskoncentrationer till två timmar. Ibland ses en tillfällig hypoglykemisk
nadir vid denna tidpunkt.
Kurvan efter träning och kreatintillskott efter 8 veckor skall ligga under kontrollkurvan så
att det klart framgår att ytan under kurvan är signifikant lägre än vid kontrolltillfället. De två
hypoteserna till den förändrade belastningskurvan som forskarna diskuterar är en ökad
insulinfrisättning samt ökad insulinkänslighet. Den första förklaringen förkastas bland annat
för att forskarna inte kunde uppmäta någon ökad insulinkoncentration i blodet.
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(4p)
I studien finner forskarna att mängden GLUT4 på ett selektivt sätt under speciella
omständigheter kan förändras. a) Under vilka omständigheter och var specifikt i kroppen
sker det enligt studien? b) Redogör med ord och skiss i detalj för
signaltransduktionsmekanismen (från receptorprotein till GLUT4), som normalt leder till
ökat glukosupptag i vissa specifika vävnader. c) I vilka vävnader/organ uttrycks normalt
GLUT4? d) Med utgångspunkt från den förklaring som forskarna i sin diskussion verkar
förorda som förklaring till den förändrade glukosbelastningen (se fråga 1), föreslå med ord

hur detta skulle kunna ske. Om möjligt indikera också i skissen för
signaltransduktionsmekanismen.
Svar: a) GLUT4 ökar i vastus lateralis efter träning kombinerat med peroral tillförsel av
kreatin. b) Insulin binder till en predimeriserad tyrosinkinas-receptor vilket initierar:
autofosforylering, fosforylering av IRS1, igenkänning av fosforylerat IRS1 av PI-3K, PI-3K
fosforylering av PIP2 till PIP3, PIP3 igenkänning av PKB (Akt), PKB-aktivering som leder
till rekrytering av GLUT4-transportörer från en intracellulär vesikelpool till cellmembranet i
c) vitt fettväv, skelettmuskulatur och hjärtmuskelceller.
d) Träning tillsammans med kreatintillförsel skulle kunna medföra att genuttrycket för
någon av de intracellulära budbärarmolekylerna uppregleras på ett generellt sätt i kroppen,
många andra rimliga svar som är generella vad avser ökad insulinkänslighet och inte är
vastus lateralis-specifika kan godkännas.

3

(2p)
Under studiens immobiliseringsfas fick kontrollgruppen (Pl) och kreatingruppen
(Cr) olika mängder kosttillskott som bland annat innehöll maltodextrin (korta kedjor av Dglukos sammanhållna med -1,4-bindningar). Av inte helt klar anledning fick dock gruppen
Cr+P under denna fas ej maltodextrin utan ett annat socker. Vilket socker? Ange med hjälp
av strukturformler (Fischerprojektioner) hur detta socker skiljer sig från D-glukos.
Svar: Både glukos (G) och fruktos (F) är hexoser, men de är aldoser resp. ketoser. I övrigt
sitter hydroxylgrupperna på kol 3, 4 och 5 på samma ställen vilket i Fischerprojektion
innebär detta att de sitter till vänster, höger resp. höger. I glukos sitter det dessutom en
hydroxylgrupp på kol 2 till höger i Fischerprojektion.

4

(3p)
Skillnader i struktur mellan de två sockermolekylerna i fråga 3 (se ovan) kan
givetvis ha påverkat resultaten i studien. De två sockermolekylerna kan dels absorberas på
olika sätt från tarmlumen in i epitelcellerna, dels metaboliseras de på olika sätt efter
absorption från blodbanan in i muskelcellerna. Dessa två sockermolekyler ger dessutom
upphov till olika grader av insulinsöndring.
Beskriv kortfattat principen för hur dessa två olika sockermolekyler absorberas i
magtarmkanalen. Redogör också för hur det i studien (Cr+P-gruppen) använda sockret efter
upptag i till exempel en muskelcell metaboliseras till två olika trioser som också kan bildas i
glykolysen. Samtliga substrat och produkter samt enzym skall anges.
Svar: Fruktos absorberas genom faciliterad diffusion m.h.a. GLUT5. Glukos absorberas
genom sekundär aktiv transport och symport med natriumjoner m.h.a. SGLT1.
I muskelceller metaboliseras fruktos på samma principiella sätt som glukos:
fruktos + ATP  fruktos-1-P + ADP (enzymnamn: fruktokinas),
fruktos-1-P  dihydroxyacetonfosfat (DHAP) + glyceraldehyd (enzymnamn: aldolas B),
glyceraldehyd + ATP  glyceraldehyd-3-fosfat + ADP (enzymnamn: trioskinas).
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ALLMÄNNA FRÅGOR (18p)
5

(2p)
De flesta proteiner genomgår olika typer av posttranslatoriska modifieringar. En
nyligen identifierad sådan är citrullinering, som katalyseras av olika peptidylarginindeaminaser. Modifieringen innebär att en argininrest i en proteinkedja kan omvandlas till
aminosyraresten citrullin. Denna modifiering är nödvändig för vissa proteiners funktion
involverade bland annat i hårbildning och hjärnans utveckling. Om okontrollerad
citrullinering sker av proteiner påverkas dessa proteiners struktur på ett sådant sätt att
antikroppar kan bildas och man har bland annat funnit sådana antikroppar och citrullinerade
proteiner i stor mängd vid Reumatoid artrit, men också i samband med multipel skleros
(MS) och Alzheimers sjukdom.
Redogör med ord och strukturformel för hur aminosyraresten arginin och citrullin skiljer sig
åt. Om en argininrest i ett protein är felaktigt omvandlat till citrullin, hur kan detta påverka
de kemiska bindningarna som fanns i anknytning till argininresten. Motivera ditt svar!
Ledtråd: för att komma fram till korrekt molekylär förändring tänk på enzymnamnet och på
vilka molekylära förändringar som sker i ureacykeln när citrullin bildas i denna.
Svar: Citrullineringen innebär att en aminogrupp på den basiska aminosyran arginins
sidokedja ersätts med en karbonylgrupp [syret kommer från en vattenmolekyl]. En basisk
aminosyra som arginin kan delta i starka jonbindningar men också i svagare vätebindningar.
Deamineringen medför att aminosyran blir mera hydrofob. Den deaminerade resten kan inte
delta i jonbindningar. Däremot kan den fortfarande delta i vätebindningar.

6

(2p)
Ikterus (gulsot) delas in i prehepatisk, hepatisk och posthepatisk. Hur yttrar sig
sjukdomen och vad är den grundläggande metabola orsaken. För var och en av dessa
ikterustyper, ange en funktionell eller molekylär förklaring.
Svar: Den grundläggande orsaken till ikterus är något fel i hemnedbrytningen något som
manifesteras genom att bland annat huden liksom ögonvitan (sclera) gulfärgas. Prehepatisk
– ökad produktion oftast p.g.a. hemolys, minskat upptag i levern. Hepatisk – nedsatt
leverfunktion, nedsatt konjugeringsförmåga. Posthepatisk – stopp i gallflödet.

7

(3p)
Det aktiverade sockret PRPP används i flera reaktioner i nukleotidmetabolismen.
Beskriv PRPP:s uppbyggnad med ord och en principiell skiss samt ange två principiellt
olika reaktionssteg där denna molekyl används inom nukleotidmetabolismen.
Svar: Korrekt ritad struktur PRPP – fosfat på ribos 5-kol samt pyrofosfat på kol1. PRPP
deltar i syntes av 5-fosforibosyl-1-amin (purinbiosyntesen) och OMP
(pyrimidinbiosyntesen). Dessutom deltar PRPP i "salvage pathway" (omvandling av
purinbaser till nukleotider) i HGPRT-katalyserade steg samt i steget katalyserat av adeninfosforibosyltransferas (adenin till AMP).

3

8

(3p)
Beskriv defekationsprocessen alltifrån det att den gastrocoliska reflexen leder till
massperistaltik och ger upphov till känslan att tarmen tömmes.
Svar: När föda når magsäcken initieras en s.k. lång tarmreflex - i detta fall den
gastrocoliska reflexen. Denna reflex ökar peristaltiken ifrån mitten av colon transversum ner
mot rectum. Tarminnehållet ökar trycket i rectum, spänner ut väggen och leder reflexivt till
minskad tonus i inre analsfinktern samtidigt som defekationskänslan successivt ökar. Det
senare leder till en aktivering av den yttre analsfinktern som viljemässigt kan styra när
tömning av tarmen skall ske. För varje massperistaltisk våg kommer successivt trycket i
rectum att öka och resp. sfinktertonus att öka (yttre) resp. minska (inre).

9

(1p)
Hormonet sekretin har en gemensam effekt på lever, pankreas och spottkörtlar.
Vilken?
Svar: Stimulerar den vattniga HCO3--rika sekretionen i samtliga organ.

10

(3p)
Redogör för huvuddragen i intracellulär transport och sekretion av ett protein som
sekreteras (utsöndras) konstitutivt. I din redogörelse av denna kedja, börja vid translation
och sluta vid sekretion.

Svar: mRNA binder till ribosomen i cytoplasman och translationen inleds. När de första
~20-30 aminosyrorna kommit ut ur ribosomen så känns de igen av ”signal recognition
particle” (SRP). SRP binder till ribosomen och translationen avbryts. Hela komplexet
(mRNA-peptid-ribosom-SRP) binder sedan till SRP-receptorn på ER-membranet och
translationen återstartar varvid proteinkedjan åker in i ER-lumen genom translokatorn som
spänner ER-membranet. Detta kallas kotranslationell translokation. Signalpeptiden klipps av
ett signalpeptidas och proteinet veckas i lumen. Proteinet transporteras därefter i vesikler
från ER till cis-golgi, genom golgiapparaten där viss processning sker för att sedan i transgolgi packas in i vesikler för sekretion. Vesiklerna transporteras därefter till
plasmamembranet där de fuserar med membranet och proteinet frisätts till det extracellulära
rummet. Vid konstitutiv sekrektion sker denna process kontinuerligt.

11

(2p)
Om man har otur när man gapar stort, till exempel gäspar, så kan käkleden hoppa
ur led och man kan sedan inte stänga munnen. Med utgångspunkt i ledens utformning,
beskriv var ledhuvudet hamnar i förhållande till övriga strukturer i leden vid en vanlig
käkledsluxation och förklara varför man inte kan stänga munnen. Ange latinska namn på i
sammanhanget väsentliga strukturer och rita gärna enkla teckningar för att stödja din
beskrivning.

4

Svar: Vid en vanlig käkledsluxation så har ledhuvudet (caput mandibulae) glidit över kanten på
tuberculum mandibulae i ledpannans (fossa mandibularis) framkant. När man försöker
stänga munnen så trycks ledhuvudet mot tuberculum mandibulaes "framsida" och kan inte
glida vidare bakåt i ledpannan  munnen går inte att stänga.

12

(2p)
Ange de latinska namnen på de strukturer som markerats med pilar i bilden nedan
(A-C: ange namnet på den utpekade delen av respektive organ; D: ange namnet på
blodkärlet).
A:
B:
C:
D:

Svar: A: fundus (gastricus/ventriculi); B: cauda (pancreatis); C: pars horizontalis/inferior
(duodeni); D: a. lienalis/splenica.
5

Tema 1: Viktminskning på grund av malnutrition eller sjukdom. (25p)
***************************************************************************
Viktminskning kan vara avsiktlig, som vid bantning, åldersbetingad eller patologiskt betingad,
men oavsett orsak reflekterar viktminskning att balansen mellan kaloriintag och kaloriförbrukning
förskjutits mot det senare. Den patologiska betingade viktminskningen kan bero till exempel på en
reell brist på näringsämnen, eller vara orsakad av anorexi. Viktminskning återspeglar dock ofta en
relativ brist av näringsämnen förorsakad av till exempel malnutrition (maldigestion eller
malabsorption), metabol stress förorsakad av till
exempel olika fysiska skador (brännskador),
sjukdomar av mera akut slag (diarrésjukdom) eller
av mera kroniskt slag (till exempel diabetes och
celiaki). Malnutrition och reell brist på olika
näringsämnen kommer på olika sätt att påverka
efterförloppet vid sårläkning och själva
allmäntillståndet och i förlängning också hälsan och
livslängden.
I "utvecklingsländer" är det inte helt ovanligt att då
barn i ettårsåldern övergår från bröstmjölk till fast
föda, som domineras av kolhydrater och är relativt
fattig på proteiner, den lilla individen drabbas av
Kwashiorkor, ett tillstånd som karakteriseras av
bland annat nedsatt tillväxt, ödembildning,
hudlesioner, förstorad fettlever och sänkt
plasmakoncentration av albumin. Ödembildningen
beror på nedsatt koncentration av plasmaproteiner
där grundorsaken är det låga födointaget av proteiner.
***************************************************************************
13

(2p)
Redogör för nedbrytningen och processning av proteiner i matsmältningskanalens
olika delar. Ange enzymer och andra faktorer som påverkar nedbrytningen av proteiner
och vad som bildas i de olika delarna av matsmältningskanalen.
Svar: [Munhålan och esofagus: ingen signifikant påverkan.]
Magen: denaturering p.g.a. surt pH, det sura pH:t aktiverar pepsinogen till pepsin, som i sin
tur kan aktivera andra pepsinogenmolekyler. Under inverkan av pepsin bildas
huvudsakligen peptider.
Duodenum och jejunum: [genom inverkan av peptidhormonet sekretin neutraliseras pH:t i
duodenum och genom inverkan av peptidhormonet kolecystokinin (CCK) stimuleras
frisättningen av proteaser i zymogen form]. I duodenum aktiveras zymogenet
trypsinogen av enteropeptidas till trypsin. Trypsin i sin tur aktiverar de andra två zymogena
serinproteaserna (kymotrypsinogen och proelastas) samt procarboxypeptidas
(metalloproteaset) till motsvarande aktiva proteaser. Från tunntarmslemhinnan
utsöndras också aminopeptidaser. Sammantaget klyver dessa enzymer, med start
i duodenum och under den fortsatta transporten i jejunum, peptiderna till fria
aminosyrarester samt di- och tripeptider. [Dessa nedbrytningsprodukter absorberas via
sekundär aktiv transport tillsammans med natriumjoner resp. vätejoner.]
6

***************************************************************************
Albumin liksom många andra plasmaproteiner syntetiseras i levern.
***************************************************************************
14

(1p)
För att albumin ska bildas i en cell måste albumingenen transkriberas och sedan
ska det mRNA som bildats läsas av (translateras) för att ge den slutgiltiga produkten:
proteinet albumin. Hur fungerar den genetiska koden i translationsprocessen? Om ett kodon
inte kodar för en aminosyra vad signalerar den då?
Svar: mRNAt läses av i nukleotidtripletter, varje kombination av tre nukleotider läses av till
en specifik aminosyra. Om den inte kodar för en aminosyra är det ett så kallat stopkodon
och translationen kommer att avslutas vid denna triplett.

15

(3p)
I en hypotetisk sjukdom finner man att det albumin patienterna producerar inte är
fullt funktionellt. Vid närmare undersökning märker man att nivån av mRNA i deras celler
är normal. Däremot produceras ett albuminprotein som är större än vanligt. Detta kan bero
på att mutationer uppstått under replikationen eller transkriptionen av albumingenen, eller
under replikationen eller transkriptionen av en gen för tRNA. Ett femte alternativ är att
translationen gått fel. Förklara hur dessa fem alternativ skulle kunna ge upphov till ett för
stort albuminprotein.
Svar: Albumin är ett protein som bildas under translationen av ett mRNA. Translationen
måste avslutas vid ett stopkodon i mRNAt för att proteinet skall ha den rätta storleken. Om
detta muteras under replikationen (när ny DNA bildas) eller transkriptionen (när mRNA
bildas) p.g.a. att det uppstår fel i dessa processer, kan stopkodonet förvandlas till ett kodon
som kodar för en aminosyra. I och med detta kommer mRNA:t läsas av till det stopkodon
som kommer efter det normala, och proteinet blir längre (större) än normalt.
En mutation i en gen för tRNA efter felaktig replikation, eller även transkription (se ovan),
kan ge upphov till ett tRNA som vanligtvis skulle binda in till ett kodon som kodar för en
aminosyra, i stället binder till ett stopkodon. Därigenom kommer inte translationen att
avslutas vid stopkodonet utan proteinet blir längre (större) än normalt.
Om translationen går fel så att basparningen mellan tRNA och mRNA inte kontrolleras på
ett korrekt sätt kan en aminosyra inkorporeras vid ett stoppkodon. Detta leder till en
förlängning av proteinet.
En ytterligare möjlighet är att ett tidigare initieringskodon har bildats genom mutationen.

*****************************************************************************
Under graviditeten påverkar moderns näringsstatus embryots och fostrets utveckling i hög grad.
*****************************************************************************

7
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(4p)
Utbyte av näring och slaggprodukter mellan fostret och modern sker via placentan.
Beskriv i stora drag hur den utero-placentala cirkulationen formas och varifrån cellerna
härstammar.
Svar: Den utero-placentala cirkulationen börja formas andra fosterveckan.
Trofoblastlakuner bildas mellan syncytiotrofoblasterna vilka sammansmälter med moderns
kapillärer. Senare växer cytotrofoblaster in i dessa lakuner och bildar små utskott, men de
sammansmälter inte med moderns kapillärer. Under tredje veckan växer extraembryonalt
mesoderm in i dessa utskott under cytotrofoblasterna. Mot slutet av tredje veckan bildar det
extraembryonala mesodermet små blodkärl som så småningom kopplas ihop med den
embryonala/fetala cirkulationen. Mellan moderns och embryots blodkärl ligger alltså flera
cellager som gaser, näringsämnen och slaggprodukter ska diffundera eller aktivt
transporteras igenom.

****************************************************************************
Malabsorption kan uppstå vid inflammatoriska sjukdomar i matsmältningskanalens slemhinna.
Bifogad bildsida visar fyra mikroskopiska bilder som illustrerar slemhinnan i olika delar av
matsmältningskanalen.
***************************************************************************
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(2p)
Namnge för varje bild (A-D) vilken del av matsmältningskanalen som illustreras.
Om Du anser att bilden är tagen från tunntarmen eller ventrikeln, måste rätt del anges.

Svar: A = Colon (enkelt cylinderepitel, Lieberkühns kryptor, många bägarceller,
lymfocytansamlingar; PAS-färgning); B = Tunntarm - duodenum (enkelt cylinderepitel,
Brunners körtlar i submucosan, långa villi, sparsamt med bägarceller); C = Tunntarm ileum (enkelt cylinderepitel, många bägarceller, utpräglade plica circulares, korta
"klubbformade" breda villi, lymfocytansamlingar, s.k. Peyers plaque); D = Ventrikel corpus/fundus (enkelt cylinderepitel, foveolae, inga bägarceller, parietalceller).
8

*****************************************************************************
Oavsett grundorsaken till viktminskning är de katabola processerna såsom glykogenolys,
proteolys och lipolys vanligen påverkade.
******************************************************************************
18

(3p)
Redogör i detalj för hur aminosyror och ammoniak. som bildats genom olika
proteolytiska reaktioner, kan omvandlas till framförallt aminosyrorna alanin och glutamin
innan de exporteras från skelettmuskulatur?
Svar: Transaminering av de flesta aminosyrorna med -ketoglutarat och olika
transaminaser leder till bildning av olika -ketosyror och glutamat. Fortsatt transaminering
av en del glutamat med enzymet ALAT och pyruvat leder till återbildning av -ketoglutarat
samt bildning av alanin. En del glutamat kommer också i en ATP-krävande process m.h.a.
glutaminsyntetas reagera med NH3 under bildning av glutamin + ADP + Pi.

19

(2p)
Nedbrytning av triacylglyceroler i fettväv stimuleras bland annat av noradrenalin.
Redogör för bildningen av noradrenalin med utgångspunkt från aminosyran tyrosin.
Samtliga substrat, produkter skall anges med namn eller strukturformler, eventuella
coenzymer samt enzymnamn skall också anges. Som alternativ till enzymnamn kan den
kemiska förändringen i reaktionen beskrivas.
Svar:
Tyrosin + O2 + THB  L-dopa + H2O + DHB (enzymnamn: tyrosinhydroxylas).
L-dopa  Dopamin + CO2 (enzymnamn: dopadekarboxylas).
Dopamin + O2 + Ascorbat  Noradrenalin + H2O + dehydroascorbat (enzymnamn:
dopamin--hydroxylas).

***************************************************************************
Från fettväven frisätts bland annat glycerol och fettsyror, som i levern metaboliseras till
två principiellt olika substrat, som exporteras till olika andra organ, bland annat hjärnan, för att
försörja denna med energirika substrat.
****************************************************************************
20

(4p)
Redogör för samtliga steg i omvandlingen av glycerol till en av dessa energirika
substrat som kan exporteras från levern. Samtliga substrat, produkter skall anges med namn
eller strukturformler, eventuella coenzymer samt enzymnamn skall också anges. Som
alternativ till enzymnamn kan den kemiska förändringen i reaktionen beskrivas.
Svar: glycerol + ATP  glycerol-3 fosfat (enzymnamn: glycerolkinas),
glycerol-3-fosfat + NAD+  DHAP + NADH + H+ (enzymnamn:
glycerofosfatdehydrogenas),
DHAP  glyceraldehyd-3-fosfat (enzymnamn: triosisomeras),
DHAP + glyceraldehyd-3-fosfat  fruktos-1,6-bisfosfat (enzymnamn: aldolas A),
9

Fruktos-1,6-bisfosfat + H2O  fruktos-6-fosfat + Pi (enzymnamn: fruktos-1,6-bisfosfatas),
Fruktos-6-fosfat  glukos-6-fosfat (enzymnamn: fosfoglukosisomeras),
Glukos-6-fosfat + H2O  glukos + Pi (enzymnamn: glukos-6-fosfatas).

21

(4p)
Med utgångspunkt från en aktiverad fettsyra i mitokondriematrix, redogör för
samtliga steg i bildningen av det principiellt andra energirika substratet/substraten som
bildas i levern och som hjärnan kan använda sig av. Samtliga substrat, produkter och
coenzymer skall anges med namn eller strukturformler.
Svar: -oxidation:
a) acylCoA + FAD  enoylCoA + FADH2 (det sker en oxidation på -kolet och det uppstår
en dubbelbindningen melan - och -kolet).
b) enoylCoA + H2O  3-hydroxyacylCoA (det sker en hydratisering/vatten adderas över
dubbelbindningen och en hydroxylgrupp bildas på 3-kolet)
c) 3-hydroxyacylCoA + NAD+  3-ketoacylCoA + NADH + H+ (det sker en ytterligare
oxidering och hydroxylgruppen blir till en ketogrupp)
d) 3-ketoacylCoA + CoA  acetyl CoA + acylCoA (n-2) (en molekyl CoA adderas
samtidigt som en molekyl acetylCoA bildas).
Ketonkroppsbildning (acetoacetat och 3-hydroxybutyrat):
e) acetyl CoA + acetyl CoA  acetoacetylCoA + CoA
f) acetoacetylCoA + acetylCoA + H2O  HMGCoA + CoA
g) HMGCoA  acetoacetat + acetylCoA
h) acetoacetat + NADH  3- hydroxybutyrat + NAD+

10

Tema 2 Brunt fett (14p)
******************************************************************************
Brun fettvävnad finns huvudsakligen hos
nyfödda människor samt hibernerande
(övervintrande) djur och har som främsta
funktion att producera värme. Hos nyfödda barn
kan den bruna fettväven utgöra cirka 5 % av
kroppsmassan. Speciellt mycket brunt fett hos
nyfödda barn hittar man mellan skulderbladen
(interskapulärt). Den bruna fettväven har stor
betydelse hos nyfödda eftersom den motverkar
nedkylning. Hypotermi är en stor dödsorsak hos
för tidigt födda barn.
Brunt fett finns även hos vuxna. En nyligen
publicerade studie (van Marken Lichtenbelt et
al.: Cold-activated brown adipose tissue in
healthy men.)N. Engl. J. Med. 2009;360:1500-1508) utförd med PET (=
positronemissionstomografi) och datortomografi pekar på att vuxna har mer brunt fett än vad man
tidigare har trott. Brun fettvävnad hos vuxna var omvänt korrelerad till ålder, utomhustemperatur
vid undersökning, användning av betablockerare och för äldre patienter även till BMI (= ”body
mass index”). Sambandet mellan BMI och brunt fett gör att forskarna drar slutsatsen att brunt fett
kan skydda mot fetma och har betydelse för ämnesomsättningen hos vuxna.
******************************************************************************
22

(2p)
Klargör med text och figur hur en brun fettcell ser ut i mikroskopet och hur cellen
skiljer sig utseendemässigt från en vit fettcell. Vilken organell finns i mycket stort antal i en
brun fettcell? Förklara varför brun fettvävnad har en brun färg.
Svar: Den bruna fettcellen är mindre
än den vita fettcellen. Cellkärnan är
excentriskt lokaliserad och inte lika
tillplattad. I cytoplasman finns många
små lipiddroppar i stället för en stor. I
den bruna fettcellen ligger lipiderna
multilokulärt, medan i den vita
fettcellen ligger lipiderna unilokulärt.
Bruna fettceller innehåller rikligt med
mitokondrier. Den bruna färgen hos
brun fettvävnad beror på riklig
förekomst av blodkärl samt
mitokondrier med järninnehållande
enzymer av cytokrom typ.

11

******************************************************************************
Orsaken till att brunt fett, till skillnad från vitt fett, huvudsakligen genererar värme, kan härledas
till andningskedjans och den oxidativa fosforyleringens reglering och funktion i de två olika
vävnaderna.
*****************************************************************************
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(4p) Redogör i detalj med ord och en skiss för det molekylära underlaget till oxidativ
fosforylering genom att beskriva andningskedjans uppbyggnad och organisation samt
genom att beskriv hur energi i form av ATP kan skapas från NADH respektive FADH2 i
dessa processer. Beskriv också på vilket sätt dessa processer skiljer sig från dem i vit
fettväv och därmed kan användas för att generera värme i brun fettväv.
Svar: Fem komplex, två mobila ”carriers” (coenzym Q) mellan komplex I/II och III, samt
cytokrom C mellan komplex III och IV. Komplexen innehåller redoxpar, hemkomplex och
FeS-komplex, som på ett organiserat sätt stegvis har högre affinitet för elektroner som
levereras av de reducerande coenzymerna (NADH-till komplex I; FADH2 till komplex 2).
I komplex IV reduceras  O2 till H2O. I kompexen I, III och IV medför
elektronöverföringen att 4,4 resp. 2 protoner pumpas ut till det intermembranösa rummet.
Detta skapar en pH- och laddningsgradient över det inre mitokondriemembranet. När
sedan vätejonerna strömmar tillbaks genom komplex V (ATP-syntaset) bildas ca en
molekyl ATP per fyra vätejoner. Eftersom komplex II inte pumpar några vätejoner så blir
energibildningen mindre (ca 1 ATP) för FADH2 gentemot NADH (2 resp. 3 ATP bildas
enligt CHF, 1,5 resp. 2,5 bildas enligt Berg et al).
I brunt fett finns också UCP1 (”uncoupling protein”), som tillåter att vätejonerna strömmar
tillbaks över inre mitokondriemembranet utan att passera ATP-syntaset med följd att
mindre ATP utvinns/reducerat coenzym och i stället bildas det värme.

12

*****************************************************************************
Nu för tiden är det känt att celler nybildas i många vävnader under hela livet. Till exempel byter
vi ut cirka 10 % av våra vita fettceller varje år.
*****************************************************************************
24

(3p)
Det finns två principiellt olika sätt att byta ut celler i en vävnad genom nybildning
av celler. Redogör för dessa två olika sätt. Vad är det som stimulerar celler att växa i en
vävnad?
Svar:
Celler kan nybildas antingen genom att en befintlig mogen cell delar sig till två likadana
celler, eller celler kan nybildas från omogna stam- eller progenitorceller. Stam- och
progenitorceller har kapacitet för både självförnyelse och differentiering, till exempel till
fettceller. Olika tillväxtfaktorer stimulerar celltillväxt och får celler att initiera en cellcykel.

25

(1p)
Fettceller bildas från celler som har sitt ursprung i mesodermet. Ge exempel på två
andra typer av celler som har sitt ursprung i mesodermet.
Svar: Till exempel muskel- och benceller.

26

(4p)
Enligt vissa studier, kan inte fettceller växa utan att det sker strukturella
förändringar i deras närmiljö. Beskriv hur cellernas närmiljö ser ut i en typisk vävnad
(tillexempel bindväv), alltså utanför cellmembranet. Beskriv dessutom vilka typer av
strukturella förändringar som kan vara nödvändiga inom närmiljön innan till exempel
fettceller kan växa i volym eller i antal.
Svar: "Cellens närmiljö präglas först och främst av den vattenmiljö som alla levande celler
befinner sig i. ECM (extracellulär matrix) är ett dynamiskt tredimensionellt nätverk
bestående av komponenter som framställs och exocyteras lokalt av cellerna. Den fungerar
som en sorts byggnadsställning som möjliggör tillväxt av celler för att skapa
tredimensionella strukturer. Den är även viktig i processer där kroppen reparerar eller
omsätter sina vävnader.
ECM består av fiberproteiner (kollagen och elastin) som ger matrix struktur och mekanisk
hållfasthet samt förankrar celler. Dessutom finns det proteoglykaner samt hyalonsyra som
binder joner och vatten och bildar en grundsubstans i det extracellulära rummet.
Glykoproteiner (som till exempel fibronektin) bidrar till stukturen och även förankrar celler.
Dessutom är de viktiga för överlevnad, motilitet, proliferation och differentiering av celler.
För att celler skall kunna växa och dela på sig, krävs det att matrix modifieras och delvis
bryts ned för att skapa utrymme för celltillväxt. ECM är till sin natur en dynamisk struktur
som ständigt byggs upp och bryts ned."
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Tema 3 Waran-gener (11p)
******************************************************************************
Det blodförtunnande läkemedlet warfarin är ett av de allra vanligaste läkemedlen som används för
att hämma blodkoagulation. Typiskt för warfarin är att det är svårt att hitta fram till rätt dos - lite
för lite kan betyda risk för blodproppar, och för mycket warfarin höjer risken för förblödning.
Dessutom varierar patienternas känslighet för warfarin stort - upp till tjugo gånger. Ett
internationellt konsortium bestående av, bland annat svenska forskare, har identifierat tre gener
vars olika varianter ligger bakom denna stora skillnad i känslighet. Gentester kan nu börja
användas för att skräddarsy behandling. (Takeuchi F, McGinnis R, Bourgeois S, Barnes C,
Eriksson N, et al. 2009 A Genome-Wide Association Study Confirms VKORC1, CYP2C9, and
CYP4F2 as Principal Genetic Determinants of Warfarin Dose. PLoS Genet 5(3).)
Warfarin är en vitamin K-antagonist, som hämmar den vitamin K-beroende gammakarboxyleringen när vissa av koagulationsfaktorerna bildas i levern. Vitamin K
(koagulationsvitaminet) är ett av flera fettlösliga vitaminer, som vi får i oss med kosten, men som
hos den vuxna individen också kan göras av vissa tarmbakterier. K-vitamin fungerar som ett
coenzym i samband med att vissa koagulationsfaktorer posttranslatoriskt modifieras genom att det
adderas en karboxylgrupp på vissa specifika glutamatrester.
******************************************************************************
27

(1p)
Karaktärisera den omodifierade aminosyraresten glutamat vad avser funktionell
grupp i sidokedjan samt indikera också med en enkel skiss i vilken typ av bindningar som
aminosyran kan delta i.
Svar: Glutamat har normalt en karboxylgrupp i sidokedjan och kan delta i jon- och vätebindningar till andra laddade aminosyrarester (även N- och C-terminaler) resp. andra
aminosyrarester som i sina sidokedjor innehåller de elektronegativa atomslagen syre
och/eller kväve med fria elektronpar.

28

(2p)
Hur kan gamma-karboxyleringen via bindningen till kalciumjoner leda till en
förstärkt inbindning av koagulationsfaktorerna till en viktig komponent i cellmembranet,
som normalt finns på membranets insida, men som efter cellskada exponeras eller
enzymatiskt ”flip-floppas” till membranets utsida. Beskriv med en principiell skiss och ord
hur den aktuella membrankomponenten är uppbyggd och organiserad samt hur den via
kalciumjoner också kan bidra till att binda koagulationsfaktorerna med den aktuella
modifieringen.
Svar: Gamma-karboxyleringen innebär att det kommer att sitta två karboxylgrupper på
sidokedjan och därmed effektiviseras inbindningen av kalciumjoner, som frisätts vid
cellskada, och som i sin tur via komplexbindning binder till exponerade och negativt
laddade fosfolipider – fosfatidylserin. Skissen skall illustrera fosfatidylserin (FS): ett
glycerolskelett med två fettsyror bundna, en negativt laddad fosfatgrupp på kol tre samt
alkoholen serin med en plus och minusladdning. Skissen skall dessutom illustrera hur den
negativt laddade FS binder kalciumjoner som i sin tur binder till de två negativa
karboxylgrupperna på koagulationsfaktorerna.
14

*****************************************************************************
Dosen för warfarin är svår att ställa in och läkemedelseffekten påverkas av både dietär status
och/eller av samtidigt intag av andra läkemedel.
****************************************************************************
29

(2p)
Hur påverkas antagligen den blodförtunnande (antitrombotiska) effekten av
warfarin om en patient börjar behandlas med gallsyrebindande resiner (såsom kolestyramin)
för att sänka kolesterolnivåerna i blodet. Motivera ditt svar med utgångspunkt från att dosen
för warfarin inte ändrats.
Svar: Resiner såsom kolestyramin kommer att påverka micellbildningen vilket leder till att
upptaget av de fettlösliga vitaminerna minskar. Ett minskat upptag av vitamin K leder till
sänkt koncentration av detta vitamin i levern och därmed minskad gamma-karboxylering.
Effekten av warfarin kommer därför skulle därför teoretiskt kunna komma att förstärkas och
patienten skulle därför kunna komma att riskerar en för hög blodförtunnande effekt med
ökad blödningsbenägenhet som följd.
VIKTIGT TILLÄGG.
I den kliniska vardagen påverkar dock resiner även K-vitaminanlogen warfarins
absorption varför nettoeffekten blir att dosen warfarin vanligen blir för låg vid
kombinationsterapi med ökad benägenhet till koagulation. Dosen av warfarin måste
måste därför vanligen höjas vid kombinationsterapi. OBS beroende på denna
interaktionsrisk skall de två läkemedlen ej intas samtidigt för att minska
benägenheten till interaktion.

*****************************************************************************
Genetisk variation kan uppstå på många olika sätt och nivåer. I studien som nyss presenterats
pekar man på tre olika gener och dessas varianter som en faktor som påverkar känslighet för
warfarin.
*****************************************************************************
30

(4p)
Redogör för vilka typer av genvariation som allmänt förekommer mellan individer,
både på gen- och kromosomnivå. Spekulera sedan över vilka typer av genvariation som är
lättast och vilka som är svårast, att studera som orsak till ett sjukdomstillstånd.
Svar: Flera olika typer av svar kan godkännas. Vanliga typer av genetisk variation är olika
punktmutationer i gener (enkla förändringar i nukleotidsekvensen, SNP:s) som kan vara
tysta eller påverka aminosyresekvensen av motsvarande protein och därmed dess funktion.
Gener kan även ha deletioner, insertioner, inversioner och translokationer. Mutationer kan
ske både i proteinkodande delar, och i icke-kodande delar som till exempel
promotersekvenser eller i intronsekvenser. Därmed kan en mutation påverka regleringen av
genen eller dess splitsningsmönster.

15

Antalet kopior av en viss gen kan variera mellan olika individer. Dessutom finns det
genetiska skillnader mellan män och kvinnor (kvinnor har två X-kromosomer). Det kan
finnas även skillnader i epigenetisk information mellan individer.
Den typen av genetisk variation som är lättast att studera är enkla genetiska sjukdomar, och
de svåraste är mycket komplexa sjukdomar som har ett stort inslag av miljöverkan
kombinerad med ett stort antal gener och deras varianter i olika kombinationer. Även
epigenetiska effekter är fortfarande svårstuderade.

31

(2p)
Ofta är det så att olika gener deltar i någon form av informationsnätverk där
generna påverkar varandra. Beskriv allmänt vilka mekanismer som möjliggör samordning
av genutryck hos ett antal gener.
Svar: Nätverk eller samordning av gener kan organiseras genom lokalisering av gener på
kromosomen, så att de kan dela aktiverande sekvenser, genom gemensamma
transkriptionsfaktorer, eller information som kommer från samma signalmolekyl eller
receptor.
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DFM1-tentamen 09 08 24
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
-

enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera)

Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar
svara. Du måste få 60 % av tentamens 80 poäng för att bli godkänd på tentamen.

Frågor i anslutning till artikeln "A novel 23-bp deletion in exon 5 of the p53
tumor suppressor gene”, J Mol Med (1999) 77: 686–689 [12 p]
1

(3p)
Sporadiska mutationer som beskrivs i denna artikel kan uppstå under olika
processer som en cell normalt genomgår. Baserat på informationen i artikeln, beskriv
kortfattat två olika processer som kan ha orsakat denna mutation. Baserat på det som du har
lärt dig på kursen, namnge två olika sätt för cellen att reparera olika skador eller
förändringar i DNA. Vad hade konsekvensen för proteinet kunnat bli om mutationen i genen
för p53 istället hade introducerats i en intronsekvens?
Svar: Enligt artikeln kan mutationen ha introducerats under replikationen, som resultat av
en palindromisk struktur (hairpin, Figur 2b). Mutationen kan också ha orsakats av problem
med DNA-syntesen (DNA-polymeras) eller av kemiska mutagener. Celler kan reparera
skador på ett flertal olika sätt, till exempel "mismatch repair", "base excision repair" eller
"nucleotide excision repair".
Mutation i en intron behöver inte ge någon konsekvens för proteinfunktion, om mutationen
inte påverkar splitsningen. Man kan eventuellt tänka sig att mikroRNA eller andra
regulatoriska sekvenser är lokaliserade till intronet, vilket skulle kunna påverka uttrycket av
genen och därmed proteinet.

2

(1p)

Kan mutationen ha ärvts av kvinnans barn? Motivera ditt svar.

Svar: Enligt artikeln är mutationen somatisk, därmed finns inte mutationen i kvinnans
könsceller.

3

(2p)
Figur 2b visar en hairpinstruktur som skapas av en palindromisk sekvens.
Palindromiska sekvenser är DNA-sekvenser som basparar med sig själva. I detta fall består
den palindromiska sekvensen av ett flertal C- och G-nukleotider. Vad kan man säga om
stabiliteten av hairpinstrukturen om den hade bestått mestadels av A- och T-nukleotider,
jämfört med C och G?

Svar: C och G basparar med tre vätebindningar, och A-T bindningarna består endast av två
vätebindningar. Dessa visas på Figur 2b. Därmed är hairpinstrukturer bestående av G-C
bindningar troligtvis mer stabila än hairpins som mest består av A-T-bindningar.

4

(2p)
Tabell 1 visar exempel på olika cancertyper och deletionsmutationer i p53 som
man har identifierat i dessa. Baserat på det som du har lärt dig på kursen, skapa en hypotes
om när under patientens tillväxt en sådan mutation har uppstått om man hittar en och samma
mutation i ett flertal organ eller vävnader hos en patient - till exempel i ovarierna, bröst,
colon samt lungorna.
Svar: Om man hittar en och samma mutation överallt i kroppen, eller i flera olika organ och
vävnader som har sitt ursprung i olika delar av embryot (till exempel i olika groddblad), är
det ett tecken på att den somatiska mutationen har skett relativt tidigt under patientens
utveckling. Om man däremot hittar mutationen endast på ett begränsat ställe, kan det tyda
på att mutationen har skett relativt sent.

5

(4p)
I artikeln påstår forskarna att den muterade formen
av p53 innehåller flera basiska aminosyrarester än den
omuterade formen i regionen 147-171 och att denna
skillnad skulle kunna påverka sekundärstrukturen i L2loopen. Med utgångspunkt från artikeln, och den bifogade
tabellen med förklaring på enbokstavsbeteckningarna (se
fig. 1.7 från CHF), ge en motiverad förklaring till
forskarnas påstående om att det skulle finnas flera basiska
aminosyror i de muterade p53-proteinet än i motsvarande
område i det omuterade proteinet. Vilka är de basiska
aminosyraresterna i den aktuella delen av det muterade
proteinet respektive i det omuterade proteinet? Stämmer det
andra påståendet att sekundärstrukturen i L2-loopen skulle
kunna påverkas av antalet basiska aminosyrarester?
Förklara hur detta skulle kunna ske med angivande av olika
nya bindningstyper som skulle kunna uppstå med hjälp av
de nya basiska aminosyraresterna. Ge också två principiellt
olika exempel på aminosyrarester som de nya basiska
aminosyraresterna kan interagera med.
Svar: I den aktuella regionen (aminosyrararest 147-171)
finns det i p53 tre basiska aminosyrarester: två argininrester
– (R) samt en lysinrest (K). I motsvarande region i den muterade formen finns också två R,
men i andra positioner, K-resten saknas, men i stället finns det tre histidinrester (H), vilket
sammantaget gör proteinet mera basiskt just i denna region. De basiska aminosyraresterna
kan delta i jonbindningar till de sura aminosyraresterna Asp och Glu, men kan också binda
till andra neutrala polära aminosyrarester (t.ex. Tyr, Thr, Ser, Asn, Gln) med hjälp av
vätebindningar.

2

ALLMÄNNA FRÅGOR PÅ KURSINNEHÅLLET (18p)
6

(1p)
Vad är skillnaden mellan 2-klorodeoxyadenosin och 2'-kloro-2',3'dideoxyadenosin?
Svar: I första fallet sitter det en kloratom på atom nr 2 i purinskelettet (som i övrigt är
adenin) och sockret är en deoxyribos. I det andra fallet är adenin intakt och sockret är
"deoxy" i både 2'- och 3'-position och en kloratom sitter dessutom på 2'-kolet.

7

(2p)
Redogör med angivande av samtliga substrat och produkter samt eventuella
coenzymer för reaktionen som katalyseras av enzymet metioninsyntas. Ge dessutom en
motiverad förklaring till varför purinsyntesen kan komma att påverkas vid nedsatt funktion
av det aktuella enzymet.
Svar: L-homocystein + N5-metyltetrahydrofolat  L-metionin + THF; THF behövs för att
bilda N10-formyl-THF. Denna form av THF bidrar med två kol till purinskelettet.

8

(2p)
En av intermediärerna i citronsyracykeln (TCA-cykeln) bidrar tillsammans med en
annan molekyl till samtliga kol i hem. Redogör för den reaktion i hemsyntesen där denna
TCA-cykel-intermediär ingår som ett av substraten med angivande av samtliga substrat,
produkter och enzymnamn. Beskriv också hur den aktuella reaktionen regleras endogent.
Svar: Glycin+succinylCoA  ALA (delta-aminolevulinsyra) + CoA + CO2 (enzym:
ALAsyntas [coenzym pyridoxalfosfat]). Reaktionen regleras genom feedback-inhibering av
hem.

9

(1p)
De flesta nyfödda i Sverige testas för en enzymdefekt som kan leda till
fenylketonuri. Redogör för den reaktion som katalyseras av det aktuella enzymet som man
vanligen testar för (samtliga substrat, produkter, och enzymnamn skall anges).
Svar: Phe + O2 + TetraHydroBiopterin  Tyr + DiHB (enzymnamn: Phe-hydroxylas).

10

(3p)
AcetylCoA är en nyckelintermediär i metabolismen, som bland annat
metaboliseras i citronsyracykeln (TCA-cykeln). Redogör för de två reaktionerna i TCAcykeln där kolen i acetylCoA elimineras med angivande av samtliga substrat, produkter,
enzymnamn och coenzymer. Beskriv också hur dessa två enzymsteg hämmas.
Svar: Isocitrat + NAD+  -ketoglutarat +CO2 + NADH + H+ (enzymnamn: isocitratDH;
feedback inhiberas av ATP och NADH).
-ketoglutarat + NAD+ + CoA  succinylCoA + CO2 + NADH + H+ (enzymnamn: ketoglutaratDH; feedback inhiberas av ATP och NADH [-kgDH kräver också
coenzymerna TPP, Liponsyra och FAD]).

3

11

(3p)
Åtminstone tre olika FAD-beroende reaktioner överför på olika sätt elektroner till
coenzym Q i elektrontransportkedjan och kan därmed bidra till energibildning. Redogör för
två av dessa reaktioner (valfritt vilka) med angivande av samtliga substrat, produkter och
enzymnamn och coenzymer. Ge dessutom en förklaring till varför det utvinns mindre energi
i andningskedjan när FADH2 oxideras jämfört med när NADH oxideras.
Svar: Succinat + FAD  fumarat +FADH2 (enzymnamn: succinatDH)
AcylCoA + FAD  enoylCoA + FADH2 (enzymnamn: acylCoADH)
Glycerol-3-fosfat + FAD  DHAP + FADH2 (enzymnamn: glycerofosfatDH bundet till
mitokondriemembranet).
Det utvinns mindre energi från FADH2 än från NADH då elektronerna bara passerar två av
andningskedjans komplex som bidrar till att pumpa vätejoner till det intermembranösa
rummet.

12

(2p)
Redogör för det fetala hemoglobinets uppbyggnad med användande av
strukturnivåer, proteinkemiska begrepp och eventuella cofaktorer. Förklara också varför det
fetala hemoglobinet har högre affinitet för syrgas än det adulta.
Svar: Det fetala hemoglobinet är ett globulärt protein uppbyggt av fyra subenheter (2  och
2 ). Varje subenhet består av 8 stycken -helixar och i en hydrofob ficka i varje subenhet
finns en hemgrupp komplexbunden till en proximal histidin. [Varje proteinkedja består av
drygt 100 aminosyrarester.] Det adulta hemoglobinet saknar -subenheterna och har i stället
två -subenheter, som innehåller ett antal basiska aminosyrarester som m.h.a. jonbindningar
kan binda den allostera regulatorn 2,3-BPG. 2,3-BPG, som är en sur molekyl, sänker
affiniteten för syrgas vid inbindning till de basiska aminosyraresterna i -kedjorna. Vid
inbindning blir hela HbAs struktur mera kompakt.

13

(2p)
S-adenosyl-metionin (SAM) behövs vid syntesen av en specifik fosfolipid.
Redogör (ord och enkel skiss) för den principiella uppbyggnaden av den fosfolipid som
bildas i den reaktion som involverar SAM. Ange vilken kemisk förändring som sker i
reaktionen. Ange två funktioner för den aktuella fosfolipiden.

Svar: Fosfatidyletanolamin omvandlas till fosfatidylkolin (FK; Lecitin) genom att tre väten i
etanolamin ersätts med motsvarande antal metylgrupper som doneras av SAM som då
omvandlas till SAH. FK fungerar som membrankomponent både på utsidan och på insidan
av cellmemebranet. FK utsöndras dessutom i till tarmlumen och hjälper till vid
emulgeringen av fett. Skiss visande ett glycerolskelett, som med esterbindningar binder två
fettsyror och med en fosfoesterbindning binder en fosfatgrupp och alkoholen kolin.

14

(1p)
Vad menas med holokrin sekretion? Var i kroppen och i vilka körtlar förekommer
denna typ av sekretion?
Svar: Hela (gr. holo = hel) cellen fylls med sekret, cellen dör och sekret utsöndras.
4

Förekommer i hudens talgkörtlar som ligger i anslutning till hårfolliklar.

15

(1p)
Kunskap om basalmembranets struktur och skick är av stor betydelse för
bedömning av tumörers farlighetsgrad och därmed för patientens prognos. Ett intakt
basalmembran begränsar tumörcellernas spridning, medan ett skadat och eroderat
basalmembran ökar risken för spridning av tumörceller till underliggande vävnad och
lymfkärl.
Vad kallas de två lager som påträffas närmast under epitelcellerna och vilka substanser finns
i hög halt inom respektive lager?
Svar: Lamina lucida (glykoproteinet laminin) och lamina basalis (proteinet kollagen IV).

5

Tema 1: Diarré. (25p)
******************************************************************************
Diarrésjukdomar av olika genes (orsak) karakteriseras av många lösa avföringar per dag. Globalt
drabbas vi i genomsnitt 1,5 gånger/år av så kallad enterokolit (inflammation i tunn- eller
tjocktarm), som leder till diarré vilket placerar diarré på andra plats i sjukdomsligan efter vanliga
förkylningssjukdomar. Därutöver finns det många andra orsaker till diarré varför medelincidensen
i realiteten nog är ännu större.
Det finns många olika orsaker till diarré, men oavsett vilken denna är, beror diarré på en relativ
obalans mellan sekretion och absorption från matsmältningskanalens lumen. Man kan identifiera
flera grundorsakar till diarré: a) sekretoriskt betingad diarré beroende på skadad slemhinna eller
toxiner, b) osmotisk förorsakad diarré på grund av till exempel Laktulos som intas mot
förstoppning, c) malabsorption som beror på olika problem med digestionen och absorptionen
problem som dessutom kan ge upphov till steatorré, d) förändrad motilitet på grund av kirurgiska
eller neurologiska orsaker. Därutöver kan nämnas att många läkemedel liksom hälsokostpreparat
(till exempel ginseng) kan förorsaka diarré genom att de påverkar digestionsprocessen,
bakteriefloran eller sekretion och motorik i magtarmkanalen. Tumörer såsom carcinoid och
VIPom, kan också på olika sätt påverka de sekretoriska och absorptiva processerna och leda till
diarré. En inte helt ovanlig komplikation i samband med vissa diarréer är blodtillblandning vilket
kan ses till exempel vid järnförgiftning, men också i samband med olika inflammatoriska
sjukdomar såsom Mb Chron och Ulcerös kolit.
Eftersom grundorsaken till diarré kan vara så olika bör tillståndet nästan alltid utredas i detalj om
diarrén inte upphör inom något eller några dygn speciellt som diarré i värsta fall kan förorsaka
dehydrering och sådana metabola, osmotiska och elektrolytiska rubbningar och att det leder till
döden. Speciellt små barn är mycket utsatta för diarré och när det gäller dessa bör man vara
mycket uppmärksam redan under det första dygnet.
Huskurer mot diarré är bland annat blåbär och hallon och på läkemedelssidan är det olika
opioidanaloger såsom loperamid, som är vanliga. Opioider påverkar både motorik och sekretion
och ökar sammandragningen i ändtarmens slutmuskel.
******************************************************************************
16

(4p)
Steatorré beror på störningar i nedbrytning eller absorption av fett. Redogör för hur
nedbrytningen och processning av triacylglyceroler (TAG), samt kolesterolestrar och
kolesterol, sker i matsmältningskanalens olika delar. Ange enzymer och andra faktorer som
påverkar nedbrytningen av TAG och vad som bildas i de olika delarna av
matsmältningskanalen. Redogör också för hur processerna styrs av olika hormoner samt hur
olika nedbrytningsprodukter och lipider absorberas in i tarmepitelcellen.
Svar: Munhålan och esofagus: Ingen nedbrytning av kvantitativ betydelse (det finns dock
ett s.k. tunglipas).
Magen: Här sker en mekanisk söderdelning, utsöndring av fosfolipider och ett gastriskt lipas
från huvudceller. Detta gastriska lipas anses bryta ned ca 10-20% av TAG.
Duodenum och jejunum: I duodenum ändras pH från surt till lätt basiskt, från pankreas
utsöndras pankreaslipas + colipas i inaktiv form, kolesterylesteras och PLA2, via gallan
6

tillförs kolesterol, gallsalter och fosfolipider som omsluter och emulgerar fettet till mindre
aggregat s.k. miceller. Till micellerna binds pankreaslipaset m.h.a. aktiverat colipas.
Pankreaslipaset bryter ned ca 80 % av TAGs till 2-MAG + 2FA. Kolesterylesteraset bryter
ned kolesterylestrar till kolesterol och eftersom det är ett ospecifikt enzym kommer ca 20 %
av 2-MAG att brytas ned vidare till glycerol + FA.
Micellerna rullar efter tunntarmsväggen och successivt absorberas lipidinnehållet genom fri
diffusion och/ faciliterad transport (FATP- främst långa fettsyror och
kolesteroltransporttörer-kolesterol).
Peptidhormonet gastrin stimulerar syrasekretionen i magen.
Peptidhormonet sekretin stimulerar bikarbonatsekretionen från pankreas.
Peptidhormonet CCK stimulerar enzymutsöndringen från pankreas, gallblåsekontraktionen
samt relaxationen av sfinkter Oddi.

17

(3,5p) Redogör för processningen av de absorberade nedbrytningsprodukterna i
epitelcellerna samt hur olika de olika lipiderna (oprocessade och processade) lämnar
epitelcellen.
Svar: Korta fettsyror (12 kol) liksom glycerol processas huvudsakligen inte, utan
exporteras vidare till blodbanan (v. porta) i oförändrad form. Långa fettsyror (FA) aktiveras
m.h.a. olika acylCoA-syntetaser: FA + CoA + ATP  acylCoA + AMP +PPi
2-MAG + 2 acylCoA  TAG + 2CoA (enzymnamn: acyltransferaser)
kolesterol + acylCoA  kolesterylestrar
De hydrofoba TAG-molekylerna samt kolesterylestrar omges av ett amfifilt skikt av
fosfolipider (lecitin), innehållande lite kolesterol, samt apolipoprotein B48. Dessa
lipoproteinaggregat exporteras som kylomikroner till det lymfatiska systemet.

18

(2,5p) En del av de nybildade produkterna kan förutom att transporteras ut ur epitelcellen
också transporteras till mitokondriematrix för att bidra till cellens egen energiförsörjning.
Redogör i detalj (substrat, produkter, enzym och andra proteiner som eventuellt är
involverade) för transporten av dessa produkter in i mitokondriematrix.
Svar: De långa aktiverade fettsyrorna (acylCoA) kan med hjälp av karnitinskytteln tas upp i
mitokondriematrix:
acylCoA + karnitin  acylkarnitin + CoA (enzymnamn: CAT1)
antiport av acylkarnitin och karnitin m.h.a. av ett translokas
acylkarnitin + CoA  acylCoA + karnitin (enzymnamn: CAT2).

******************************************************************************
Oförmåga att metabolisera intagna mängder av laktos leder till laktosintolerans med diarré som
följd. Om en laktosintolerant individ undviker intag av laktos får man inte i sig tillräckliga
mängder av galaktos. Detta är normalt inget problem eftersom glukos kan omvandlas till galaktos.
******************************************************************************
7
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(2p)
Redogör för hur glukos kan omvandlas till aktiverat galaktos, som behövs för
bland annat syntes av laktat, men också i många andra biologiska produkter. Samtliga
reaktionssteg skall anges samt nyckelenzym i omvandlingen av glukos till galaktos. Beskriv
också hur de två sockrena skiljer sig åt.
Svar: Glukos  glukos-6-fosfat  glukos-1-P  UDP-glukos  UDP-galaktos
(enzymnamn i sista steget: UDP-hexos-4-epimeras).

20

(4p)
I nedre delen av tarmen (canalis analis) finns två stycken ringmuskler (A och B i
bilden nedan) som bidrar till den anala kontinensen. a) Ange de latinska namnen på dessa
ringmuskler samt ange vilken typ av muskelvävnad det är i respektive muskel.
A:
B:
b) Även om de båda ringmusklerna bidrar till den anala kontinensen, är det en annan muskel
som är viktigast för denna funktion. Vad heter den muskel som är viktigast för den anala
kontinensen?
c) Canalis analis innerveras sensoriskt dels av somatiska nerver och dels av autonoma
nerver, och blodet från canalis analis dräneras antingen direkt till stora kretsloppet (v. cava
inferior) eller via v. portae hepatis till levern. Gränsen mellan dessa försörjnings/dränerings-områden går att identifiera med hjälp av landmärken i canalis analis slemhinna.
Rita i bilden nedan in var denna gräns är belägen och ange gränsens latinska namn.

8

Svar: a) A: M. sphincter ani internus, glatt muskulatur; B: M. spincter ani externus,
tvärstrimmig skelettmuskulatur. b) M. puborectalis. c) Linea pectinata (canalis analis).

*****************************************************************************
Crohns sjukdom, eller Morbus (Mb) Crohn, är en inflammatorisk autoimmun sjukdom som kan
drabba mag-tarmkanalen överallt från munnen till anus. Den räknas till gruppen inflammatoriska
tarmsjukdomar, där också ulcerös kolit ingår. Buksmärta, viktminskning och diarré och blodig
avföring är vanliga symtom. Sjukdomen är kronisk, går i skov och orsaken är okänd. Oftast är
slutet av tunntarmen och delar av hela tjocktarmen drabbade. Inflammationen sträcker sig över
alla tarmvägglager.
*****************************************************************************
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(2p)
Namnge med hjälp av bifogade bildsida olika vägglager (A-D) i tunntarmens
(ileum) slemhinna.

9

Svar: A = lamina propria (utgör mukosan tillsammans med lamina epitelialis och lamina
muscularis mucosae; innehåller huvudsakligen bindväv, men också blod- och lymfkärl samt
körtlar och immunceller); B = lamina submucosa (innehåller bindväv, blod- och lymfkärl
samt körtlar; här finns Meissners plexus); C = lamina muscularis externa (inre cirkulärt och
yttre longitudinellt muskellager); D = lamina serosa (seröst membran med enkelt skivepitel
(mesotel) och bindväv; om tarmvägen är fäst till omgivande vävnad, t.ex. bukväggen eller
retroperitoneala organ, kallas detta lager för adventitia och innehåller enbart bindväv).

10

******************************************************************************
Kolera är en diarrésjukdom som beräknas drabba runt 5.5 miljoner människor årligen och av
dessa dör sedan cirka 120000. Sjukdomen orsakas av bakterien Vibrio cholerae som koloniserar
epitelytan av tunntarmens tarmlumen. V. cholerae utsöndrar koleratoxin som består av en
enzymatiskt aktiv A-subenhet och en cellbindande B-subenhet. B-subenheten binder till GM1receptorn på enterocyter vilket gör att toxinet internaliseras och där påverkar den intracellulära
nivån av cAMP, vilket i sin tur leder till kraftigt utflöde av vatten och elektrolyter.
******************************************************************************
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(1p)

Vilken cellbiologisk transportprocess genomgår toxinet vid sin internalisering.

Svar: Receptormedierad endocytos.
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(2p)
Koleratoxinets A-subenhet verkar i cytosolen och för att komma dit använder
toxinet signalsekvenser så att det efter internaliseringen till slut hamnar i det
endoplasmatiska retiklet. Därifrån tar sig A-subenheten in till cytosolen med hjälp av ett
exportsystem som egentligen används för endoplasmatisk retikulär-cytosolisk transport av
oveckade eller felveckade proteiner. C-terminalen på toxinets A-subenhet har
proteinsekvensen lysin-asparginsyra-glutaminsyra-leucin (KDEL). Redogör för funktionen
av denna C-terminala sekvens.
Svar: Den C-terminala sekvensen KDEL används som en signatur för lösliga proteiner som
skall verka i ER. Ibland packas dessa ER-residenta proteiner av misstag in i en COPII täckt
vesikel och transporteras till Golgi. I Golgi känns de dock igen av KDEL-receptorn som
återbördar dem genom vesikulär COPI-beroende transport tillbaks till ER.

******************************************************************************
Effekten av koleratoxin är kraftiga diarréer med stora vätskeförluster som följd. Det är nödvändigt
att motverka/kompensera för dessa vätskeförluster, då dessa i extrema fall kan uppgå till 35-40
liter.
******************************************************************************
24

(4p)
Förutsättningen för att så stora mängder vätska skall kunna lämna kroppen är att
det även under normala förhållanden är ett stort vätskeutbyte över tarmens vägg. Redogör
för var vätskeutbytet sker i mag-tarmkanalen och hur stora mängder vätska som secerneras
till mag-tarmkanalen resp. absorberas.
En enkel och mycket effektiv behandling av diarréer med stora vätskeförluster, speciellt hos
barn, är en kombination av isoton koksaltlösning och glukos. Förklara varför denna
blandning leder till ökat vätskeupptag i tarmen.
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Svar: All cellulär transport involverar Na+/K+-ATPas i basolaterala membranen. Detta
enzym ansvarar för uttransporten av Na+ över basolaterala membranen vilket skapar en Na+gradient. Denna gradient är den drivande kraften för att Na+ skall ta sig in i epitelcellerna
via apikala membranen och är beroende av glukos som cotransportör. Det innebär att glukos
och Na+ är en utmärkt rehydreringslösning (ökar vattenmängden i kroppen) då
hydratiseringsvatten följer med Na+-glukos-komplexet in i cellen.
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Tema 2: Angiogenes skapar nya blodkärl (12p)
******************************************************************************
All vävnad, sjuk som frisk, behöver genomströmmas av blod för att överleva och växa. Nyckeln
till många medicinska problem, som att hindra tumörer från att växa, är därför att hämma
blodkärlens utbredning. Blodkärl nybildas genom att "skott" skjuts ut från redan existerande kärl.
Dessa kärlskott förlängs, förgrenas och kontaktar andra kärl under bildandet av kommunicerande
rörnätverk. Processen kallas "angiogenes" och är viktig vid fosterutveckling och normal
vävnadsnybildning, till exempel i samband med sårläkning och menstruationscykeln. Men den är
också viktig för sjuklig vävnadsbildning, till exempel vid cancer och kroniska inflammatoriska
sjukdomar.
Hämning av sjuklig angiogenes utgör därför en mycket attraktiv terapimöjlighet vid flera olika
sjukdomstillstånd. Tumörer kan till exempel inte bli större än 1-2 mm utan att nya blodkärl bildas
och de är beroende av blodkärlen för sin spridning. Hittills har anti-angiogen behandling visat sig
ha positiva effekter vid bland annat tjocktarmscancer och den vanliga ögonsjukdomen AMD
(”age-dependent macula degeneration”). (Ur www.ki.se).
******************************************************************************
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(3p) Angiogenes handlar alltid om tillväxt av nya celler, och tillväxt av celler styrs till en
stor del av olika typer av tillväxtfaktorer. I angiogenes samverkar till exempel "fibroblast
growth factor" med "vascular endothelial growth factor" för att få olika celltyper att skapa
nya blodkärl genom celldelning. Beskriv cellcykelns huvudfaser, gärna med en bild. Var i
cellcykelns finns dess startpunkt? Beskriv även vilka kontrollmekanismer cellen har för att
säkerställa att cellcykeln fungerar optimalt. Ange namn och ange även var i cellcykeln dessa
kontrollmekanismer utförs.
Svar: G1, S (DNA-syntes), G2, M (separation av kromosomer, celldelning), G0 (vilofas).
Cellcykelns startpunkt är "restriction point" vid G1. Cellcykeln har ett antal checkpoints där
cellen utför en kontroll av kvaliteten i cellcykeln. Vid G1-checkpoint kontrolleras om
miljön är gynnsam miljö. Vid G2/M-checkpoint kontrolleras om allt DNA har replikerats
samt om miljön är gynnsam. Vid metafas-checkpoint kontrolleras att alla kromosomer är
fastsatta i kärnspolen.
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(4p) Cellmigration (cellrörelse) är också en mycket viktig del av angiogenes. Till exempel
endotelcellerna reagerar på olika typer av kemiska signaler som får dem att förflytta sig i
rätt riktning för tillväxt av kärl. Beskriv kortfattat hur celler som endotelceller (alltså inte till
exempel spermier) flyttar sig i en tredimensionell extracellulär matrix. Namnge viktiga
cellkomponenter som deltar, samt namnge de viktigaste stegen i cellrörelse.
Svar: Cellrörelse har fyra huvudsteg:
1. Aktinpolymerisering vid plusändan förlänger lamellipodiet i rörelseriktningen.
2. Omfördelning i rörelseriktningen av icke-polymeriserat aktin.
3. Bildning av integrin-medierad fokal adhesion mellan cellulärt aktinfilament nätverk och
extracellulära matrix proteiner.
13

4. Myosin II medierad kontraktion av cellens bakända.
******************************************************************************
”Urokinase - type plasminogen activator” (uPA) är involverat i bland annat fibrinolys (upplösande
av koagel), men också i angiogenes genom att det deltar i nedbrytningen av extracellulär matrix.
Denna nedbytning av matrix blir begränsad då uPA binder till specifika receptorer (uPAR) på de
främsta cellerna i samband med angiogenesen.
*****************************************************************************
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(4p)
Urokinas (uPA), som tillhör enzymklassen serinproteaser, följer så kallad
mättnadskinetik (Micahelis-Mentens-kinetik). Redogör med ord och en graf för det
kinetiska förloppet hos ett enzym som följer Micahelis-Mentens-kinetik (enheter på axlarna
skall anges). Förklara grafen och ingående storheter i Michaelis-Mentens ekvation!
(Ledtråd: tänk på digestionslaborationen).
Redogör också för vilka funktionella enheter som man kan återfinna i det aktiva centrat hos
ett enzym i allmänhet eller specifikt hos ett serinproteas.
Svar:
Mättnadskinetik skall illustreras med en graf som visar en hyperbol kurva som når ett Vmax
(se fig 5.12 i CHF upplaga 4). På X-axeln skall det framgå att storheten är
substratkoncentration och lämplig enhet såsom mM skall anges. Y-axeln skall visa att
storheten är hastigheten v. Halva Vmax skall i diagrammet illustreras och översättas
numeriskt till Km (MM-konstanten), som ofta är ett mått på ett enzyms affinitet till ett
substrat.
[Att fullständigt kunna redovisa MM-ekvationen är överkurs.

Michaelis-Meneten ekvationen

Vmax x [S]
v = _____________
Km + [S]

v – momentan hastighet, uttrycks oftast i mol bildad produkt / tidsenhet
Vmax – maximala hastigheten som ett enzym kan arbeta vid under rådande omständigheter,
uttrycks oftast i mol bildad produkt / tidsenhet
[S] – substratkoncentrationen, uttrycks oftast i Molar (mM)
Km – Michaelis konstant som är en kombination av hastighetskonstanter, kan sägas vara ett
mått på affiniteten för ett substrat till resp. enzym. Uttrycks i Molar (mM).
Vid Vmax / 2 är [S] lika med Km (erhålls ur MM-ekvationen och används för att bestämma
Km numeriskt). Dock löses idag alla parametrar med icke-linjär regressionsanalys.
Vid en fördubbling av enzymkoncentrationen ökar normalt hastigheten beroende på vilket
intervall ökningen ligger inom. Vid låga substratkoncentrationer sker nästan en fördubbling
av hastigheten, men då Vmax redan uppnåtts sker ingen ökning av hastigheten (enzymet är
mättat av substrat).]
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De fyra funktionella enheterna som kan identifieras i det aktiva centrat hos ett serinproteas
är: 1) ospecifika bindningsställe som deltar i bindningen av proteinkedjan, 2)
specificitetsficka som bidrar med ytterligare bindning och identifierar rätt protein (skapar
specificitet), 3) katalytisk triad (Ser, His, Asp) där det är Ser som utför den klyvande
nukleofila attacken på peptidbindningen, 4) oxi-anjonficka, som stabiliserar och binder det
instabila övergångsstadiet, d.v.s. den del av aktiva centrat som bidrar till att sänka
aktiveringsenergin.
*****************************************************************************
Som tidigare diskuterats verkar "Vascular endothelial growth factor" (VEGF) vara av central
betydelse i samband med angiogenes. VEGF verkar i detta sammanhang kunna aktivera AMPberoende proteinkinas (AMPK). AMPK kan i sin tur aktivera uttrycket av VEGF och verkar på så
sätt vara involverat i vissa typer av angiogenetiska proceser. AMPK kan både inhibera och
aktivera olika enzymer och bland annat inhiberar AMPK det huvudreglerade enzymet i
kolesterolbiosyntesen. Ett enzym som dock aktiveras av AMPK är enzymet eNOS (”endothelial
nitric oxide synthase”) i endotelceller som bildar en produkt som är av betydelse för kärltonus och
därmed blodflödet.
*****************************************************************************
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(1p)
Beskriv med angivande av samtliga substrat, produkter och coenzymer reaktionen
som katalyseras av eNOS.
Svar: Arg + O2 + NADPH + H+  NO + NADP+ + citrullin

Tema 3: Cellterapi räddar vuxna och barn (13p)
******************************************************************************
Cellterapi är en behandlingsform som väntas expandera kraftigt inom de närmaste åren.
Behandlingen innebär att nya celler överförs, eller transplanteras, till patienten. Akut leukemi hos
barn är ett exempel på en sjukdom där man har nått stora framgångar med cellterapi. I dag botas
fyra av fem barn med akut leukemi med hjälp av transplanterade benmärgsceller.
Enligt en artikel i Forskning och Medicin (3-2008) räddar blodstamcellstransplantationer även de
flesta av barn som leder av svår kombinerad immunbrist. Redan 1984 gjordes den allra första
stamcellstransplantationen på en patient med en svår medfödd immunbristsjukdom.
Transplantation i dessa fall sker relativt enkelt genom tillförsel av frisk benmärg eller
navelsträngsblod. Eftersom patienterna saknar immunförsvar behöver de inte heller behandlas
med medel som förhindrar avstötning.
******************************************************************************
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(4p)
I sällsynta fall hittas inga möjliga donatorer av celler. Det finns dock en möjlighet
att hjälpa dessa barn, en möjlighet som väcker många svåra etiska frågor. Preimplantorisk
genetisk diagnostik (PDA) kan användas för att skapa ett syskon som kan donera
blodstamceller till ett sjukt barn. I dessa fall utgår man från embryon skapade i provrör, av
äggceller och spermier som kommer från det sjuka barnets föräldrar. Utifrån det du har lärt
dig på kursen, beskriv hur ett mänskligt embryo ser ut strax före implantationen. Beskriv
även hur embryots väg från ägglossningen till implantationen ser ut normalt. Beskriv även
hur implantationen går till.
Ge exempel på olika ställningstaganden (två för och två emot) för användningen av
preimplantorisk genetisk diagnostik.
Svar: Efter ägglossningen, sker befruktningen i äggledaren dit spermatocyterna har vandrat.
Befruktning av ägget sker ungefär mitt i äggledaren. Det befruktade ägget börjar dela på sig
och vandra mot livmodern.
De första stadierna kallas ”klyvningsembryot” eftersom ingen ökning av den totala
cellmassan sker – däremot sker det celldelning vilket innebär att cellerna blir mindre. När
embryot har vuxit till 16 celler kallas den ”morula”. Morula utvecklas vidare till blastocyst
som består av inre cellmassa som utvecklas till embryo samt trofoblast som blir
extraembryonal vävnad inklusive placenta. Under dag 6 implanteras embryot i
livsmoderslemhinnan (endometriet). Implantationen fullbordas under dag 8-10 samtidigt
som epiblast och hypoblast samt amnionhålan och gulesäcken utvecklas. Embryot är helt
inbäddat i endometriet under dag 10.
När det gäller etiska frågor, kan flera olika typer av motiverade svar godkännas.
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(1p)
Om man gör cellterapi med stamceller från vuxna människor, var i den vuxna
kroppen kan man hitta lämpliga stamceller?
Svar: Stamceller finns där celler aktivt växer och differentieras, till exempel i blodet eller
benmärg. Man har hittat stamceller överallt i kroppen, till exempel i hjärnan, muskulaturen,
fettväv, huden, tänderna, i hjärtat och i levern.

****************************************************************************
Diabetes är ett annat exempel på sjukdom där cellterapi har prövats på olika sätt. Antigen kan
stamceller transplanteras, eller differentierade celler som syntetiserar insulin.
Insulin brukar ibland kallas det välfödda tillståndets hormon eftersom det normalt skall frisättas
från -cellerna i pankreas efter en måltid. Vid diabetes typ 1 saknas insulinproducerande celler
vilket kommer leda till att kroppens metabolism påverkas på ett karaktäristiskt sätt.
****************************************************************************
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(6p)
Beskriv hur aktiviteten hos olika enzymer i olika metabola vägar (glykolysen,
glukoneogenesen, glykogenes, glykogenolys, lipogenes, lipolys) påverkas då insulin saknas
eller är reducerat. Ange ett målenzym för respektive metabol väg, som regleras av insulin,
samt redogör med angivande av samtliga substrat och produkter för den kemiska reaktion
som katalyseras av det valda enzymet.
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Svar: Aktiviteten hos enzymer i:
glykolysen och glykogenesen reduceras (t.ex. hexokinas, FFK1, FFK2 och pyruvatkinas
resp. glykogensyntas);
glukoneogenesen och glykogenolysen ökar (t.ex. PEP-karboxykinas, fruktos-1,6-bisfosfatas
och glukos-6-fosfatas resp. glykogenfosforylas och glykogensyntaskinas (GSK));
lipogenesen reduceras (t.ex. citratlyas, acetylCoAcarboxylas och fettsyrasyntas samt i
kolesterolbiosyntesen HMGCoA-reduktas och i HMP-shunten glukos-6-fosfatDH);
lipolysen ökar (t.ex. hormonkänsligt lipas, CAT1 i karnitinskytteln, acylCoA-DH i oxidationen, HMGCoAsyntas i ketonkroppsbildningen).
OBS! För specifika reaktioner som katalyseras av respektive enzym se CHF upplaga fyra.
****************************************************************************
Målsättningen med cellterapi med -celler är att återskapa kroppens förmåga för insulinsyntes.
Den här typen av cellterapi kan inte hjälpa alla diabetespatienter. I vissa typer av diabetes finns
det fungerande -celler men däremot har målcellernas förmåga att ta emot eller tolka signalen
från insulinet försämrats.
****************************************************************************
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(2p)
Redogör för insulins signaltransduktionsmekanism (från receptorprotein till olika
generella målproteiner).
Svar: Insulin binder till dimera tyrosin-kinasreceptor, korsvis autofosforylering och
fosforylering av IRS1, som fungerar som adapter protein. Vissa proteiner, som binder till
IRS1, initierar en signaltransduktionskaskad, som leder till genaktivering och ökad
produktion av olika målenzymer. Andra proteiner som PI-3-kinas (PI-3K) aktiverar en
snabb signaltransduktionsväg: PI-3K katalyserar fosforyleringen av membranbundet PIP2
till PIP3, PIP3 känns igen av Akt (PKB) som i fosforylerad form leder till aktivering av olika
vägar: Aktivering av Akt leder till rekrytering av GLUT4 [i skelettmuskulatur och fettväv],
fosforylering av GSK i hepatocyter, och/eller fosforylering av olika andra målproteiner som
på olika sätt leder till aktivering av olika fosfataser i många olika celler och vävnader.
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DFM1-tentamen 10 01 11
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar
svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 35+7, samt 6) för att bli godkänd på tentamen.

Frågor i anslutning till artikeln "Increased Fatty Acid Re-esterification by
PEPCK Overexpression in Adipose Tissue Leads to Obesity Without Insulin
Resistance” Diabetes; 2002; 51: 624-630. [11p]
1

(2p) I artikeln beskrivs hur en genmodifierad (transgen) musstam skapades för uttryck av
en extra gen i fettväv. Hur kan man modifiera möss gentekniskt så att en den introducerade
genen finns i varje cell hos en vuxen mus? Hur kan man göra så att uttrycket av en sådan gen
är specifikt för endast en viss typ av celler?

Svar: Man skapade en DNA-molekyl (plasmid) som innehöll själva genen (PEPCK) samt dess
polyadenyleringssekvens bakom en fettvägsspecifik promoter. Denna plasmid
mikroinjicerades i fertiliserade ägg. Därmed fick alla embryots celler denna gen också.
Genen uttrycks dock endast i fettväv där promotern är aktiv.

2

(1p) Isoenzymer regleras ibland på helt olika sätt i olika vävnader. I inledningen till
artikeln ges information rörande ett specifikt enzym och dess reglering av ett hormon, som
avviker från det du lärt dig under DFM1-kursen om hur detta enzym regleras i levern. Vilket
är enzymet, vilket är hormonet och hur regleras enzymet i levern?

Svar: Den information i introduktionen som avviker från det du bör ha lärt dig under DFM1
kursen gäller hur glukokortikoider (kortisol) uppreglerar genuttrycket för PEPCK i levern
medan det är precis tvärtom i fettväven - informationen i artikeln avser fettväv men detta
framgår inte tydligt.

3

(2p) Redogör med angivande av samtliga substrat och produkter (även enzymer och
eventuella coenzymer) för hur den [14C]-märkta bikarbonatmolekylen metaboliseras till den
[14C]-märkta slutprodukten vars bildning analyseras som ett mått på PEPCK-aktivitet (se
metodbeskrivningen).

1

100111

Svar: PEP + 14CO2 + GDP  oxaloacetat + GTP (enzymnamn: PEPCK)
[14C]-Oxaloacetat + NADH + H+  [14C]-malat + NAD+ (enzymnamn: malatdehydrogenas).

4

(4p) Redogör med angivande av samtliga substrat och produkter (ej vatten) för alla
reaktionssteg i metabolismen av det [14C]-märkta pyruvatet till den [14C]-märkta
slutprodukten vars bildning analyseras som ett mått på glyceroneogenes. För de
reaktionssteg som katalyseras av dehydrogenaser skall enzymnamn och coenzym också
anges. OBS! det faktum att pyruvatet är märkt med kol-14 och alla intermediärer därmed
också kommer att vara märkta med kol-14 kan du bortse från i din redogörelse.

Svar: Svaret skall innehålla samtliga reaktionssteg i glukoneogenesen från pyruvat via
mitokondrien och bildning av oxaloacetat och vidare till DHAP. Från DHAP skall
redogörelsen innehålla i första hand bildningen av glycerol-3-fosfat. För full poäng skall
redogörelsen också innehålla de fortsatta stegen fram till TAG: glycerol-3-fosfat + acylCoA,
lysofosfatidsyra + acylCoA, fosfatidsyra som defosforyleras, DAG +acylCoA TAG.
[TAG hydrolyseras innan det märkta glycerolet och fettsyrorna analyseras (jfr.
lipidlaborationen)]. Specifika reaktionssteg som involverar dehydrogenaser är en reaktion i
glukoneogenesen: 1,3-BPG till glyceraldehyd-3-fosfat + Pi där NADH + H+ omvandlas till
NAD+ (enzymnamn: glyceraldehyd-3-fosfat-dehydrogenas). Den andra reaktionen, som
involverar ett dehydrogenas, är reaktionen DHAP + NADH + H+  glycerol- 3-fosfat +
NAD+ (enzymnamn: glycerol-3-fosfatdehydrogenas).

5

(2p) Ge en metabol och cellbiologisk förklaring till att metabolismen av den [14C]-märkta
pyruvatmolekylen antagligen hade blivit annorlunda om glyceroneogenesen mätts i samma
typ av extrakt som användes för att analysera PEPCKs enzymaktivitet (se fråga 2 3 och
metodbeskrivningen för ledning) i stället för i den typ av preparation som beskrivs i
metodbeskrivningen i samband med glyceroneogenesen. Samtliga substrat och produkter
samt enzymnamn skall anges för den/de alternativa metabola reaktionerna som antagligen
hade skett om ett ”PEPCK-extrakt” hade använts.

Svar: I det cytosolära extraktet (”PEPCK-extraktet”) förekommer antagligen inte intakta
mitokondrier beroende på att det centrifugerades vid 100000 g varför den enda möjligheten
för det märkta pyruvatet att metaboliseras är m.h.a. enzymet pyruvatkinas: pyruvat + ATP 
PEP + ADP och därifrån vidare på samma sätt genom omvänd glykolys till intermediären
DHAP.
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Allmänna frågor (19p)
6

(1p) Ange de latinska namnen på de delar av ventrikeln som markerats med A och B i
bilden nedan.

A: ........................................................................................................
B: ........................................................................................................
Svar: A = Cardia; B = Canalis pyloricus

7

(2p) Betacellerna i de Langerhanska öarna (som utgör den endokrina delen av pankreas)
utsöndrar insulin. Insulin styr upptaget av glukos från blodet till våra celler. Alltför höga
nivåer av glukos i blodet utgör en hälsorisk. För att kroppen ska kunna reglera
blodglukosnivåerna även vid ändrade metabola förhållanden, till exempel efter viktuppgång,
har pankreas utvecklat en förmåga att anpassa antalet betaceller.
En ny behandlingsmetod för typ 2 diabetes (T2DM) består i att ge patienterna läkemedel
som ökar nivåerna av ”glucagon-like peptide-1” (GLP-1). GLP-1 ökar betacellernas
celldelning samt minskar betacellernas död via apoptos. Läkemedlet beräknas därmed öka
insulinproduktionen. GLP-1 minskar nivåerna av kaspas-3; påverkar detta i första hand
celldelning eller apoptos? Hur aktiveras kaspaser och vad är deras uppgift?

Svar: Apoptos påverkas. Kaspaser aktiveras genom klyvning/spjälkning av ett annat kaspas (från
protokaspas). Kaspasernas funktion i cellen är att klyva sönder andra proteiner i kärnan och
cytoplasman som är viktiga för cellens struktur och funktion.

8

(1p)

Vilka funktioner har peroxisomen?

Svar: Peroxisomens huvudfunktion är att bryta ner gifter med hjälp av väteperoxid men den
assisterar även mitokondrien med betaoxidation av fetter.
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9

(2p)

Beskriv packningsenheten av DNA i kromosomerna, gärna med en figur.

Svar: Två kopior av varje histonprotein av typen H2A, H2B, H3 samt H4 bildar en diskoid
struktur omkring vilken 147 bp av DNA är lindat i 1,7 varv, tillsammans med
sammanlänkande 30-60 bp DNA och ett ”linker histone” H1, utgör dessa kromatinets
packningsenhet.

10

(4p) För att en kontraktion skall uppstå i magtarmkanalen (principiellt lika i esofagus,
ventrikel, tunntarm och tjocktarm) krävs aktivering av den glatta muskulaturen. Denna
aktiverig kan ske antingen spontant från Cajal`s celler eller genom födans kontakt mot
tarmväggen, det vill säga genom tonuspåverkan. En samordning av såväl den elektriska som
den motoriska aktiviteten via enteriska nervsystemet och en ökning eller minskning av
aktiviteten i det autonoma nervsystemet kan också vara nödvändig för att en kontraktion
skall uppstå i magtarmkanalen.
Beskriv utifrån detta underlag hur en peristaltisk våg kan uppstå och hur nervsystemet och
den glatta muskulaturen i magtarmkanalen samspelar för att förflytta och blanda födan.

Svar: Instabil vilomembranpotential i Cajals celler aktiverar cellerna spontant. Denna elektriska
aktivitet sprider sig till närliggande celler och förutsättningen för detta är att de glatta
cellerna har ”elektrisk kontakt” och bildar ett cynsytium. Denna elektriska aktivitet ligger till
grund för en basal tonus (motorisk aktivitet) i glatta muskelcellerna. För att få en samordning
över längre avsnitt av esofagus, ventrikel eller tarmväggen krävs en aktivering/medverkan av
det enteriska nervsystemet, som samordnar den motoriska aktiviteten. För att utlösa en
peristaltisk våg krävs antingen en aktivering av mekanoreceptorer i
esofagus/ventrikel/tarmväggen oftast via föda för att utlösa en peristaltisk våg. Den
peristaltiska vågen innebär en kontraktion av cirkulära muskulaturen resp. relaxation av den
longitudinella bakom födan (i färdriktningen) samtidigt som den cirkulära hämmas och den
longitudinella muskulaturen kontraheras framför födan.
MMC-komplexen är en elektrisk aktivering av muskelcellerna troligen motilin via ökad
motilinkoncentration i blodet; alt. rester av föda i tarmen som engagerar tryckkänsliga
receptorer. MMC-komplex uppträder i vilofasen när tarmen är relativt sett tom (kan finnas
rester av föda) och är troligen grunden för den kraftiga peristaltiska våg som under ett antal
tillfällen går igenom hela mag-tarmkanalen för att få bort dessa återstående rester.

11

(2p) Polyolen sorbitol, som ingår i många livsmedel som sötningsmedel, anses ha en viss
lokal karieshämmande effekt vid tuggummituggande. Sorbitol kan också bildas endogent i
kroppens celler. Ansamling av sorbitol i specifika vävnader och celler kan leda till
komplikationer eller nedsatt funktion på lång sikt.
Redogör för den endogena bildningen av sorbitol in vivo och den fortsatta metabolismen av
sorbitol i de flesta celltyperna i kroppen. Samtliga substrat och produkter samt enzym och
coenzym skall anges i reaktionerna.
4
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Svar: Glukos + NADPH + H+  sorbitol + NADPH+ (enzymnamn: aldosreduktas)
Sorbitol + NAD+  fruktos + NADH + H+ (enzymnamn: sorbitoldehydrogenas - SDH).
Oxidativ stress och/eller osmotiska effekter av sorbitol i de vävnader som saknar SDH
uppvisar ofta s.k. seneffekter i samband med diabetes.

12

(1p) Olika mutationer i de gener som kodar för enzymer involverade i syntesen av hem,
kan ge upphov till olika typer av porfyrier. Vi de allra flesta porfyrierna, men inte alla, blir
patienten känslig för ljus något som resulterar i klåda. Med utgångspunkt från de kemiska
förändringar som sker under hemsyntesen ge en strukturell bakgrund till när patientens
porfyri inte leder till ljuskänslighet såsom vid akut intermittent leverporfyri.

Svar: Porfyrier är samlingsnamn för en grupp av sällsynta sjukdomar med fel i hemsyntesen som
leder till ansamling av olika former av hemintermediärer. Om enzymmutationen leder till
ansamling av olika tetrapyrollintermediärer är patienterna känsliga för ljus troligen beroende
på bildning av syrereadikaler. Mutationer tidigare i biosyntesen leder ej till ljuskänslighet.

13

(2p) Lech-Nyhan´s syndrom beror på
en mutation i en gen, som kodar för ett av
de enzymer som är involverade i ”salvage”
(räddning) av puriner. Redogör för en av
de reaktioner som katalyseras av det
aktuella enzymet med angivande av
samtliga substrat, produkter och
enzymnamn. Redogör dessutom på ett
överbryggande sätt för hur den aktuella
enzymförändringen kan leda till gikt i
samband med Lech-Nyan´s syndrom.

Svar: Det enzym som är muterat vid Lech-Nyhan´s syndrom är HGPRT. Detta enzym katalyserar
”salvage”-reaktionerna: Hypoxantin/Guanin + PRPP  IMP/GMP + PPi. Vid Lech-Nyhan´s
syndrom är dessutom syntesen av puriner ökad beroende på minskad feedback inhibering av
det huvudreglerade enzymet i purinbiosyntesen. Sammantaget leder detta till en ökad mängd
av IMP och GMP som vid nedbrytning genererar en ökad bildning av urinsyra och därmed
ökad risk för gikt till följd av utfällning av urinsyra i njurar och leder .

14

(1p) Redogör med angivande av substrat och produkter för funktionen av
glutationperoxidas och i detta sammanhang för glutations funktion och principiella
uppbyggnad.

Svar: Glutationperoxidas katalyserar reduktionen av det reaktiva syrespeciet väteperoxid till två
molekyler vatten. I denna reaktion oxideras två molekyler av den cysteininnehållande
tripeptiden glutation: 2 x GSH  GS-SG.
5
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15

(3p) I de röda blodkropparna bildas genom en cellspecifik alternativ metabol väg en
alloster regulator till hemoglobin (HbA). Redogör med ord och enkel skiss för HbAs
uppbyggnad och var den åsyftade allostera regulatorn binder till HbA. Redogör med
angivande av substrat och produkt för bildningen av den åsyftade allostera regulatorn samt
hur den mera specifikt binder till HbA (typ av bindningar och två specifika exempel på
aminosyrarester som den allostera regulatorn kan binda till). Inbindning av den aktuella
allostera regulatorn till HbA kommer att påverka HbAs syremättnadskurva, det vill säga
HbAs förmåga att binda och frigöra syre. På vilket sätt kommer dessa funktioner hos HbA
att påverkas av ökade mängder av den åsyftade allostera regulatorn?

Svar: HbA är ett tetramert protein bestående av två - och två -subenheter med en hemgrupp i
vardera subenheten. Den allostera regulatorn som åsyftas är 2,3-BPG som bildas genom en
isomerisering av den glykolytiska intermedären 1,3-BPG. En molekyl 2,3-BPG binder med
jonbindningar mellan de två -subenheterna och mera specifikt till basiska aminosyrarester
(t.ex. lysin, histidin och/eller arginin) i dessa subenheter. Inbindning av 2,3-BPG leder till en
tätare HbA struktur och att syremättnadskurvan för HbA förskjuts till höger. Denna
högerförskjutning innebär att inbindningen av syre försvåras samtidigt som avgivandet av
syrgas vid ett givet syrgastryck underlättas.
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Tema 1: Cavitas oris (25 p)
***************************************************************************
I munhålan (cavitas oris) sker en mekanisk och kemisk nedbrytning av födan. I munnen utsöndras
saliv som innehåller antibakteriella ämnen och enzym. På tungan sitter smaklökar som vi använder
för att känna smaken på olika födoämnen.
Saliven har till uppgift att: 1. Smörja tänder och tandkött så att de inte torkar ut. 2. Fungera som
buffert för att hindra att tandemaljen bryts ner, vilket den gör i för sur miljö. 3. Hindra bakterier
och virus från att tränga in i och skada kroppen. 4. Skölja bort matrester med mera från tänderna.
5. Transportera smakämnen till smakcellerna i smaklökarna. Saliven löser smakämnet så att det
kommer i kontakt med receptorerna på cellernas yta. 6. Påbörja nedbrytningen av maten, främst
genom enzymer.
Salivsekretionen sker såväl i vila (0,05 ml/min) som efter stimulering av exempelvis en måltid, då
öronspottkörteln arbetar och upp till en tiofaldig ökning av salivproduktionen sker. Stimulering
kan ske rent psykiskt: det räcker att tänka på till exempel saften av en fin gul citron, så rinner
saliven genast till. Vid stress eller vid vissa sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom, kan
salivproduktionen öka dramatiskt. Muskelarbete, feber, Sjögrens syndrom och intag av vissa
läkemedel eller urindrivande medel kan omvänt sänka produktionen av saliv.
***************************************************************************
16

(4p)

Bifogad bildsida visar olika mikroskopiska/schematiska bilder från munhålan.

Bild A: Vad pekar pilen markerad med frågetecken på?
Bild B: Vilket är epitelet? (endast fullständig nomenklatur ger poäng)
Bild C: Vilken sekretionsmekanism illustreras?
Bild D: Vilken struktur (med lumen) illustreras? Ange även subtyp.
Bild E: Vilken tungpapill illustreras?
Bild F: Vilken tungpapill illustreras?
Bild G: Vilken spottkörtel illustreras?
Bild H: Vilken spottkörtel illustreras?

Svar: A: Dentin. B: Oförhornat skiktat skivepitel. C: Merokrin sekretion. Exocytos av
sekretionsvesikler. D: Kärl – ven. E: Papillae filiforme. F: Papilla circumvalata. G: Glandula
sublingualis. H: Glandula parotis.
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***************************************************************************
Saliv utsöndras dels från små så kallade accessoriska spottkörtlar som finns lite överallt i
munhålans slemhinnor, och dels ifrån de tre stora spottkörtlarna som ligger i anslutning till
munhålan på respektive sida.
***************************************************************************
17

(3p) Ange de latinska namnen på de tre stora spottkörtlarna och beskriv hur och var
respektive körtel tömmer sitt sekret i munhålan.

Svar:
Glandula parotidea; tömmer sig via ductus parotideus som löper framåt ytligt om m.
masseter och mynnar mittemot andra överkäksmolaren.
Glandula submandibularis; tömmer sig via ductus submandibularis som löper under tungan
och mynnar under främre delen av tungan (på caruncula sublingualis).
Glandula sublingualis; tömmer sig fr.a. via många (c:a 40) små ductus sublinguales minores
med mynningar i munbotten under tungan (utefter plica sublingualis) (samt via ductus
sublingualis major som mynnar på caruncula sublingualis).

***************************************************************************
Insidan av munhålan består av epitel. För att epitelet skall behålla sin struktur och funktion behövs
det interaktioner direkt från cell till cell samt interaktioner mellan cellen och extracellulära matrix.
Olika typer av vävnader kräver olika kombinationer av interaktioner mellan celler.
***************************************************************************
18

(4p) Vilken typ av junction möjliggör cellkontakter som binder två celler väldigt nära till
varandra så att läckage mellan celler inte kan uppstå, som i epitelet? Vilken typ av junction
ger mekanisk styrka till en vävnad? Beskriv kortfattat hur dessa junctions ser ut, och namnge
de viktigaste huvudtyperna av molekyler som deltar. Förklara vad som är grunden till den
funktionella skillnaden mellan dessa två typer av junction. Rita gärna en bild med
förklaringar.
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Svar: Tight junctions är som namnet säger junctions som skapar en väldigt nära kontakt mellan
celler för att hindra läckage mellan cellerna. De består av CAM-molekyler [occludiner och
claudiner]. Detta skapar möjlighet att ha en polaritet med celler (basal- och apikal sida).
Desmosomer ger mekanisk styrka till vävnader genom att koppla intermediära filament
(cellskelettet) inne i cellen till cadheriner som finns mellan cellerna.

***************************************************************************

Läpp-, käk- och/eller gomspalt (LKG) är missbildningar där överkäkens utsprång inte växt ihop
med de sammanfogade mediala näsutskotten. I Sverige föds det varje år ungefär 200 barn med
läpp- eller gomspalt.
***************************************************************************
19

(3p) Beskriv kortfattat ursprunget av under- och överkäk under embryonal utveckling.
Ange en tänkbar mekanism till uppkomsten av LKG.
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Svar: Under embryonal utveckling uppstår strukturer som kallas gälbågar. [Fem stycken]. Från
gälbågarna bildas mycket av huvudets och halsens strukturer. Den första gälbågen delar sig
och ger upphov till över- och underkäke [maxillar- och mandibularprocess]. Fel vid
slutningen av maxillarprocessen (bristfällig förflyttning av celler) under den embryonala
fasen ger upphov till LKG.

20

(1p) Från vilket groddblad kommer epitelet i munnen? Från vilket groddblad kommer
tänderna?

Svar: Endoderm (epitel) och ektoderm (tänder).

***************************************************************************
Ett lättblödande tandkött kan ha många grundorsaker, bland annat brist på C-vitamin eller Kvitamin. Båda dessa vitaminer är på olika sätt involverade i enzymatiska processer, som leder till
posttranslatoriska förändringar av aminosyrarester i proteinerna kollagen respektive trombin.
Dessa förändringar är helt nödvändiga för att dessa proteiner skall fungera på ett korrekt sätt i sina
olika biologiska sammanhang.
**************************************************************************
21

(3p) Beskriv kortfattat de molekylära proteinförändringarna i kollagen som är beroende
av C-vitamin. Vilka aminosyror påverkas och på vilket sätt modifieras de? Förklara
dessutom varför en utebliven C-vitaminberoende posttranslatorisk modifiering påverkar
struktur och stabilitet hos kollagen. Redogör också för uppbyggnaden av en kollagenhelix
och förklara de bakomliggande molekylära orsakerna till varför denna struktur bildas.

Svar: För att ett starkt kollagenprotein (t.ex. typ 1) skall bildas måste proteinkedjorna genomgå
flera posttranslatoriska modifieringar. En sådan modifiering är hydroxylering av specifika
Pro- och Lys-resters sidokedjor och bildning av de modifierade aminosyraresterna
hydroxyprolin (Hyp) resp. hydroxylysin (Hyl). De enzymer som katalyserar dessa reaktioner
kräver C-vitamin för att de skall återregenereras efter den katalytiska reaktionen då en
järnjon i det aktiva centrat oxideras från 2+ till 3+. Hydroxyleringen behövs för fortsatt
posttranslatorisk modifiering i form av glykosyleringar som leder till aggregation av
tropokollagenmolekyler som i slutändan skapar förutsättningar för kovalenta korsbindningar
i form av allysinbryggor. Hyl och Hyp skapar också förutsättningar för vätebindningar.
Den färdiga kollagenmolekylen (tropokollagen) består av tre proteinkedjor. Beroende på det
stora inslaget av Pro- och Hyp-rester, och den ringslutna sidokedjan i dessa aminosyrarester
och de rymdgeometriska vinklar som detta medför, gör att dessa proteinkedjor bildar
kollagenhelixar, som är vänstervridna helixar med tre aminosyrarester/varv (Gly-X-Y300;
där X ofta är Pro och Y relativt ofta Hyp eller Hyl)
[se Champe, Harvey, Ferrier, Biochemistry, upplaga 4, fig. 4.1+4.5+4.6+4.7].
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***************************************************************************
Björksocker (xylitol) ingår i många livsmedel, som ett av många alternativa sötningsmedel, som ej
påverkar insulinfrisättningen. Lokalt i munhålan anses xylitol ha en plaque- och karieshämmande
effekt. Intracellulärt kan dock xylitol omvandlas till xylulos-5-fosfat, som är en intermediär i
hexosmonofosfat-shunten (HMP-shunten). Xylulos-5-fosfat kan påverka aktiviteten hos ett
fosfatas, och därigenom indirekt öka genuttrycket för många gener involverade i kroppens
lipogenes (fettsyrasyntes). Xylitol kan därmed teoretiskt tänkas bidra till den fettmaepidemi som vi
ser globalt.
**************************************************************************
22

(5p) Med utgångspunkt från cytosolärt citrat redogör för lipogenesen (bildning av
fettsyror) i kroppen genom att ange/beskriva de reaktioner (substrat och produkter) samt
enzymsystem som behövs i lipogenesen. Beskriv även eventuellt coenzymberoende hos
enzymerna, samt hur enzymsystemen regleras på olika andra sätt än genom xylulos-5-fosfat.
Ange också vilken fettsyra som primärt bildas genom lipogenesen samt beskriv dess
specifika struktur.

Svar: Fettsyrasyntes leder primärt till bildning av fettsyran palmitinsyra (C16:0). Fettsyrasyntes
sker framförallt då det är gott om energi och citrat transporteras ut från mitokondriematrix
till cytosolen för att där omvandlas till acetylCoA och oxaloacetat (enzym: citratlyas, kräver
CoA och ATP och det bildas ADP+ Pi). AcetylCoA karboxyleras därefter m.h.a. acetylCoAkarboxylas (coenzym: biotin) till malonylCoA (reaktionen kräver CO2 samt ATP och det
bildas ADP+Pi). AcetylCoA och 7 malonylCoA adderas under samtidig dekarboxylering av
malonylCoA-enheterna m.h.a. fettsyrasyntas (FAS). Fettsyrasyntas är uppbyggt av flera
enzymdomäner varav två kräver coezymet NADPH som bildas i HMP-shunten eller av
”malic enzyme”. Alla dessa enzymer uppregleras av högt glukos och indirekt via xylitol-5fosfat. Det huvudreglerade enzymet i fettsyrasyntesen är acetylCoAkarboxylas som regleras
både kovalent genom fosforylering (inaktivering; glukagon) och defosforylering (aktivering;
insulin) samt allostert (stimulering; citrat) och (inhibering; palmitat).
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**************************************************************************
Saliven innehåller många olika komponenter, allt från stora proteiner till joner där var och en är av
betydelse både för miljön i munhålan men också för processer av mera systemisk betydelse i
kroppen såsom digestionen. Salivsekretionen stimuleras på principiellt samma sätt som många
andra sekretionsprocesser i kroppen och är beroende av samma principiella
signaltransduktionsvägar och bland annat av signalmolekylerna acetylkolin och noradrenalin. Fel i
dessa signaltransduktionsvägar och farmakologisk påverkan på receptorsidan kan leda till hämmad
salivsekretion med följdproblem inte bara vad avser munhålestatus utan även vad avser den
allmänna hälsan.
Ledtråd: Acetylkolin signalerar på samma sätt som till exempel gastrin/CCK och adrenalin som
verkar via 1-receptorer. Noradrenalin å andra sidan verkar via så kallade -receptorer och via
samma principiella signaltransduktionsväg som till exempel glukagon.
*********************************************************************
23

(2p) Redogör med ord och en enkel skiss för valfri (se texten ovan)
signaltransduktionsväg från receptorproteinet struktur till och med det första cytoplasmatiska
målenzymet.

Svar: Gemensam signaltransduktionsväg: 7-TM-receptor, G-protein (,  o ; G binder GDP),
När GDP bundet till G ersätts med GTP lossnar G-GTP från de övriga G-proteinerna och
kommer i stället binda till:
a) [noradrenalin] adenylatcyklas, som katalyserar bildningen av cAMP från ATP, cAMP
aktiverar det tetramert inaktiva PKA som då dissocierar i de individuella regulatoriska
subenheterna och katalytiska subenheterna;
b) [acetylkolin] fosfolipas C, som klyver PIP2 till DAG och IP3, där IP3 binder till specifika
receptorer som leder till frisättning av kalciumjoner intracellulärt och som tillsammans med
DAG aktiverar PKC).
[se Champe, Harvey, Ferrier, Biochemistry, upplaga 4, fig. 8.7+8.8 resp.17.8].
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Tema 2: Kromosomer och hälsa (14p)
***************************************************************************
Kromosomerna fick sitt namn av cellbiologins pionjärer baserade på sin förmåga att binda olika
typer av färgämnen. Själva namnet betyder "färgade kroppar". Sedan tog det tid innan man insåg
att det fanns en koppling mellan dessa färgade kroppar och ärftlighet.
En typisk karyotyp (kromosomuppsättning) hos däggdjur innehåller tiotals olika kromosomer –
korta och långa, somatiska kromosomer och könskromosomer. Kromosomernas struktur och
funktion upprätthålls av ett stort antal mekanismer som ständigt reparerar olika typer av skador
som uppstår.
**************************************************************************
24

(2p) Hur många kromosomer finner man normalt i en somatisk cell? Vissa cancerformer
initieras efter en felaktig separation av systerkromatider under cellcykeln. Hur många
kromosomer finns det normalt i somatiska celler under mitosen? I vilken fas under mitosen
sker separationen av systerkromatider?

Svar: 46 kromosomer (=72 kromatider). 92 kromosomer. Anafas

25

(2p) Ange tre funktionella domäner i den eukaryota kromosomen som behövs för att en
celldelning skall kunna ske utan förlust av genetisk information till någon av dottercellerna.
Ange även antalet av dessa domäner på en typisk kromosom.

Svar: Centromer (1) , telomerer (2) i ändarna samt ett replikations origins (stort antal).

**************************************************************************
Tillståndet med kromosomantal som avviker från det normala kallas aneuploidi.
**************************************************************************
26

(3p) Namnge tre olika vanligt förekommande syndrom som orsakas av aneuploidier.
Beskriv hur karyotypen ser ut hos dessa syndrom och förklara var och när aneuploidier kan
uppstå. Vilken typ av aneuploidi är vanligare hos nyfödda – aneuploidier med fler
kromosomer eller aneuploidier med färre kromosomer? Varför?

Svar: Tre exempel på aneuploidier är Turners syndrom, Downs syndrom och Klinefelters
syndrom. Aneuploidier handlar om det finns färre eller fler än två exemplar av någon
kromosom. Aneuploidier uppstår under meiosen, så kallad meiotisk non-disjunction.
[Aneuploidier kan uppstå även under vanlig celldelning.] Aneuploidier med monosomi är
oftast mer letala jämfört med trisomier. Troligen kan cellerna lättare kompensera för
övertalighet av gener.
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***************************************************************************
Aneuploidi förekommer hos mer än 90 % av de solida cancertyperna. De allra flesta cancerceller,
inklusive de aneuploida, uppvisar en kraftigt ökad glykolys för att bilda ATP (Warburg effekt efter
dess upptäckare). Denna metabola förändring som cancerceller uppvisar anses bero på bland annat
nedsatt oxidativ fosforylering, ökat uttryck av mitokondrieassocierat hexokinas II, hypoxi, samt
oxidativ stress ledande till skadar på bland annat -ketoglutarat-dehydrogenas. För närvarande
pågår flera kliniska studier, som syftar till att påverka energibildningen hos cancerceller genom att
hämma glykolysen och hexokinas II med olika preparat såsom 2-deoxyglukos (2-DG) respektive
3-bromopyruvat.
**************************************************************************
27

(2p) 2-deoxyglukos används sedan länge i 18F märkt form för PET-analys av tumörer,
men prövas nu i omärkt form i fas 1 och 2 studier för att påverka den glykolytiska processen
och därmed tumörtillväxten. Redogör för 2-deoxyglukos uppbyggnad i Fischerprojektion
(ledtråd: tänk på den molekylära skillnaden mellan deoxyribos och ribos). Ge dessutom en
strukturell förklaring till varför 2-DG hämmar en speciell reaktion i glykolysen (substrat och
produkt skall anges i den reaktion som normalt sker).

Svar: 2-deoxyglukos kommer att fosforyleras på samma sätt som glukos till motsvarande
deoxyform av glukos-6-fosfat. Deoxyformen saknar däremot den hydroxylgrupp på kol 2
som i det efterföljande glykolytiska steget leder till bildningen av fruktos-6-fosfat varför
dess fortsatta metabolism är hämmad. Deoxyformen av glukos-6-fosfat fungerar därmed som
en inhibitor av fosfoglukoisomeraset.

28

(2p) Den tillväxthämmande effekten av 2-DG på tumörer påverkas av det dietära intaget
av glukos och möjligen också av det dietära intaget av fruktos. Med utgångspunkt från den
intracellulära hanteringen och hormonella påverkan av dessa kolhydrater (glukos respektive
fruktos), resonera kortfattat kring hur effekten av 2-DG kan komma att påverkas av
respektive kolhydrat.

Svar: Ett ökat dietärt intag av glukos kommer att medföra en konkurrens om isomeraset och att
relativt flera ”vanliga” molekyler glukos-6-fosfat kommer att metaboliseras på vanligt sätt i
glykolysen och eller via HMP-shunten. Glukos kommer dessutom att stimulera frisättningen
av insulin och därmed ökar aktivitet hos de regulatoriska enzymerna i glykolysen och HMPshunten vilket också bidrar till at minska den hämmande effekten av 2-DG. Fruktos kommer
att metaboliseras m.h.a. fruktokinas till fruktos-1-P och vidare till DHAP och glyceraldehyd.
M.h.a. glyceraldehydkinas bildas glyceraldehyd-3-fosfat, som sedan kan metaboliseras
vidare i glykolysen. Eftersom 2-DG därför inte alls kan hämma energibildningen efter intag
av fruktos bör man antagligen undvika intag av fruktos. Å andra sidan anses fruktos inte
stimulera frisättningen av insulin och därmed påverkas inte de reglerade glykolytiska
enzymerna på samma sätt som av glukos.
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29

(3p) Det mitokondriellt associerade hexokinas II anses vara kopplat via proteinproteininteraktioner (kallad för ”ATPsyntassomen”) till den oxidativa fosforyleringen och
produktionen av ATP.
Redogör för andningskedjans uppbyggnad och hur den oxidativa fosforyleringen normalt
fungerar.

Svar: Se figurerna 6.8 och 6.13 i Ferrier, Champe and Harveys Biochemistry 4:e upplagan. [ATP
som bildas i m.h.a. av ATPsyntaset och som transporteras ut via ATP/ADP translokaset
anses genom den fysiska närheten i ATP-syntassomen direkt användas av hexokinas II, som
i de allra flesta celler står för den initiala fosforyleringen av glukos och bildningen av
glukos-6-fosfat. En hämning av ATP-syntassomen utgör en annan ny metabol farmakologisk
angreppspunkt för att minska energibildningen hos cancerceller.]

Tema 3: Pankreatit - inflammation i bukspottkörteln (11p)
***************************************************************************
Akut pankreatit anses bero på intraacinär aktivering av trypsinogen. Denna aktivering förorsakar
cellskador, läckage av enzymer extracellulärt, liksom in i blodbanan (till exempel amylas och
lipas), samt inflammation och oxidativ stress. De två vanligaste orsakerna till pankreatit är
gallstenar (38 %) respektive alkoholmissbruk (36 %). Även läkemedel (1,4-2 %) och
hyperlipoproteinemier (1-4 %) kan också ge upphov till pankreatit. I cirka 15-25 % av fallen
känner man inte till orsaken. I cirka 80 % av fallen av pankreatit så upphör inflammationen utan
komplikationer. Hos de återstående 20 % av patienterna är dock pankreatiten en mycket allvarlig
sjukdom med båda lokala och systemiska komplikationer, som kan leda till döden.
Källa: Frossard, J._L., Steer, M.L. & Pastor, C.M., Lancet, 371: 143-152, 2008.
**************************************************************************
30

(2p) Redogör för den normala aktiveringen av trypsinogen i samband med
digestionsprocessen samt hur trypsin normalt påverkar andra specifika digestionsenzymer
och faktorer.

Svar: Trypsinogen aktiveras normalt i duodenum genom en irreversibel kovalent modifiering
(peptidbindningar klyves) m.h.a. serinproteaset enteropeptidas eller av andra redan
aktiverade trypsinmolekyler. Aktiverat trypsin aktiverar i duodenum i sin tur genom
irreversibel kovalent modifiering de övriga zymogenerna kymotrypsinogen och proelastas
(båda serinproteaser och endopeptidaser), prokarboxypeptidas (metalloproteas och
exopeptidas), samt colipas (nödvändig cofaktor till pankreas lipas).
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***************************************************************************
Då pankreatiten är förorsakad av gallstenar och obstruktion i gallgången ökar ofta enzymet
alaninaminotransferas (ALAT/ALT) i blodet.
***************************************************************************
31

(1p) Redogör för den reaktion (substrat och produkter samt eventuellt coenzym) som
normalt katalyseras av ALAT i levern i samband med fasta eller svält.]

Svar: alanin + -ketoglutarat  pyruvat + glutamat (coenzym: pyridoxalfosfat).

***************************************************************************
Gallstenar uppstår då det råder en obalans mellan utsöndringen av kolesterol gentemot gallsalter
och fosfolipider från levern.
***************************************************************************
32

(2p) Redogör för bildningen och de kemiska/strukturella förändringar, som sker vid
metabolismen av kolesterol till gallsalter. Illustrera den principiella uppbyggnaden av ett
gallsalt med en enkel skiss, samt beskriv vilken funktion de har i digestionsprocessen.

Svar: Kolesterol modifieras till gallsyror i flera steg genom att D-ringens sidokedja trunkeras och
karboxyleras, genom att B-ringen oxideras och genom en eller flera hydroxyleringar i
position 7 och 12. Gallsalter skiljer sig från gallsyror genom att de konjugerats till
sidokedjans karboxylgrupp med någon av aminosyrorna glycin eller taurin till. Gallsalter
fungerar som detergenter i digestionen av lipider och bidrar till micellbildningen genom att
vända sin hydrofoba sida (ringsystemen mot de hydrofoba lipiderna) samt den hydrofila
sidans hydroxylgrupper och de konjugerade aminosyraresterna mot vattenlösningen.

***************************************************************************
Den direkta kopplingen mellan alkoholmissbruk och pankreatit är än så länge oklar, men man har
kunnat fastställa att alkohol potentierar (förstärker) den hormonella signaleringen som leder till
enzymutsöndring. Dessutom finner man ofta att de drabbade alkoholisterna har en mutation i den
endogena proteininhibitorn till trypsin (SPINK1). I andra fall finner man en mutation i det
transmembrana proteinet CFTR, som är involverat i den acinära utsöndringsprocessen av vätska
och salter, med resultat att trypsin ej sköljs ut i duodenum på ett normalt sätt.
***************************************************************************
33

(3p) Med utgångspunkt från en beskrivning av det aktiva centrats strukturella och
funktionella organisation hos serinproteaser, inklusive trypsin, ge en mekanistisk förklaring
till hur SPINK1 normalt kan tänkas inhibera trypsins funktion. Med samma utgångspunkt ge
en mekanistisk förklaring till hur en potentiell mutation (föreslå en specifik mutation) i
SPINK1 kan tänkas slå ut dess inhibitoriska effekt.
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Svar: Aktiva centrat hos ett serinproteaser innehåller följande fyra strukturella och funktionella
enheter: 1) ospecifika bindningsställen som binder till en proteinkedja, 2)
substratigenkänningsficka som bidrar med ytterligare bindningsställen och igenkänning av
peptidbindningen som specifikt skall klyvas), 3) de katalytiskt aktiva aminosyraresterna som
bygger upp en katalytisk triad bestående av Ser-His-Asp, 4) samt en en oxianjonficka som
sänker aktiveringsenergin genom att den bidrar till bindningsställen som stabiliserar det
tetraediska övergångsstadiet. SPINK1 är en proteininhibitor som fungerar som
substratanalog till trypsin. Vissa av dessa substratanaloger fungerar precis som normala
substrat men det lossnar mycket långsammare. Vissa proteininhibitorer som serpiner
fungerar dock på ett sådant sätt att de binder till enzymet efter den nukleofila attacken
varefter de inte alls lossnar eller genomgår en sådan konformationsfförändring efter
klyvningen att de inte lossnar. Trypsin klyver efter basiska aminosyrarester (Lys och Arg) en
mutation i SPINK1 som resulterar i ett aminosyrautbyte av t.ex. någon essentiell basisk
aminosyrarest skulle kunna leda till utslagen inhibitorisk effekt (andra rimmliga och
motiverade förslag kan också godkännas).

****************************************************************************
En nyligen föreslagen mekanism för pankreatit (Gastroenterology 2009; 136:2040-2044) går ut på
att de matspjälkningsenzyminnehållande granulerna i bukspottskörtelns acinära celler fuserar med
det basala cellmembranet istället för med det apikala cellmembranet vid vilket utsöndring till
duodenum normalt sker. Den felaktiga utsöndringen tros bero på störningar i igenkänningsmekanismerna som styr korrekt membranfusion.
****************************************************************************
34

(3p) Beskriv de cellulära mekanismer som säkerställer att intracellulära vesiklar fuserar
med rätt målmembran.

Svar: Det finns SNARE:s på både vesikeln (v-SNARE för ”vesicle” SNARE) och på
målmembranet (t-SNARE för ”target” SNARE) och det måste normalt sett vara rätt
kombination av v-SNARE och t-SNARE för att vesikeln skall kunna fusera. Det behövs
också en matchande kombination av Rab-GTP:as på den fuserande vesikeln och Rabeffektor på målmembranet.

17

DFM1-tentamen 10 03 30
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen
består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (t.ex. teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar
svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten
(2, 3-5+7, samt 6) för att bli godkänd på tentamen.

Frågor i anslutning till artikeln "Isländskt släktregister ger kunskap om
arvets betydelse vid artros” T Ingvarsson, S Lohmander Läkartidningen
(2002) 47:4724-4728 [11p]
1.

(2p) Enligt artikeln finns det skillnader i etniskt ursprung mellan män och kvinnor på
Island. Beskriv vad skillnaden består av och hur skillnaden möjligen har uppstått.
Svar: Enligt artikeln härstammar de flesta män på Island från Skandinavien och de
flesta kvinnor har gaeliskt ursprung. Mäns ursprung kan studeras genom att jämföra
DNA-sekvenser på Y-kromosomer eftersom endast män har Y-kromosomer.
Mitokondrier ärvs nästan alltid av modern. De isländska kvinnornas mitokondrier visar
släktskap med kvinnors mitokondrier i England.

2.

(2p) Enligt artikeln finns det en relativt hög frekvens av olika typer av artros på
Island jämfört med till exempel Malmö. Hur kan man veta om detta beror på ärftliga
komponenter eller på miljöfaktorer? Definiera även begreppen "genotyp" och "fenotyp"
samt förhållandet mellan dem.
Svar: Till exempel högre frekvens av en sjukdom hos en viss släkt kan tyda på en
ärftlig komponent. I vissa fall har man sett en högre frekvens av höftartros hos barn vars
föräldrar har höftartros. Tvillingstudier i England har visat att mellan en och två
tredjedelar av risken för artros kan hänföras till genetiska faktorer. Genotyp är den
samlade genetiska sammansättningen hos en individ (DNA i kromosomer). Fenotypen
beskriver individens fysiska varelse, vilket påverkas av genotypen samt av
miljöfaktorer.

3.

(2p) Är artros en enkel eller komplex sjukdom? Motivera ditt svar med exempel ur
artikeln samt ge allmänna definitioner för både "enkla" och "komplexa" ärftliga
sjukdomar.
Svar: Artros är en komplex genetisk sjukdom. Enligt artikeln har olika typer av artros
olika grader av ärftlig risk. Sjukdomen har ofta en påtaglig heterogenitet och en
varierande svårighetsgrad i den kliniska bilden (fenotypen). Samma mutation kan ge

upphov till mycket olika klinisk bild hos olika individer. Komplexa ärftliga sjukdomar
har ett multifaktoriellt ursprung där olika genvarianter och miljöfaktorer samverkar.
Enkla ärftliga sjukdomar å andra sidan är okänsliga för miljöfaktorer och baseras på
enstaka genvarianter.

4.

(2p) En speciell haplotyp av VDR har i flera studier (men inte alla) visat samband
med förhöjd risk för knäartros. Om man utgår från att detta samband är korrekt och
beror på nedsatt funktion av proteinet som VDR kodar för: Vilken effekt, med avseende
på artros, skulle man teoretiskt kunna förvänta sig, om man under en längre tid hämmar
det cytosolärt lokaliserade enzymet HMG-CoA-reduktas hos individer som ej har den
aktuella haplotypen. Motivera och förklara kortfattat! Redogör dessutom för den
reaktion som katalyseras av HMG-CoA-reduktas (samtliga substrat, produkter och
coenzym skall anges).
Svar: HMG-CoA-reduktas är det huvudreglerade enzymet i kolesterolbiosyntesen som
katalyserar omvandlingen av HMG-CoA till mevalonsyra + CoA (2 molekyler NADPH
omvandlas till NADP+). Om detta steg hämmas minskar produktionen av intermediären
7-dehydrokolesterol. 7-dehydrokolesterol konverteras i huden till provitamin D3
(kolekalciferol) under inverkan av UV-ljus. Om den minskade bildning av provitamin
D3 inte kompenseras för genom ett ökat dietärt intag, skulle hämning av HMG-CoAreduktas under en längre tid teoretiskt kunna leda till en minskad bildning av den aktiva
formen av vitamin D3 (jämförbart med nedsatt receptorfunktion). Teoretiskt skulle detta
kunna leda till knäartros även hos i övrigt friska individer.

5.

(3p) Vilka muterade kollagenkedjor har visats vara associerade med artros? Hur är en
kollagenmolekyl uppbyggd? Vilka aminosyror är kännetecknande för en kollagenkedja
och vad är deras funktionella roll?
Svar: Alfa-1-kedjan i typ II-kollagen och i typ X-kollagen, alfa-2-kedjan i typ XIkollagen och i typ IX-kollagen (Tabell II). Tre kollagenkedjor bildar en trippelhelix.
Glycin som inte har någon sidokedja måste finnas av steriska skäl i var tredje position i
varje kedja för att de skall kunna packas ihop till en trippelhelix. Proliner, med sin extra
stelhet på grund av ringstrukturen, underlättar bildning av trippelhelixen genom att
stabilisera den konformation som kedjorna skall ha för att kunna bilda trippelhelixen.
Hydroxyproliner ger stabilitet till trippelhelixen genom att bilda vätebindningar mellan
kedjorna. Lysin och hydroxylysin behövs för att tvärbinda kollagenfibriller.
(Hydroxylysin kan också glykosyleras.)

Allmänna frågor (18p)
6.

(2p) Enzymaktivitet kan regleras på många sätt. Ange fyra principiellt olika sätt hur
detta kan ske i kroppen och ange för vardera sätt hur aktiviteten kommer att påverkas.
Svar: Genpåverkan – ökning eller minskning
Nedbrytning genom aktivering av proteasomen – hämning
Alloster påverkan – finjustering av enzymaktiviteten på ett positivt eller negativt sätt,
t.ex. ”feed back” inhibering eller ”feed forward” stimulering.
Reversibel kovalent modifiering – på eller av – t.ex. defosforylering/fosforylering eller
vice versa.
Även andra svar kan godkännas såsom pH och temperatur.

7.

(2p) Beskriv med ord och en enkel skiss hur sockerdelen i nukleosider ser ut samt
varifrån den kommer i samband med nysyntes av nukleotider?
Svar: Ribos eller deoxyribos, som kommer från HMP-shunten i form av ribos-5-fosfat.
För rätt svar krävs även godkänd skiss. (CHF Figur 22.3a)

8.

(3p) Redogör för de novo syntesen av deoxyribonukleotider och hur denna syntes
regleras?
Svar: Ribonukleotidreduktas reducerar ADP, GDP, CDP och UDP till motsvarande
dNDP's m.h.a. tioredoxin eller glutaredoxin. Reglering sker allostert vad gäller såväl
aktivitet (dATP hämmar) och substratspecificitet (regleras via en andra alloster yta i
ribonukleotidreduktas). dUDP fosforyleras till dUTP, vilket genast bryts ned till dUMP,
som är substrat för tymidylatsyntas som syntetiserar dTMP m.h.a. folsyrederivat.

9.

(2p) Med utgångspunkt från hur alkohol (etanol) metaboliseras i kroppen ge en
motiverad förklaring till hur glukoneogenesen kan komma att påverkas av alkoholintag.
Din förklaring skall bland annat innehålla en fullständig redogörelse för en valfri
cytosolär reaktion involverad i glukoneogenesen, som kan påverkas vid nedbrytningen
av etanol. Samtliga substrat, produkter, enzymnamn och coenzymer skall anges i den
valda reaktionen.
Svar: Möjligheten till glukoneogenes kommer att minska beroende på att metabolismen
av etanol förbrukar coenzymet NAD+ under samtidig bildning av NADH. Denna
rubbning av NAD/NADH kvoten kommer leda till att två cytosolära reaktioner i
glukoneogenesen kommer att hämmas:
Laktat + NAD+  pyruvat + NADH + H+ (enzymnamn: laktatdehydrogenas)
Malat + NAD+  oxaloacetat + NADH + H+ (enzymnamn: malatdehydrogenas).

10.

(4p) Alkoholmissbruk kan leda till skrumplever (levercirros) vilket i sin tur kan leda
till ”levercoma” bland annat genom att ammoniumjoner når för hjärnan toxiska nivåer.
Vilken process i levercellerna är nedsatt eller utslagen i samband med levercoma? Med
utgångspunkt från -aminosyror redogör för de metabola processer (substrat och
produkter), som sker i levern, till utsöndringsprodukten samt för den senare, ange
varifrån de två kväveatomerna i denna struktur härrör! I redogörelsen skall anges
subcellulär lokalisation för de olika reaktionerna, cofaktorer, reglering.
Svar: För detaljer, se CHF: Kap 19. Svaret skall innehålla transamineringar, oxidativ
deaminering, karbamylfosfatsyntetasreaktionen, ureacykeln, kväve från
ammoniumjoner resp. aspartat (glutamat).

11.

(1p) Ange specifikt var i matsmältningskanalen det återfinns många celler med
mikrovilli? Vilken huvudfunktion har mikrovilli?
Svar: Rikligt med mikrovilli finns i mag-tarmkanalens enkla cylinderepitel från cardia
till anus (inkl. gallblåsa). Funktionen är ytförstorande.

12.

(3p) När du sväljer initieras en primär peristaltisk våg. Beskriv vilken funktion vågen
har samt hur sväljningen och vågen påverkar olika vävnader från övre till nedre
”esofagussfinktern”.
Svar: Den peristaltiska vågens uppgift är att förflytta fast och halvfast föda från
munnen till ventrikeln. Vätska förflyttas främst genom inverkan av tyngdkraften. Vid
sväljningen relaxeras övre esofagussfinktern, larynx höjs, stämbanden sluts, epiglottis
täcker tracheaZs mynning och ett kort andningstillestånd inträder, nasopharynx stängs.
Efter att födan passerat övre sfinktern kontraherar denna. Den peristaltiska vågen
kontraherar och relaxerar växelvis den cirkulära och longitudinella glatta muskulaturen
tills den peristaltiska vågen nått cardia-sfinktern. Cardia-sfinktern relaxeras dock redan i
samband med sväljningen via en vago-vagal reflex med NO och VIP som transmittorer.

13.

(1p) Ibland startar en sekundär peristaltisk våg. Förklara hur den initieras och vilken
funktion den har.
Svar: En sekundär peristaltisk våg startas när föda ”fastnar på vägen ner”, ex torrt bröd.
Vågen initieras via påverkan av tryckreceptorer i esofagusväggen. Även reflux av
ventrikelinnehåll kan initiera en sekundär peristaltisk våg.

Tema 1: Cancer (25p)
***************************************************************************
Cancer är ett samlingsnamn på ett stort antal sjukdomar som innefattar de allra vanligaste
cancertyperna (prostata- och bröstcancer) samt även mycket ovanliga cancersjukdomar.
Antalet diagnostiserade fall ökar i Sverige med 1,8 % per år. Detta kan bero på att vi blir
äldre, eller att diagnostikmetoderna blir bättre. Samtidigt har överlevnaden i flera typer av
cancer ökat markant de senaste åren.
Cancer kan definieras som okontrollerad tillväxt av celler med olika typer av förändringar.
Normalt regleras cellernas tillväxt och differentiering av både genetiska och epigenetiska
faktorer. På senaste år har man förstått att de celler (stamceller) som skapar grunden till
kroppens förnyelse- och reparationsmekanismer även är viktiga aktörer i utveckling och
spridning av tumörer.
***************************************************************************
14.

(3p) I vissa typer av cancer har man hittat tumörceller som har sitt ursprung i
neurallisten. De utgör en mycket speciell grupp av celler som vandrar från neuralrörets
ryggsida för att bilda en rad celltyper. Namnge fyra exempel på strukturer i kroppen
som bildas ur neurallistceller. I flera cancertyper, även hos melanom som är en typ av
cancer hos pigmentceller, har man kunnat visa att cancercellerna har gemensamma
egenskaper med stamceller. Vilka är de egenskaper som definierar en stamcell?
Svar: Neurallistceller skapar till exempel spinalganglier, hjärnhinnor, pigmentceller,
binjuremärgen, många strukturer i ansiktet (brosk och ben i huvudet) samt delar av
hjärtat. Stamceller är celler som kan skapa kopior av sig själv (nya stamceller) samt att
differentiera till nya celler.

***************************************************************************
Människans 46 kromosomer består av 23 stycken DNA-molekyler från fadern och lika många
från modern. När cellen skall dela sig kondenseras kromosomerna och kan ses och identifieras
i ljusmikroskopet, så kallade metafaskromosomer.
Ifall DNA:t skadas genom ett dubbelsträngsbrott, till exempel orsakat av joniserande
strålning, kan ibland sammankopplingen av DNA-molekylerna under DNAreparationsprocessen bli felaktig, det vill säga fel DNA-ändar sammanfogas. Detta kan leda
till att ett tumörframkallande fusionsprotein bildas. Så är fallet vid uppkomsten av en speciell
typ av akut myeloisk leukemi (AML). Det förändrade utseendet av kromosomerna kan
observeras genom ljusmikroskopering av metafaskromosomer. Den felaktiga fusionen av
DNA resulterar i att en av kromosomerna (ibland flera) får ett förändrat utseende. Då det
innebär en förflyttning av arvsmassa från en kromosom till en annan benämns detta
kromosomtranslokation. Ett flertal olika kromosomtranslokationer har kunnat associeras till
olika former av leukemi.
************************************************************************

15.

(3p) För att ett längre fusionsprotein skall kunna bildas efter en felaktigt sammansatt
DNA-molekyl krävs att den öppna läsramen bibehålls intakt i de båda proteinkodande
DNA-sekvenserna som kopplats ihop. Förklara varför och beskriv även den genetiska
koden (från DNA till protein) samt vilken aminosyra som sitter i början av ett protein
och således är den första i den därefter bildade peptidkedjan.
Svar: Den genetiska koden består av tripletter av nukleotider, s.k. kodoner. Var och en
av de 20 aminosyrorna motsvaras av en eller oftast flera olika kodoner av de totalt 64
olika kodonvarianterna där tre utgörs av STOP-kodoner.
Aminosyran metionin med kodonet AUG (=ATG på DNA-kedjan) är den första i
peptidkedjan och sitter i N-terminalen.
När ett fusionsprotein bildas av felaktigt ihopkopplade DNA-kedjor måste läsramen i de
två kodande DNA-sekvenserna bibehållas för att aminosyrasekvensen skall bibehållas.
Varje kodande DNA-sträng har tre olika läsramar och den dubbelsträngade DNAmolekylen har således sex olika läsramar varav endast en utgörs av den "öppna"
läsramen, d.v.s. den saknar STOP-kodoner över hela längden av det proteinkodande
DNA-segmentet.

************************************************************************
Under det senaste året har man nu lyckats visa att en form av AML kan orsakas av ett
fusionsprotein bestående av en del av ett protein från kärnporkomplexet, NUP98, och en
annan del av ett protein som känner igen och binder till den trimetylerade sidokedjan av lysin
i position 4 lokaliserad i den N-terminala ”svansen” på histon H3, men endast i promoterassocierade nukleosomer som är aktiva. Denna speciella histonmodifiering benämns
H3K4me3 och utgör en viktig markör för en aktiv promotor, det vill säga platsen där RNApolymeras startar transkriptionen av en gen. Man har nyligen visat att det “onkogena”
(tumörframkallande) fusionsproteinet som orsakar sjukdomen AML har förmågan att
förhindra den avstängning av vissa gener som sker i normala celler när de mognar. De
aktuella generna skall således endast vara verksamma under den tidiga fasen av de vita
blodkropparnas differentiering till mogna blodceller. Den tumörframkallande effekten vid
AML sker enbart om det felaktigt sammanfogade fusionsproteinet kan binda till H3K4me3.
Dess förmåga att förhindra avstängningen av de gener som normalt endast skall uttryckas i
den tidiga fasen av cellernas differentiering leder således till en form av cancer där vita
blodkroppar växer och delar sig utan kontroll vilket dödar individen/patienten om inte
tillväxten stoppas till exempel genom att avlägsna/döda de celler som bär på det onkogena
fusionsproteinet.
************************************************************************
16.

(1p) H3K4me utgör ett exempel på kemisk modifiering av de histoner som deltar i
den epigenetiska programmeringen av genomet under cellulär differentiering. Ange två
andra typer av kemisk modifiering av histoner som förekommer i detta sammanhang.
Svar: Acetylering av lysiner, ubiquitinering av lysin, fosforylering av serin eller
treonin, metylering av arginin.

***************************************************************************
En speciell variant av AML kan ge upphov till DIC (Disseminerande Intravasal Koagulation),
det vill säga en okontrollerad samtidig koagulation och fibrinolys. Detta beror på att
leukemicellerna på sin yta uttrycker faktorer som både aktiverar koagulationsystemet (ett
cysteinproteas som aktiverar ett centralt serinproteas i koagulationskaskaden – faktor X) och
det fibrinolytiska systemet (annexin II som fungerar som cofaktor till ett annat serinproteas i
det fibrinolytiska systemet - tPA). Båda dessa serinproteaser följer så kallad mättnadskinetik
(Michaelis-Menten kinetik).
**************************************************************************
17.

(2p) Beskriv med ord och ett diagram med angivande av storheter (sort) hur
kinetikkurvan ser ut för ett enzym som följer mättnadskinetik (Michaelis-Menten
kinetik). (Tips: Tänk på enzymlaborationen under kursen.)
Svar: Se CHF: Fig. 5.10 – hyperbol kurva som asymptotiskt uppnår Vmax;
reaktionshastighet på Y-axeln (V0) samt substratkoncentration på X-axeln (mol/L;M).

***************************************************************************
Cancer i matstrupe och magsäck är aggressiva tumörformer och ofta förenade med dålig
prognos.
***************************************************************************
18.

(2p) Cancertumörer i esophagus kan förekomma utefter hela dess längd. Tumörer i
den nedre delen av esophagus, i nära anslutning till magsäcken, ger ganska ofta upphov
till metastaser (dottertumörer) i levern, medan tumörer i mitten eller i den övre delen av
esophagus sällan ger upphov till levermetastaser. Beskriv en rimlig anledning till denna
skillnad.
Svar: I den nedre delen av esophagus finns anastomoser mellan vener som dräneras till
vv. cavae och vener som dräneras via v. portae till levern. Tumörer i nedre delen av
esophagus kan alltså ge upphov till spridning av tumörceller till levern via v. portae. I
mitten och i den övre delen av esophagus dräneras allt blod till v. cava superior.

19.

(2p) Bilderna nedan visar olika utbredningar av cancertumörer i gallvägarna. Ange
de latinska namnen på de delar av gallvägarna som markerats med A-D i bilderna
nedan.

A: .............................................................................................................................
B: .............................................................................................................................
C: .............................................................................................................................
D: .............................................................................................................................

Svar: A = ductus hepaticus communis; B = ductus choledochus; C = ductus
cysticus; D = ductus hepaticus sinister.

************************************************************************
Cancer i gallvägarna liksom olika andra störningar i hanteringen av lipider i matsmältningskanalen kan leda till steatorré.
************************************************************************
20.

(3,5p) Redogör för den normala processningen av triacylglyceroler (nedbrytningen och
absorptionen) i matsmältningskanalen i samband med en fettrik måltid. Beskriv
dessutom kortfattat hur tre andra principiellt olika störningar i matsmältningskanalen
kan leda till steatorré.
Svar: I magen påbörjas en mekanisk och kemisk sönderdelning (emulgering m.h.a.
fosfolipider) av de hydrofoba TAG-aggregaten. Dessutom påbörjas nedbrytningen
m.h.a. av ett maglipas. P.g.a. den sura miljön dissocierar dock inte de frigjorda
fettsyrorna från de hydrofoba aggregaten. I duodenom sker en ytterligare emulgering
genom att ytterligare fosfolipider samt gallsalter tillkommer via gallan. Från pankreas
kommer colipas (aktiveras m.h.a. trypsin) samt pankreaslipas. TAG processass m.h.a.
av de två lipaserna till framförallt 2-MAG. M.h.a. kolesterylesteras processas ca 20% av
2-MAG till glycerol on en ytterligare fettsyra. Nedbrytningsprodukterna samlas i en
micell tillsammans med andra lipider, Absorptionen sker genom fri diffusion från
miceller [och delvis genom fettsyre-transporterande / fettysrebindande proteiner
(FATP/FABP)]. Det krävs ett fungerande enterohepatiskt kretslopp för att
nedbrytningen skall kunna ske på ett fullständigt sätt under en fettrik måltid. Steatorré
kan orsakas av störningar i det enterohepatiska kretsloppet (t.ex. genom hämning av
själva absorptionsprocessen eller genom att läkemedel binder gallsalter), genom
hämning av pankreaslipas (orlistat), tumör i pankreasgången, genom skador på
slemhinnan (enterocyterna).

21.

(1,5p) Redogör för huvuddragen i syntesen av gallsyror och gallsalter vad avser olika
biokemiska förändringar. Beskriv även vilken biokemisk förändring som är
hastighetsreglerande (alt. ange enzymnamn) samt hur det hastighetsreglerande enzymet
påverkas av olika allostera faktorer.
Svar: Se Fig 18.9 och 18.10 (CHF IV:e upplagan): a) trunkering av sidokedjan,
oxidation till en karboxylgrupp, reduktion av dubbelbindningen i B-ringen, addition av
en eller flera hydroxylgrupper i position 7 (chenodeoxycholsyra) samt i position 7 och
12 (cholsyra). Genom att gallsyrorna konjugeras med någon av aminosyrorna glycin
eller taurin bildas motsvarande gallsalter. Hastighetsreglerande enzym i biosyntesen av
gallsyror är kolesterol 7--hydroxylas, som ”feed forward”-stimuleras av kolesterol och
”feed back”-inhiberas av cholsyra.

************************************************************************
Genom en så kallad meta-analys* (övergripande analys av data i tidigare gjorda studier) har
man nyligen funnit att risken för colorektal cancer minskar vid ökande blodkoncentrationer av
coenzymet pyridoxal-5´-fosfat (PLP). PLP, som utgör den aktiva formen av vitamin B6, är på
olika sätt involverat i ett hundratal reaktioner i kroppen alltifrån metylering av DNA till
glykogenomsättning.
* Källa: JAMA: 2010;303: 1077-1083.
************************************************************************

22.

(3p) Redogör med angivande av substrat och produkter samt enzym för
nedbrytningen av glykogen i en muskelcell till substrat som kan användas i glykolysen.
Ange vilken specifik betydelse som PLP har i ett specifikt steg i denna process.
Svar: Glykogenfosforylas klyver -(14)-glykosidbindningar mellan C-1 och C-4 med
hjälp av oorganiskt fosfat varvid det bildas glukos-1-fosfat. Denna process fortgår tills
att det kvarstår 4 glukosrester proximalt om ett greningsställe. ”Debranching enzyme”
flyttar en kedja av 3 glukosrester från en sidokedja om 4 glukos vid C-6 till
huvudkedjan, men en glukosrest blir kvar. Den kvarvarande glukosresten hydrolyseras
loss av ”debranching enzyme” och ger fritt glukos som kan fosforyleras till glukos-6fosfat. De frigjorda glukos-1-fosfat-molekylerna omvandlas m.h.a. ett mutas till glukos6-fosfat. Glukomutas använder sig av PLP som coenzym och donator och acceptor av
en fosfatgrupp.

************************************************************************
Tillväxten av tumörer kräver stora mängder energi i form av glukos beroende på att
energibildningen initialt sker under anaeroba betingelser.
************************************************************************
23.

(4p) Redogör för den anaeroba metabolismen av glukos, till och med bildningen av
slutprodukten för denna process. Samtliga substrat och produkter skall anges, samt
enzym och coenzym för de steg som på olika sätt involverar bildning eller konsumtion
av ATP eller NAD+/NADH.
Svar: Se fig. 8.22 (CHF: 4.e upplagan) för samtliga steg (substrat, produkter, ATP och
NAD+/NADH). De steg som på något sätt involverar bildning eller konsumtion av ATP
eller NAD+/NADH katalyseras i tur och ordning av glukokinas/hexokinas,
fosfofruktokinas 1, glyceraldehyd-3P-dehydrogenas, fosfoglyceratkinas, pyruvatkinas
samt laktatdehydrogenas.

Tema 2: Proteiner skapar rörelse, ordning och struktur (12p)
**************************************************************************
Multicellulära organismer har tre viktiga system bestående av olika typer av proteiner med
förmågan att skapa långa kedjor (polymerer) eller nätverk för att skapa möjligheter för rörelse
samt ordning och struktur både in i cellen och utanför och mellan cellerna. För den cellulära
funktionen är den kontrollerade nerbrytningen av dessa polymer till deras enstaka
beståndsdelar lika viktigt som själva polymeriseringen.
Utanför cellen finns extracellulär matrix (ECM), en sorts tredimensionell byggställning för
celler som består av olika typer av avlånga proteiner. Dessutom har multicellulära organismer
(som djur) ett system bestående av lösliga proteiner (till exempel fibrin) som kan
polymeriseras till nätverk vilket möjliggör koagulering av blod när ett sår har uppstått.
Inne i cellen finns cellskelettet som är en dynamisk struktur som till sin funktion motsvarar
både skelett och muskler för djurceller. Det finns ett fåtal läkemedel som specifikt binder till
olika delar av cellskelettet. Ett av dessa är taxol som används i behandling av till exempel
bröstcancer. Ämnet kommer ursprungligen från ett träd i Nordamerika. Taxol binder till en
komponent i cellskelettet och stabiliserar den så att den normala nerbrytningen av cellskelettet
ej kan ske. Taxol påverkar mest celler som växer och delar på sig snabbt, som typiska
cancerceller gör.
***************************************************************************
24.

(4p) Namnge de tre klasserna av komponenter som finns i cellskelettet och beskriv
kortfattat funktionen för dessa. Beskriv också hur cellens funktioner skulle ändras om
ämnet taxol binder till respektive klass av cellskelettkomponenter (alla tre klasser var
för sig).
Svar:
Aktin: till exempel cellmotilitet, muskelkontraktion, cytokines .
Mikrotubuli: till exempel vesikulär transport, mitos, cytokines.
Intermediära filament: till exempel ger mekanisk styrka till cellerna, formar
nukleär lamina.
Hypotes: Taxol är ett ämne som stabiliserar proteinkedjor. Om den band till exempel till
aktinfilament, skulle inte cytokinesen fungera normalt och cellen skulle inte kunna dela
på sig. Detsamma skulle hända vid bindning till mikrotubuli - mitos skulle avstanna
samt cytokines inte fungera. Om taxol band till intermediära filament skulle dessa inte
kunna brytas ner och därmed skulle celldelningen påverkas.

************************************************************************
Innehållet i cellen är inte i fri rörelse - cellskelettet och dess komponenter interagerar med
organellerna. Även mitokondriernas placering i cellen bygger på deras interaktioner med
cellskelettet.
*************************************************************************

25.

(4p) Mitokondriella sjukdomar beror oftast på mutationer i det mitokondriella
genomet trots att 99 % av proteinerna som används inne i mitokondrien kodas i
kärngenomet. Beskriv mitokondriens membranuppbyggnad och beskriv hur ett lösligt
kärnkodat protein kommer in i mitokondriens matrix.
Svar: Mitokondrien har ett innermembran och ett yttermembran där yttermembranet är
permeabelt for molekyler upp till 5000 daltons molekylvikt emedan innermembranet är
impermeabelt även för joner.
Proteiner transporteras posttranslationellt in i mitokondrien genom "transfer over outer
membrane" TOM- och "transfer over inner membrane" TIM- komplexen som sitter i
yttermembranet (TOM) och innermembranet (TIM). Under translation i cytoplasman
binder cytosoliskt Hsp70 till den translaterade peptidkedjan för att förhindra veckning.
En mitokondriell signalsekvens i proteinets N-terminal känns igen av en receptordel i
TOM och peptidkedjan träs igenom TOM samtidigt som det cytosoliska Hsp70 släpper.
TIM känner igen signalsekvensen och sedan drar mitokondriell Hsp70 peptidkedjan
igenom TIM och hjälper sedan till med veckning inuti matrix. Signalpeptiden klipps
antingen av direkt när proteinet går igenom TIM eller strax efter veckning.

***************************************************************************
Cellrörelse, såsom en muskelkontraktion, liksom transporten av ett lösligt kärnkodat protein
in till mitokondriematrix är beroende av energi i form av ATP. ATP bildas i kroppen genom
substratfosforylering men framförallt genom oxidativ fosforylering.
**************************************************************************
26.

(4p) Med utgångspunkt från de två produkter som bildas cytosolärt vid hydrolys av
ATP, redogör för hur dessa två produkter kan återbildas till ATP genom oxidativ
fosforylering. Tips: redogörelsen skall bland annat innehålla en beskrivning av
andningskedjans uppbyggnad, lokalisation, samt hur ATP bildas genom oxidativ
fosforylering.
Svar: Se CHF. Fig. 6.8 och 6.13 för detaljer. Svaret skall bl.a. innehålla 4 komplex
varav 1,3 och 4 transporterar protoner ut till intermembranösa rummet då elektroner
från NADH (substrat för komplex 1) resp. FADH2 (substrat för komplex 2) passerar
genom elektrontransportkedjan. Två mobila carriers (coenzymQ och cytokrom C) är
involverade i elektrontransporten till komplex III resp. komplex IV. I komplex IV
reduceras en  O2 till H2O. Återflödet av fyra H-joner från det intermembranösa
rummet till mitokondriematrix via ATPsyntas (komplex V) genererar ca en molekyl
ATP från ADP+Pi. En antiport ombesörjer intransporten av ADP till mitokondriematrix
och uttransporten av ATP till intermembranösa rummet. [Fosfatjoner transporteras in i
mitokondriematrix genom antiport.]

Tema 3: Hepar (14p)
***************************************************************************
Levern (hepar) kan göra anspråk på att vara det organ som utgör ämnesomsättningens centrala
knutpunkt. Inflammation i levern (hepatit), eller andra störningar i leverns funktion, kan på
olika sätt påverka ämnesomsättningen (metabolismen) vid olika fysiologiska och
patofysiologiska tillstånd. Ett sådant tillstånd då nedsatt funktion hos levern kan vara
problematiskt utgör fasta/ svält då levern har en central roll.
***************************************************************************
27.

(9p) Vid långvarig svält härstammar mycket av hjärnans energi från fettdepåerna
(triacylglyceroler) i kroppen. Förklara hur det går till genom att:
a) Redogöra för hur processen i fettväven stimuleras med hormon, receptor och
fullständig signaltransduktion till och med det första intracellulära enzymet.
b) Med namn eller formler redogöra för samtliga steg (substrat och produkter) från
triacylglycerolmolekyler i fettväven till och med det första intracellulära steget i en cell
i hjärnan för var och en av de principiellt olika produkterna som härstammar från en
tripalmitoyl-glycerolmolekyl i fettväven. Namn krävs på de enzym som är reglerade.
(Vägledning: Ange hur frisättningen sker i fettcellen, hur produkterna transporteras, hur
och var (subcellulärt) de frisatta produkterna omvandlas till principiellt olika substrat
för hjärnan, samt hur dessa substrat transporteras till en cell i hjärnan.)
Svar: a) Glukagon binds till en 7TM-receptor som då ändrar konformation så att det
kan interagera med ett G-protein bestående av tre subenheter (G, G, G). Denna
interaktion leder till at G byter sitt bundna GDP till GTP . Efter detta utbyte lossnar
G-GTP från G och kan kopplas till adenylatcyklas, som då ändrar konformation och
kan katalysera omvandling av ATP till cAMP och PPi. [Inneboende GTPas-aktivitet i
G-subenheten hydrolyserar till GDP, och subenheten släpper från adenylatcyklas.]
cAMP binder till de två regulatoriska subenheterna (2 cAMP/subenhet) i proteinkinas A
(PKA) så att de två katalytiska subenheterna frisätts och kan fosforylera olika
målproteiner med hjälp av ATP.
b) I fettväv är målproteinerna för aktiverat PKA proteinet Perilipin, som omger TAGaggregat, samt triacylglycerollipas (vävnadslipas, hormonkänsligt lipas). TAG-lipas blir
då aktivt och hydrolyserar TAG till DAG och FFA samt DAG till MAG och FFA.
Bildad MAG hydrolyseras av icke-reglerade lipaser (MAG-lipas), slutprodukterna är
glycerol och fria fettsyror. Glycerol transporteras fritt i blodet till lever och njure, bildar
glycerol-3-fosfat (med glycerolkinas och ATP) som oxideras med glycerol-3fosfatdehydrogenas och NAD+ till DHAP som isomeriseras till glyceraldehyd-3-fosfat
och dessa två slås ihop (aldolas) till fruktos-1,6-bisfosfat som klyvs av det reglerade
enzymet fruktos-1,6-bisfosfatas (hämmas av AMP och i lever av fruktos-2,6-bisfosfat
och insulin på gennivå) till fruktos-6-fosfat. Fruktos-6-fosfat isomeriseras till glukos-6fosfat som klyvs av glukos-6-fosfatas (i lever och njure), bildat glukos transporteras
med blod till hjärnan där det tas upp av GLUT-3 och sedan fosforyleras till glukos-6fosfat av hexokinas.
Fettsyrorna transporteras till lever på albumin, bildar acyl-CoA med CoA och ATP,
acyl-CoA bildar acylkarnitin (CAT1/CPT1 hämmas av malonylCoA) på yttre

mitokondriemembranet och translokeras in genom inre mitokondriemembranet för att
återbilda acyl-CoA, som -oxideras (OBS! skall beskrivas) till acetyl-CoA, som bildar
ketonkropparna (OBS! skall beskrivas) acetoacetat och 3-hydroxybutyrat samt aceton
(som ej används). De bildade energisubstraten transporteras fritt i blodet, i hjärnan
återoxideras 3-hydroxybutyrat (ger NADH) till acetoacetat, som aktiveras acetoacetylCoA genom att erhålla CoA från succinyl-CoA.
***************************************************************************
Gulsot (ikterus) är ett tillstånd då ämnet bilirubin ansamlas i kroppen och gör så att huden,
och bindhinnan (konjuktiva) som ligger framför sclera (ögonvitorna) tillsammans med andra
slemhinnor antar en gulaktig färgton. Gulsot är ett symptom som exempelvis uppträder vid
sjukdomar som berör lever, gallblåsa eller gallvägar. Dessa sjukdomar kan utgöras av hepatit,
gallsten eller cancer i lever/gallblåsa.
***************************************************************************
28.

(3p)
I bifogad bildsida, som illustrerar leverns (A) och gallblåsans (B)
mikroskopiska anatomi (histologi), skall du identifiera strukturer markerade med pilar
(1-3) samt lager (tunica) markerade med streck (4-6).
Svar: 1 = centralven, 2 = kärl - artär (a. hepatica), 3 = gallgång, 4 = tunica
adventitia (tunica serosa om bindväven/gallblåsan inte är förankrad till
levern), 5 =
tunica muscularis externa, 6 = tunica mucosa (lamina epitelialis + lamina propria).
(Observera att gallblåsan saknar lamina muscularis mucosae och tela submucosa.)

***********************************************************************
Levern är kroppens största körtel. Den har en utomordentligt bra förmåga att regenerera.
**********************************************************************
29.

(2p) Kroppens regenerativa förmåga bygger på centrala funktioner som celler har.
Nämn de fyra viktigaste.
Svar: Cellerna måste kunna och växa och dela på sig, de måste kunna flytta på sig
(migrera), interagera med varandra, samt differentiera.

DFM1-tentamen 10 05 31
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad ( till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 3+5 samt
4) för att bli godkänd på tentamen.

Frågor i anslutning till artikeln ”Nya rön om uppkomsten av GIST har lett till
ny medicinsk behandling”, Läkartidningen; 100: 930-938, 2003. [15 p]
**************************************************************************
Cancer är en samling olika genetiska sjukdomar, orsakade av nedärvda och nyuppkomna
mutationer. Vissa cancerformer uppträder enligt ett enkelt och tydligt mönster vilket underlättar
diagnos och behandling. Andra (som till exempel GIST, gastrointestinal stromacellstumör) är mer
varierande i både morfologi och prognos. Nya rön om uppkomsten av GIST förklarar varför just
denna cancerform har varit svårt att definiera och behandla. Dessutom har en helt ny
behandlingsform kunnat utvecklas och dess verkningsmekanism förklarats. Detta underlättar en
vidare optimering av behandlingen.
**************************************************************************
1.

(1p) Man har sett att vissa typer av mutationer i KIT-genen ger mer tyrosinkinasaktivitet
(”gain of function”). Förklara hur mutationen leder till ökad tyrosinkinasaktivitet. Innebär
denna förändring att genen har blivit mer aktiv transkriptionellt?

Svar: Av svaret skall framgå att den ökade tyrosinkinasaktiviteten har att göra med en
punktmutation som ger ett förändrat protein som är aktivt även i frånvaro av ligand.
Förändringen i funktionen är inte resultat av en ökad genaktivitet (transkription) utan sker just
på proteinnivå.

2.

(2p) I minst ett av fallen har man sett att själva polypeptidkedjan (proteinet KIT) har blivit
längre på grund av en mutation. Vad kallas denna mutation? Finns det någon annan typ av
genmutation som kan förlänga ett protein? Hur kan en gen blir längre utan att själva proteinet
blir längre?

Svar: Det finns en ”in frame duplication” i exon 9, vilket förlänger både genen och proteinet. Man
kan ha en duplicering eller en insertion som förlänger en gen (här kan flera typer av svar
godkännas, allt som förlänger genen). En mutation som finns utanför de proteinkodande
delarna (i den icke-kodande leadersekvensen eller i en intronsekvens) förlänger inte själva
proteinet. Är det en mutation som påverkar splitsningen (till exempel genom att eliminera ett
splice site) så kan det också leda till syntes av ett längre protein.
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3.

(3p) Baserat på information i artikeln och DFM1s lärandemål rörande insulins
signaltransduktion, ge en motiverad förklaring till varför stamcellsfaktorn ”steel factor” skulle
kunna tänkas ge upphov till insulinliknande effekter i IC-celler (ICC) under förutsättning att
dessa normalt uttrycker hela signaltransduktionssystemet för insulin. Din motivering skall
innehålla en redogörelse för insulins signaltrandsuktionssystem (från receptorprotein till den
klass av slutenzymer som vanligen medierar insulins snabba effekter). Med utgångspunkt från
att IC-celler kan uttrycka båda signaltransduktionssystemen ge en kort förklaring till hur dessa
celler (ICC) trots allt skulle kunna undvika överlapp (interferens) i signalering.

Svar: ”Steel factors” signaltransduktionsystem påminner initialt om insulins men insulin binder till
en färdigdimeriserad tyrosinkinasreceptor som leder till en korsvis autofosforylering,
fosforylering av IRS1, aktivering av PI-3K (fosfatidylinositol-3-kinas), PIP2 PIP3,
aktivering av [PDK] PKB/Akt fosfatas. De två signaltransduktionssystemen involverar
båda aktivering av PI-3K varför ”steel factor” skulle kunna tänkas ge upphov till
insulinliknande effekter i IC-celler (ICC).
Möjliga förklaringar till att denna skenbara konvergens inte behöver medföra att de två
signaltransduktionsvägarna interfererar kan vara att det finns isoenzymer av PI-3K och att det
inte är samma PI-3K som aktiveras via båda signaltransduktionsvägarna. En annan förklaring
kan vara att vissa av proteinerna i de två signaltransduktionssystemen inte uttrycks samtidigt i
ICC.

4.

(2p) I artikeln namnges en substans som används för att följa tumör-regressionen hos en
patient (se sid 934 och Figur 3). Beskriv substansens principiella uppbyggnad och förklara
dess lämplighet för detta ändamål. Motivera genom att rita!
18

Svar: Den substans som användes vid PET-analysen är [ F]-fluorodeoxiglukos d.v.s. en
fluorsubstituerad deoxigenerad glukosmolekyl. Deoxiglukos kan inte metaboliseras vidare
utan ansamlas i tumörvävnaden.

**************************************************************************
Efter behandling med imatinib uppvisar GIST-tumörer en stark hyalinisering, det vill säga en
kraftig förändring av sammansättningen av extracellulär matrix. Utgå från att den i artikeln
rapporterade hypotesen och observationen är korrekt – att mängden hyaluronsyra har ökat i
bindväven.
**************************************************************************
5.

(2p) Redogör för strukturen på de jättelika aggregat i bindväven där hyaluronsyra ingår.
Förklara även hur turgor-effekten i en vävnad uppstår.

Svar: Aggrekaner bildas av hyaluronsyra som centralt skelett till vilken proteoglykaner är fästade
via länkproteiner. Proteoglykanerna är via sina sulfaterade, negativt laddade GAGs oerhört
hygroskopiska och binder därför så mycket vatten att ett direkt vävnadstryck (turgoreffekt)
erhålls.

6.

(3p) Syntesen och utsöndringen av de proteiner som ingår i extracellulär matrix sker i
speciella celler. (a) Beskriv kortfattat den väg i cellen som proteinerna tar vid sekretion. (b)
Redogör för skillnaden mellan konstitutiv och reglerad sekretion.
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Svar: (a) Syntesen av proteinerna sker av ribosomer förankrade vid ER (granulärt ER). Från ER
transporteras de med vesiklar till cis-Golgi, sedan genom Golgi-stacken till transGolginätverket där de sorteras in i sekretoriska vesiklar, som sedan fuserar med
plasmamembranet. (b) Konstitutiv sekretion sker kontinuerligt. Vid reglerad sekretion
ansamlas och anrikas specifika proteiner i sekretoriska vesiklar som sedan utsöndras vid en
given specifik signal.

***************************************************************************
Gastrointestinal stromacellstumör (GIST) är den vanligaste mesenkymala tumören i magtarmkanalen. Tumörtypen utgår från tarmens pacemakerceller (Cajals interstitiella celler). Cellernas
pacemakeraktivitet manifesteras genom rytmiska långsamma vågor i membranpotentialen som
kontrollerar frekvensen och kraften hos den glatta muskulaturens kontraktioner i mag-tarmkanalen.
Avsaknad av KIT leder till störd gastrointestinal motilitet.
***************************************************************************
7.

(2p) Beskriv den glatta muskelcellens utseende och ange celltypens speciella egenskaper
(rita gärna). Ange också vad som är typiskt för cellkärnans utseende i histologiska
rutinpreparationer.

Svar: Glatta muskelceller är ofta elongerade fusiforma (spolformade) celler som innehåller en
kontraktil apparat. Den består av tunna och tjocka filament samt ett cytoskelett av de
intermediära filamenten desmin och vimentin. De tunna filamenten i den kontraktila
apparaten tillsammans med desminfilamenten förbinder de elektrontäta kropparna (dense
bodies; innehåller alfa-aktinin och motsvarar skelettmuskulaturens Z-linjer), vilka förankras i
cellernas sarkolemma (plasmamembran), varför den glatta muskulaturen saknar
tvärstrimmighet. Det förekommer inga myofibriller, d.v.s. inga A- eller I-band kan ses.
Kärnan (en per cell) i en kontraherad cell har ett ”korkskruvsutseende” och den är centralt
belägen. Mitokondrier, Golgi, granulerat ER, fria ribosomer och glykogenkorn kan urskiljas.
[En ökad intracellulär koncentration av kalcium stimulerar ”myosin light chain kinase”, som i
sin tur fosforylerar en av de två lätta kedjorna i myosin. Reaktionen regleras av kalciumkalmodulinkomplexet. När den lätta kedjan av myosin är fosforylerad binds myosinhuvudet
till aktin och ger kontraktion. Defosforylering av den lätta kedjan i myosin leder till
relaxation. I glatta muskelceller verkar kalcium således via ”myosin light chain kinase”, och
inte via ett troponin-tropomyosinkomplex som i skelettmuskulatur.]
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Allmänna frågor (15p)
8.

(1p) Hur många möjliga läsramar finns det hos en dubbelsträngad DNA-molekyl? Rita
gärna en enkel schematisk bild.

Svar: Det finns sex möjliga läsramar, tre i ena strängen och tre på den andra strängen i den motsatta
riktningen.

9.

(2p) Beskriv hur ökande mängder av 2,3-bisfosfoglycerat (2,3-BPG) påverkar det fetala
kontra det vuxna hemoglobinets affinitet för syre. Förklara!

Svar: Den negativt laddade molekylen 2,3-BPG reglerar hemoglobins affinitet för syre. Den binder
allostert till basiska aminosyror på ß-subenheterna hos den vuxna individens hemoglobin
(HbA) varvid 3D-strukturen blir mera kompakt och affiniteten för syre minskar. Det fetala
hemoglobinet har -subenheter i stället för ß-subenheter till vilka 2,3-BPG inte kan binda,
eller binder med mycket lägre affinitet, vilket medför att HbF har en mera relaxerad struktur
än HbA och därmed högre affinitet för syre.

10.

(2p) Till ditt laboratorium har du fått en leverbiopsi som du skall karaktärisera med
avseende på enzymatisk aktivitet av de normala formerna av glukokinas och hexokinas. Före
den kinetiska analysen kvantifierar du mängderna av de olika enzymerna (med en Western
blot) för att kunna genomföra analysen med lika stora mängder enzym. Du finner då att provet
innehåller femtio gånger mer glukokinas än hexokinas – du späder det förstnämnda 50 gånger
för kinetisk analys. Illustrera i ett och samma Michaelis-Mentendiagram (ange storheter på
axlarna) hur graferna för de två enzymerna kommer att se ut vid olika glukoskoncentrationer
(från noll till koncentrationer som ger enzymmättnad). Ange också i diagrammet var och hur
man ungefärligt kan bestämma Michaelis-konstant (Km) för de olika enzymerna.

Svar: Michaelis-Mentendiagramet (reaktionshastigheten på Y-axeln och substratkoncentrationen i
mM på X-axeln) skall visa två grafer där den för glukokinas är högerförskjuten relativt
hexokinas. Substratkoncentrationen vid halva Vmax motsvarar Km (ofta ett mått på
substrataffiniteten) – substratkoncentrationen vid halva Vmax skall skilja ca 100 ggr (Km skiljer
ca 100 gånger [se dock kommentar nedan]) medan Vmax för glukokinas skall vara två gånger
så högt. Hexokinas skall ligga på Vmax vid fasteblodkoncentrationer över 3-4 mM.
[OBS! Kinetikkurvan för glukokinas följer egentligen inte MM-kinetik då den är sigmoid och
därför skall man egentligen inte tala om Km utan om koncentrationen då enzymet är ”till
hälften mättat”. I detta teoretiska exempel godkänns dock en hyperbol kurva.]

11.

(2p) Brist på enzymet pyruvatkinas förekommer hos en del människor som bor bland annat
kring Medelhavet. Enzymbristen kan ge upphov till anemi, sannolikt beroende på energibrist i
cellen. Redogör (samtliga substrat och produkter) för reaktion som katalyseras av
pyruvatkinas samt beskriv hur enzymets aktivitet regleras.

Svar: PEP + ADP  pyruvat + ATP. Stimuleras av fruktos-1,6-bisfosfat och insulin. Hämmas av
ATP, alanin och glukagon.
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12.

(4p) Du ska göra en endoskopisk undersökning av de övre delarna av magtarmkanalen.
a) På väg ner till magsäcken genom esophagus råkar du på tre platser där lumen är trängre än i
matstrupens övriga avsnitt. Var är dessa trånga ställen lokaliserade (i avstånd från
framtänderna alternativt i relation till andra strukturer) och vad orsakar respektive
förträngning?

Svar: a) 1. Vid övergången pharynx/esophagus (c:a 15 cm från framtänderna); 2. Vid passagen av
arcus aortae/vänster huvudbronk (c:a 25 cm från framtänderna); 3. Vid passagen genom
diaphragma (c:a 40 cm från framtänderna).
b) När du med endoskopet når den nedre/distala änden av gaster så råkar du på ytterligare ett
trångt ställe. Vad heter (latinskt namn) den struktur som orsakar denna ”förträngning”?
Svar: Pylorus / M. sphincter pyloricus.
c) När du med endoskopet kommit en bit ner i pars descendens duodeni så noterar du två
öppningar i duodenums vägg, en som ligger proximalt och en som ligger distalt i förhållande
till gaster. Vad heter den gång (latinskt namn) som mynnar i den proximala öppningen?
Svar: Ductus pancreaticus accessorius/minor.

13.

(3p) Parietalcellen är den celltyp i ventrikeln som producerar saltsyra. Redogör för de olika
mekanismer varigenom parietalcellen kan öka sin produktion av saltsyra omedelbart före och
i samband med en måltid?

Svar: Acetylkolin, gastrin och histamin ökar parietalcellens HCl sekretion via direkta och indirekta
mekanismer. Direktpåverkan sker genom bindning via resp. membranreceptor på
parietalcellen. Indirekt stimulerar acetylkolin, G-celler som frisätter gastrinet och H-cellerna
(enterochromaffina cellerna) som frisätter histamin.
Den cephala fasen (syn, hörsel, tanke, lukt) innebär en aktivering av vagusnerven som
frisätter acetylkolin från nervändsluten. Vagusnerven påverkar direkt såväl parietalcellerna
som H- och G-cellerna (dessutom hämmas frisättningen av somatostatin). Den gastriska
fasen innebär att födan mekaniskt via uttänjning av ventrikelväggen reflexivt stimulerar
parietalcellen till frisättning av histamin från H-celler (via vagusnerven resp. gastrin från Gceller) dels att födan via t.ex. aminosyror ökar gastrinproduktionen via G-celler. Under den
intestinala fasen stimulerar framförallt aminosyror och peptider G-celler i duodenum att
frisätta gastrin som via cirkulationen kan påverka parietalcellerna.
14.

(1p) Vilka två substanser (molekyltyper), som produceras i ventrikelns kryptor, är
nödvändiga för att magsäckens slemhinna inte ska skadas?

Svar: Vätekarbonat och mucin.
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Tema 1: Metabola syndromet (25p)
***************************************************************************
Metabola syndromet karakteriseras av övervikt (obesitas), höga blodfettshalter, insulinresistens och
hypertoni (högt blodtryck). Syndromet är ett växande problem i vårt samhälle och utgör en allvarlig
hälsorisk. Vissa studier talar för att fler personer avlider i metabola syndromet än i cancer. Felaktig
kost, lite motion, depression och genetiska faktorer är några faktorer som anses bidra till syndromet.
***************************************************************************

15.

(5p) Den största mängden av triacylglycerider i fettväven kommer från lipoproteiner.
Redogör för hur fettsyrorna i triacylglycerol i kylomikronpartiklar kan återfinnas i
triacylglycerol i fettvävnaden. Utgå från fritt glukos och kylomikroner och redogör för alla
steg i bildningen av triacylglycerol i fettvävnad (samtliga substrat och produkter eller
formler). Ange dessutom namn på alla viktiga reglerande enzymsteg i dessa processer samt
namn på de enzymsteg som kräver coenzymer i form av NAD/NADH eller där det åtgår ATP.

Svar: Glukos  glukos 6-fosfat (Enzym: hexokinas och glukokinas; förbrukas ATP  ADP) 
fruktos 6-fosfat  fruktos 1,6-bisfosfat (E: fosfofruktokinas 1; förbrukas ATP  ADP) 
glyceraldehyd-3-fosfat  DHAP  glycerol-3-fosfat (Enzym: glycerolfosfatdehydrogenas).
Triacylglycerolerna i kylomikroner spjälkas i kapillärbädden av lipoproteinlipas till fria
fettsyror (och glycerol). Fettsyrorna aktiveras med CoA (acylCoAsyntetas; förbrukas ATP 
AMP+PPi), bildas acyl-CoA som reagerar med glycerol-3-fosfat  lysofosfatidsyra (-CoA) +
acyl-CoA  fosfatidsyra (-CoA)  Pi + DAG; DAG + acyl-CoA  triacylglyceroler (CoA).

16.

(2p) Diabetes typ-2 beror ofta på minskad insulinkänslighet (insulinresistens) och leder till
nedsatt glukostolerans. Redogör för hur det "normala" upptaget av glukos styrs "direkt" av
insulin i vissa specifika vävnader. Redogör också för hur insulinets bindning till sina
receptorer dessutom kan leda till att olika andra intracellulära enzymatiska reaktioner
påverkas och "indirekt" kan leda till ett ökat/påskyndat glukosupptag ibland annat levern.

Svar: Insulin stimulerar rekryteringen av GLUT4 till cellytan i fettväv och muskulatur samt hjärta.
Insulins signaltransduktion leder dessutom till att olika fosfataser aktiveras, som
defosforylerar och aktiverar flera olika enzymer som deltar i intermediärmetabolismen.
Insulin ökar också transkriptionen av olika gener. Eftersom glukosupptaget i levern sker
m.h.a. högkapacitetstransportörer (GLUT2) kommer flödet och upptaget även i levern
påverkas genom att enzymaktiviteten i t.ex. glykolysen, glykogenesen, HMP-shunten och
fettsyrasyntesen ökar.
17.

(2p) Regleringen av vissa viktiga gener som kodar för proteiner kan vara felaktig hos
diabetespatienter. Den vanligaste mekanismen för genreglering är reglering av en gens
transkription. Ange vilket RNA-polymeras som kommer att påverkas, och redogör för den
vanligaste mekanismen hur aktiviteten hos detta RNA-polymeras kan stimuleras.
6

Svar: RNA-polymeras II. Genom att öka hastigheten för initiering av transkription (via exempelvis
funktionella kontakter mellan transkriptionsfaktorer som binder till uppströms s.k.
enhancerelement och det basala transkriptionsmaskineriet som byggs upp runt TATA-boxen
eller andra promoterelement).

18.

(3p) Insulinresistens innebär att cellernas förmåga att reagera på insulin är nedsatt. Om du
själv fick möjlighet att utveckla en drog som syftade till att förbättra signaleringen från en
desensitiserad (nedreglerad) receptor, vilket steg av signaltransduktionen skulle du försöka
påverka? Vad bedömer du att för- och nackdelarna med just din strategi skulle vara? Gör
tankeexperimentet utifrån ett generellt receptor-tyrosinkinas.

Svar: Många rätta svar finns, varför varje svar bedöms enskilt.

19.

(2p) Det är viktigt att klargöra orsaken till obesitas (övervikt) eftersom rätt diagnos kan
leda till framgångsrik behandling. Depression kan ibland vara orsaken till obesitas (genom
tröstätning). Antidepressiv behandling kan därför vara till stor hjälp för vissa patienter.
Serotonin är en viktig transmittor (signalsubstans) i hjärnan som påverkar sinnesstämningen.
Redogör för hur serotonin bildas (samtliga substrat och produkter samt enzym och eventuell
coenzym) och nedbryts i centrala nervsystemet. Ange också om man har relativt låga eller
höga nivåer av serotonin vid depression (ledtråd: Tänk på seminariet om
aminosyrametabolism).

Svar: Tryptofan + O2 + BH4  (enzym: hydroxylas)  H2O +BH2 + 5-hydroxytryptofan 
(enzym: dekarboxylas)  serotonin + CO2  5-hydroxyindolättiksyra (5-HIAA). Låga
nivåer vid depression.
BH4 – (tetrahydrobiopterin) resp. BH2 – (dihydrobiopterin).

20.

(3p) Patienter med uttalad obesitas har ofta också fettinlagringar i levern.
Laboratoriemässigt kan det visa sig som förhöjda mängder av transaminaser i blodet. Vanliga
transaminaser är ALAT (=ALT eller GPT) och ASAT (=AST eller GOT). Förklara hur
förhöjda mängder av transaminaser är ett mått på leverskada. Redogör också för vilka
reaktioner som ALAT respektive ASAT katalyserar. Ange dessutom vilket vitamin/coenzym
som krävs i dessa reaktioner samt beskriv vilken funktion som coenzymet har i reaktionerna.

Svar: Skadas levercellen läcker intracellulära enzymer (såsom transaminaser) ut i blodet. ALAT:
Pyr + -KG  Ala + Glu. ASAT: Asp + -KG  Ox + Glu. Pyridoxin/pyridoxalfosfat har
en gruppöverförande funktion då det binder aminogruppen.

21.

(3p) Fettinlagring i levern (se frågan ovan) kan bero på flera olika saker. En möjlighet är
att kolhydrater omvandlas till fettsyror. Beskriv hur det är möjligt att omvandla citrat till
malonyl-CoA (inledningen på fettsyrasyntesen). Utgå från citrat i mitokondrien. Ange alla
intermediärer (samtliga substrat och produkter med namn) och namnge enzymerna och
eventuella coenzymer. Beskriv dessutom regleringen av enzymet som katalyserar bildningen
av malonyl-CoA.
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Svar: Citrat passerar mitokondriemembranen ut till cytosolen. Citrat + CoA + ATP  ADP + Pi +
oxaloacetat och acetyl-CoA (katalyseras av enzymet citratlyas). Acetyl-CoA + CO2 + ATP
omvandlas till malonyl-CoA + ADP + Pi, katalyserat av acetyl-CoA-karboxylas som kräver
biotin som cofaktor. Detta enzym hämmas allostert av palmitinsyra och malonyl-CoA samt
stimuleras av citrat. Enzymet regleras kovalent genom fosforylering/ defosforylering
medierad av glukagon, adrenalin, AMP-AMPK resp. insulin. [Enzymet regleras på gennivå av
insulin och xylulos-5-P och aktivering av ChREBP.]

22.

(1p) Fettsyrasyntesen kräver förutom två kolföreningar också ett reducerat coenzym.
Redogör med angivande av substrat och produkter samt enzymnamn och coenzym för en
valfri reaktion där den reducerade formen av coenzymet bildas.

Svar: a) Glukos-6-fosfat + NADP+ + H2O  6-fosfoglukonat + NADPH + H+ (enzymnamn:
glukos-6-fosfatdehydrogenas)
b) 6-fosfoglukonat + NADP+  ribulos-5-fosfat + NADPH + H+ + CO2 (enzymnamn: 6fosfoglukonatdehydrogenas)
c) malat + NADP+  pyruvat + CO2 + NADPH + H+ (enzymnamn: ”malic enzyme” alt.
cytosolärt-NADP+-beroende malatdehydrogenas).

23.

(3p) Hypertoni beror i de flesta fall på aterosklerotiska förändringar av blodkärlen.
Inlagring av lipider i kärlväggen anses vara ett initialt steg vid utvecklingen av ateroskleros.
Beskriv hur LDL-partiklar (LDL-lipoproteiner) normalt upptas i olika vävnader (i svaret skall
ingå intracellulära metabolismen av partikeln samt reglering av upptaget av LDL-partiklar).
Beskriv också schematiskt vad som händer LDL-partikeln när den inlagras i kärlväggen och
hur detta kommer att påverka upptaget i olika celler.

Svar: LDL-partikeln binds till LDL-receptorn som internaliseras via endocytos och bekläds med
klatrin. Vesiklarna som bildas förs samman, och det bildas endosomer, och klatrinet lossnar.
pH:t i dessa vesiklar sjunker och LDL släpper från receptorn. Lipoproteinet bryts ner i
lysosomen och receptorn kan återvinnas och igen uttryckas på ytan. Vid ”tillräckliga”
mängder av kolesterol hämmas transkriptionen av genen som kodar för receptorn och färre
LDL-partiklar tas upp. Den extracellulära koncentrationen av LDL stiger då i bl.a. blodet och
via icke-receptor-medierade mekanismer tas LDL-partikeln upp i kärlväggen (särskilt vid
greningar av kärlen). Väl inne i kärlväggen oxideras en stor del av LDL-partiklarna och tas
sedan upp av makrofager via scavengerreceptorn (och skumceller bildas).
24.

(1p) Det är viktigt att våra blodkärl kan förbli strukturellt intakta även under besvärliga
förhållanden, som till exempel vid hypertoni. En viktig vävnadssammanhållande funktion har
i detta sammanhang de intermediära filamenten. Nämn de cell-junctions som är viktiga för de
kontakter där intermediärfilamenten ingår.

Svar: Desmosomen och hemidesmosomen.
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Tema 2: Kroppstemperatur (10p)
***************************************************************************
Människans kroppstemperatur ligger kring 37 grader Celsius. Förhöjd kroppstemperatur innebär
feber och är ett naturligt sätt för kroppen att försvara sig mot infektioner. Feber kan vara ett tecken
på att immunförsvaret är aktivt och att kroppen arbetar för att producera fler vita blodkroppar och
antikroppar för att neutralisera virus och bakterier. Vid temperaturhöjningen ökar
ämnesomsättningen och oxidationen (syreförbrukningen). Kroppstemperaturen regleras genom
bland annat sköldkörtelhormon, vilket ökar ämnesomsättningen och höjer kroppstemperaturen.
Flera djur till exempel igelkottar, fladdermöss och hasselmöss hibernerar, det vill säga genomgår en
vinterdvala, vilket innebär att kroppstemperaturen blir lägre än 10 grader Celsius och att
ämnesomsättningen sänks till extremt låga nivåer. Detta gör att det upplagrade reservfettet räcker
längre, det vill säga hela vintern. Ett sätt att hålla värmen för hibernerande djur är att bryta ned fett i
brun fettvävnad. Även hos människa spelar den bruna fettvävnaden en avgörande roll efter födseln.
Den bruna fettvävnaden ska skydda det nyfödda barnet mot förändringar i temperaturen.
***************************************************************************
25.

(2p) Redogör (gärna med en teckning) för hur den bruna fettcellen ser ut i jämförelse med
den vita fettcellen. Vad karakteriserar den bruna fettcellen och varför har den en brun färg?

Svar: I den bruna fettcellens cytoplasma ligger lipiddropparna på flera olika ställen (multilokulärt),
medan den vita fettcellen har en stor lipiddroppe som ligger på ett enda ställe (unilokulärt)
och tränger undan cellkärnan till periferin. Den bruna fettcellen innehåller ett mycket stort
antal mitokondrier som innehåller järninnehållande enzymer (av cytokromtyp), vilket
tillsammans med den bruna fettvävnadens rika vaskularisering ger vävnaden dess rostbruna
färg.

26.

(2p) Den normala kroppstemperaturen upprätthålls framförallt genom den värme som
frigörs vid olika reaktioner. Man har spekulerat i att det finns vissa reaktioner som spelar en
speciellt viktig roll för värmeproduktionen (reaktionerna fungerar som små värmepumpar).
En sådan reaktion är omvandlingen av fruktos-6-fosfat till fruktos-1,6-bisfosfat och vice
versa. Vad heter enzymerna som katalyserar dessa reaktioner och hur regleras deras aktivitet
(det vill säga frågan gäller både bildning och nedbrytning av fruktos-1,6-bisfosfat).
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Svar: Fruktos 6-fosfat  fruktos-1,6-bisfosfat katalyseras av fosfofruktokinas 1. Enzymet
stimuleras av fruktos-2,6-bisfosfat, AMP och insulin och hämmas av citrat, ATP, vätejoner
och glukagon. Fruktos-1,6-bisfosfat  fruktos-6-fosfat katalyseras av fruktos-1,6-bisfosfatas.
Enzymet stimuleras av citrat och glukagon och hämmas av fruktos-2,6-bisfosfat, AMP och
insulin.
27.

(3p) Andningskedjan är den viktigaste energiproducenten i cellen. Ange den principiella
uppbyggnaden av andningskedjan och förklara schematiskt hur energin bildas.

Svar: Se figur 6.8 i Biochemistry, CHF (4:e upplagan) för uppbyggnad och organisation. Det
genereras en protongradient när elektroner passerar via komplexen I, III resp. IV (se figur
6.13 CHF; 4:e upplagan). När den utjämnas via ATP-syntaset (komplex V) bildas energi som
kan användas till att omvandla ADP till ATP (oxidativa fosforyleringen).

28.

(1p)

Vad heter det protein som är unikt för bruna fettceller och hur fungerar det?

Svar: ”Uncoupling protein-1” (UCP-1) finns i den bruna fettcellens mitokondrier och frikopplar
oxidationen av fettsyror från produktionen av ATP. Det bildas därmed inte något ATP i denna
process, utan den kemiska energin omvandlas i stället till värme.

29.

(2p) Fettceller kan härledas från det intraembryonala mesodermet. Det intraembryonala
mesodermet ger även upphov till bland annat muskulatur och skelett som bildas från somiter.
a) När bildas somiterna?
b) Vilken substruktur inom somiterna blir tvärstrimmig muskulatur, och vilken substruktur
blir skelett?
c) Ungefär hur många somiter finns det i det humana embryot efter det att alla somiterna har
bildats?

Svar:
a) somitogenes börjar den 3:e embryonala veckan och avslutas kring dag 30.
b) myotom blir skelettmuskulatur, sklerotom blir skelett.
c) Det bildas 42-44 somiter, men de mest kaudala tillbakabildas så småningom och det blir
kvar ungefär 37 stycken. (Allt mellan 35 och 45 är godkänt svar)
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Tema 3: Ständig utveckling och förnyelse av kroppen (15p)
***************************************************************************
Till skillnad från människan finns det många djur som har en förmåga att regenerera stora
kroppsdelar i vuxen ålder. De allra flesta sådana organismer är ryggradslösa djur som man kan
skära i små bitar och varje bit kommer att ge upphov till ett nytt djur. Exempel på sådana djur är
vissa plattmaskar och hydra. Hos hydra är denna regenerationsförmåga beroende av de stamceller
som kontinuerligt prolifererar och ersätter döda celler. Trots att människan inte kan regenerera
förlorade kroppsdelar sker det en ständig process av celldöd, cellmigration och utbyte av gamla
celler mot nya i många av våra vävnader. Kontinuerlig förnyelse av våra celler sker både under
embryonal utveckling och i många organ även efter födseln. Att vi utvecklas på rätt sätt och att vår
kropp förblir en funktionell enhet beror på att proliferation, celldöd, cellmigration, kommunikation
mellan och inom cellerna är noga kontrollerade.
***************************************************************************
30.

(2p) Man brukar definiera stamceller som celler som har en förmåga att förnya sig själva
och att ge upphov till en eller flera olika celltyper. Blastocysten innan implanteringen i
endometriet innehåller minst två typer av stamceller. Nämn två stamcellstyper som finns i
blastocysten och ange vad de ger upphov till under andra veckan efter befruktningen.

Svar: Inre cellmassa ger epiblaster och hypoblaster. Trofoblaster ger cytotrofoblaster och
syncytiotrofoblaster.
**************************************************************************
Mycket som vi vet om de molekylära mekanismerna för förnyelse har vi lärt oss genom studier av
utvecklingsprocesser under den embryonala fasen.
**************************************************************************
31.

(2p) Cellulär induktion har en central roll under embryonal utveckling där det finns ett
intrikat samspel mellan många olika celltyper. Neuralplattans uppkomst kräver också signaler
i form av sekretoriska proteiner. Beskriv i stora drag när, var och hur neuralplattan bildas.
Nämn också några viktiga proteiner som är involverade i processen.

Svar: Neuralplattan bildas under den tredje embryonala veckan i ektodermet. Mesodermceller, som
ligger under ektodermet, utsöndrar inhibitorer (t.ex. noggin eller chordin) som hämmar ”Bone
Morphogenic Proteins” (BMPs). Noggin och chordin inhiberar BMP4-signalering genom att
BMP4 inte kan binda till sin receptor på ektodermceller. De ektodermala celler som därför
inte får tillräckligt hög koncentration av BMP4 bildar neural ektoderm eftersom BMP4
förhindrar att nervvävnad uppstår.

32.

(2p) Efter gastruleringen, då det trilaminära embryot bildas, sker formförändring genom
veckning. De laterala sidorna viks ventralt och de kraniella och kaudala ändarna böjs ventralt,
vilket ger embryot en mer mogen form. Ge två förklaringar till hur denna veckning uppstår.

Svar: Kraftig tillväxt av embryot och expansion av amnionhålan.
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**************************************************************************
Cellförnyelse innebär ofta att cellerna måste flytta på sig - till exempel under sårläkning.
**************************************************************************

33.

(2p) När en cell börjar röra på sig i matrix krävs att cellen kan mobilisera resurser för detta
(till exempel molekylära komponenter). Exempel på dessa är aktinfilament och integriner.
Vad har de för funktion i cellrörelse?

Svar: Integrin är ett adhesionsprotein som binder mot matrix och aktinfilament under cellrörelsen.
Aktin skapar den initiala cellrörelsen genom att cellen skickar ut aktinförande filopodier och
microspikes. Senare hjälper aktinfilament att dra cellen framåt via sammandragningar.

**************************************************************************
Exempel på en cellpopulation som ständigt måste förnyas är röda blodkroppar.
**************************************************************************

34.

(2p) Det bildas över en miljon röda blodkroppar per sekund. Bildningen av dessa celler är
mycket känslig för störningar i DNA-syntesen. Många cytostatika ger därför som biverkan
anemi (blodbrist). Metotrexat är ett cytostatikum som bland annat används för att förhindra
spridning av leukemiceller till CNS. Förklara verkningsmekanismen för metotrexat och
förklara varför det hämmar hematopoesen (bildningen av röda blodkroppar).

Svar: Hämmar dihydrofolatreduktas. Folsyraderivat behövs vid syntesen av både puriner och
pyrimidiner (som behövs för DNA-syntes).
35.

(3p) Ökad nedbrytning av röda blodkroppar ger också upphov till anemi. Ibland kan det
bildas antikroppar som binder till röda blodkroppar. Dessa antikroppar kan bildas vid till
exempel vissa infektioner eller vid intag av läkemedel. De antikroppsklädda blodkropparna
bryts ned i mjälten. Redogör för hur hemgrupper bryts ned och utsöndras från kroppen
(substrat och produkter skall anges).

Svar: Se bild 21.10 i Biochemistry CHF (4:e upplagan). Hem  biliverdin (kräver O2, frisätts CO)
 bilirubin  konjugeras i levern till bilirubindiglucoronid (kräver 2UDP-glukuronsyra,
frisätts 2UDP)  omvandlas vidare i tarmen till bilirubin  urobilinogen och utsöndras som
sterkobilinogen i feces eller som urobilin i urinen.
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******************************************************************************
En annan cellpopulation som ständigt måste förnyas är enterocyterna (tarmepitelet) i tarmen. Olika
sjukdomar i tarmen kan på olika sätt förstöra befintliga funktionella enterocyter och/eller störa den
normala omsättningen av dessa och därmed förorsaka störningar ibland annat digestions- och
absorptionsprocesserna. Exempel på en sådan tillfällig störning är så kallad sekundär
laktosintolerans.
******************************************************************************

36.

(2p) Redogör med hjälp av strukturformler (Haworth eller Fischer) och bindningar för
laktos uppbyggnad. Redogör också för hur de olika monosackaridkomponenterna som bygger
upp laktos, efter normal enzymatisk processning med laktas, absorberas in i enterocyterna och
hur dessa sedan transporteras vidare ut i blodbanan.

Svar: Disackariden laktos består av galaktopyranos sammanfogad med glukopyranos m.h.a. en
beta(14)-glykosidbindning (för strukturformler se fig. 7.3 i CHF IV:e upplagan).
Både galaktos och glukos i pyranosform absorberas in i enterocyterna m.h.a. 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
enterocyterna transporteras de två sockrena med en koncentrationsgradient och m.h.a. den
mera ospecifika glukostransportören GLUT2.
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DFM1-tentamen 10 08 23

Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad ( till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 3+5 samt
4) för att bli godkänd på tentamen.

Frågor i anslutning till artikeln ”Glycogenin-1 Deficency and Inactivated
Priming of Glycogen synthesis”, N Engl J Med; 1362: 1203-1210, 2010. (12p)
******************************************************************************
Många isoenzymer och proteiner är på olika sätt involverade i bildningen och nedbrytningen av
glykogen liksom i den organspecifika regleringen av dessa metabola processer. Artikeln beskriver
hur mutationer i glykogenin-1 på ett vävnadsspecifikt sätt påverkar glykogenomsättningen.
******************************************************************************
1.

(1p) Med utgångspunkt från informationen i artikeln och vad du lärt dig under DFM1kursen, förklara varför den aktuella patienten trots fel på glykogenomsättningen troligen har
ett i det närmaste helt normalt svar vad avser fastestimulerad glykogenolys.
Svar: Av svaret skall framgå att det finns två olika typer av glykogenin och att det endast är
isoenzymet glykogenin-1, som kodas av GYG1 och huvudsakligen uttrycks i muskulatur som
är muterat. Glykogenin-2, som kodas av GYG2, som är den huvudsakliga formen av
glykogenin som uttrycks i levern.

2.

(1p) Hos den aktuella patienten analyserades bland annat två isoenzymer av ett
muskelspecifikt enzym varav den ena varianten som är hjärtmuskelspecifik (MB) återfanns i
förhöjda nivåer i blod. Redogör med angivande av samtliga substrat och produkter för den
reaktion som normalt katalyseras av dessa isoenzymer.
Svar: Enzymet kreatinkinas katalyserar reaktionen: kreatin + ATP  kreatinfosfat +
ADP.

3.

(2p) Vid den histologiska analysen kunde det PAS–positiva materialet
reduceras/elimineras med hjälp av ett enzym som normalt verkar i matsmältningskanalen.
Redogör för enzymets normala funktion i olika delar av matsmältningskanalen och vilka
begränsningar som enzymet normalt har vad avser substratspecificitet.
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Svar: Enzymet som användes i studien för att reducera det PAS-positiva materialet var
amylas. Amylas har specificitet för α-(1-4)-glykosidbindningar mellan D-glukosenheter.
Substrat i kosten är amylos, amylopektin och glykogen. Alla bindningar av den aktuella typen
är dock inte tillgängliga då enzymet kräver att substratet skall ha en viss storlek.
Storlekskravet medför att bindningar längst ute i ändarna av en lång kedja ej är tillgängliga.
Bindningar i närheten av greningsställen [α-(1-6)-glykosidbindningar], som förekommer i
amylopektin och glykogen, är inte heller tillgängliga. Produkter som bildas vid fullständig
nedbrytning är maltos och maltotrios samt α-limit dextriner om det förekommer
greningsställen. Salivamylas påbörjar nedbrytningen till dessa produkter i munhålan och
pankreasamylas slutför nedbrytningen i tunntarmen.
4.

(2p) Ett av många proteiner som analyserades i den genetiska utredningen av patienten var
genen PRKAG2. Genen kodar för en av flera kända regulatoriska subenheter (γ2) hos ett
vanligt reglerande nyckelenzym i metabolismen; den katalytiska aktiviteten hos det aktuella
heterotrimera enzymet finns i α-subenheten. β-subenheten hos enzymet, som anses vara av
strukturell betydelse, har förmåga att binda till glykogen och anses därigenom vara involverat
ibland annat glykogensyntesen. Den genetiska analysen i studien gav dock inget underlag för
att den påverkan på glykogenomsättningen, som patienten uppvisade, skulle vara orsakad av
en mutation i PRKAG2.
Redogör med angivande av ett substrat (ledtråd: protein
involverat i glykogenomsättningen) och produkter för den reaktion som kan katalyseras av det
aktuella heterotrimera enzymet samt hur enzymet regleras allostert.
Ge en kortfattad förklaring till hur en mutation i PRKAG2 skulle kunna ha resulterat i en
likartad påverkan på glykogenomsättningen, som den som beskrivs i artikeln.
Svar: Genen PRKAG2 kodar för γ2 -subenheten i det AMP-beroende protein kinaset (AMPK).
AMPK aktiveras allostert av AMP [ATP som binder till samma ställe inhiberar genom att det
konkurerar om bindningsstället]. AMPK fosforylerar sina målproteiner m.h.a. en fosfatgrupp
som doneras från ATP. Enzymet i glykogenomsättningen, som regleras av AMPK är
glykogensyntas (GS).
Fosforylering av GS leder till inhiberad glykogensyntes. Mutation i den regulatoriska
subenheten γ2 skulle kunna ha påverkat AMPs förmåga att binda till denna och därmed
aktivera AMPK. Om mutationen lett till en ökad affinitet för AMP skulle dess förmåga att
fosforylera GS kunna öka och därmed skulle GS-aktiviteten och glykogenbildningen kunna
ha minskat.

5.

(2p) Patienten uppvisade hjärtarytmier varför farmakologisk behandling (läkemedel) med
bland annat en klassik typ av receptorblockerare påbörjades. Redogör för den generella
signaltransduktionsvägen, som blockeras av receptorblockerare av denna typ (från
receptorprotein till och med aktivering av det första intracellulära [cytosolära] målproteinet).
[Ledtråd: signaltransduktionsvägen stimuleras av bland annat ett hormon som bildas i
binjuren.]
Svar: Läkemedlet som användes blockerade β-1-adrenerga receptorer. Dessa receptorer är
strukturellt 7-TM-receptorer vilka kopplar till ett heterotrimert G-protein (α, β, γ). G binder
normalt GDP, men vid aktivering av signaltransduktionsvägen ersätts GDP med GTP. G med
GTP dissocierar från de övriga subenheterna och aktiverar i stället det membranbundna
enzymet adenylatcyklas, som katalyserar omvandlingen av ATP till cAMP + PPi. Fyra
molekyler cAMP binder sedan till det intracellulära tetramera (två regulatoriska och två
katalytiska subenheter) och inaktiva enzymet PKA (cAMP-beroende proteinkinas). Detta
dissocierar vid inbindning av cAMP och de katalytiskt aktiva subenheterna PKA-frigörs.
α

α

2

6.

(2p) Deletionen som beskrivs i artikeln leder till ett instabilt mRNA som bryts ner snabbare
än det icke-muterade mRNA:t. Om mRNA:t hade varit normalt stabilt, vilken effekt skulle
deletionen ha haft på det protein mRNA:t skulle kodat för och varför?
Svar: Deletionen leder till en förändring av läsramen som ändrar aminosyra i position 163
och leder till ett stoppkodon i position 167. Proteinet skulle därmed vara muterat och
förkortat.

7.

(2p) Patienten som beskrivs i artikeln uppvisar en mutation i exon 3 i den ena allelen som
kodar för glykogenin-1; mutationen leder till ett aminosyrautbyte av en konserverad
aminosyrarest. Redogör för den konserverade respektive den muterade aminosyrarestens
egenskaper och struktur. Med utgångspunkt från dessa aminosyraresternas egenskaper och
struktur, förklara hur mutationen i exon 3 kan få en sådan radikal påverkan på det aktuella
proteinets struktur och funktion.
Svar: Mutationen i exon 3 ledde till att den aromatiska, kväveinnehållande
(hydrofoba/hydrofila) polära hydroxylgruppsinnehållande aminosyraresten treonin (Thr) i
position 83 byttes ut mot den svavelinnehållande och hydrofoba aminosyraresten metionin
(Met). Thr kan tänkas delta med t.ex. en viktig vätebindning och hydrofob interaktion till
substrat och/eller till proteinet själv som Met inte kan göra varför autoglykosyleringen uteblir.

Allmänna frågor (17p)
8.

(1p) Kroppens anabolism och katabolism är beroende av biologiska katalysatorer
(enzymer) med speciella funktionella och strukturella enheter i det aktiva centrat. Ange två
typer av funktionella eller strukturella enheter, som kan återfinnas i det aktiva centrat hos ett
enzym.
Svar: Bindande aminosyrarester, katalystiskt aktiva aminsosyrarester, aminosyrarester som
stabiliserar övergångsstadiet, och cofaktorer.

9.

(2p)

Vilken del av cytoskelettet deltar aktivt i mitos? Hur?

Svar: Mikrotubuler [som organiseras av centrosomer] skapar kärnspolen (”mitotic spindle”)
som fäster i kromosomerna via kinetokorer. Mikrotubulerna separerar de duplicerade
kromosomerna så att de slutligen hamnar i dottercellerna.
10.

(2p)

Ange fyra viktiga funktioner som ECM (extracellulär matrix) har för celler.

Svar: Extracellulär matrix har molekyler som ger struktur, mekanisk hållfast och förankrar
celler. ECM reglerar även intercellulär kommunikation. Matrix behövs för tillväxt och
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differentiering av celler, samt för cellmigration.
11.

(2p) Från vilket groddblad kan bukspottkörteln huvudsakligen härledas från? Vad heter
processen som leder till att detta groddblad bildas? Ange tiden för denna process samt nämn
ett annat organ som också kan härledas huvudsakligen från detta groddblad.
Svar: Groddbladet heter endoderm. Endodermet skapas under gastruleringen, som sker under
den tredje embryonala veckan. Till exempel levern kan också härledas från detta groddblad.

12.

(2p)

Beskriv schematiskt natrium/kaliumpumpens stegvisa funktionscykel?

Svar:
Beskrivningen av natrium/kaliumpumpens funktionscykel kan påbörjas vid valfritt steg
1. Natriumjoner binder in från cytosolsidan samtidigt som eventuellt inbundna kaliumjoner
avgår.
2. ATP binder med sitt gammafosfat till en proteindomän på pumpers cytosolsida. Samtidigt
genomgår pumpen en konformationsförändring som innesluter natriumet.
3. ADP avgår men fosforyleringen kvarstår på pumpen. Pumpen genomgår därvid en
konformationsförändring varvid natrium släpps ut på den extracellulära sidan samtidigt
som kalium binder in från den extracellulära sidan
4. Pumpen defosforyleras varvid kaliumjoner innesluts.
5. Pumpen genomgår ytterligare en konformationsförändring till läge 1.
13.

(2p) I bifogad bildsida med bilderna A-D illustreras olika vävnader, organ eller celler.
Ange för varje bild (A-D; se nedan) vad som illustreras.
A: Vilken del av matsmältningskanalen? (0,5p)
B: Vilket organ? (0,5p)
C: Namnge epitelet (endast fullständig nomenklatur ger poäng). (0,5p)
D: Namnge cellerna. (0,5p)
Svar:
A: Colon (avsaknad av villi; förekomst av Lieberkühns kryptor och många bägarceller).
B: Pancreas (i mitten syns en Langerhansk cellö).
C: Oförhornat skiktat skivepitel (bilden är från esofagus).
D: Glatta muskelceller (kärna med "korkskruvsutseende"; bilden är från tunica muscularis
externa i tarmen).
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14.

(2p) I canalis analis finns en viktig linje som indikerar en gräns mellan områden med olika
kärl- och nervförsörjning. Hur benämns denna gränslinje och mer precist var är den belägen?
Förklara gärna med en skiss. Beskriv också skillnaderna i venöst avflöde respektive sensorisk
innervation mellan områdena ovan och under denna linje.
Svar: Gränslinjen heter linea pectinata och är belägen utmed nederkanten av columnae
anales. Det venösa avflödet ovan linea pectinata går via v. portae hepatis till levern och
under linea pectinata direkt till v. cava inferior. Den sensoriska innervationen i området under
linea pectinata kommer från somatiska nerver (ger bl.a. hög smärtkänslighet liknande den i
huden) medan de sensoriska nervfibrer som innerverar ovan linea pectinata följer autonoma
nerver (smärtkänslighet framför allt för distension).

15.

(1p)

Två av nedanstående påståenden är korrekta. Vilka är de två påståendena?

a) Parasympatiska nervsystemet ökar sekretionen och ökar motiliteten i tunntarmen
b) Parasympatiska nervsystemet ökar sekretionen och minskar motiliteten i tunntarmen
c) Sympatiska nervsystemet ökar sekretionen och minskar motiliteten i tunntarmen
d) Sympatiska nervsystemet ökar sekretionen och ökar motiliteten i tunntarmen
e) Sympatiska nervsystemet minskar sekretionen och minskar motiliteten i tunntarmen
Svar: a och e är korrekta svar.
16.

(3p) Beskriv och förklara vad ”Migrating Motor Complex” (MMC) är och vilken betydelse
MMC har.
Svar: MMC uppträder mellan måltiderna (fasta) och utgörs av en synkroniserad och ökad
både elektrisk och motorisk aktivitet i framför allt tunntarmen. MMC består av 4 distinkta
faser:
1. Relativt lång ”tyst” period då i stort sett inget händer,
2. Ökad elektrisk aktivitet och ett ökat antal kontraktioner,
3. En kraftigt ökad aktivitet elektrisk och mekanisk aktivitet under ett antal minuter,
4. En period av successivt minskad aktivitet som leder till den tysta perioden.
MMC uppstår ungefär var 90-120 minut om inte födointag sker. Då bryts mönstret och
normala segmentella och peristaltiska kontraktioner tar över. MMC betydelse är att göra rent
från större partiklar i magsäck och tunntarm som normalt inte passerar, tomatskal, benbitar;
dessutom att ”rensa” tunntarmen från bakterier, döda avstötta celler och icke-digererbara
födorester.
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Tema 1: Problem med kroppens hantering av kolhydrater (26 p)
********************************************************************************
Fel i kroppens hantering och metabolism av kolhydrater kan vara mer eller mindre allvarliga. Ibland
ger de sig till känna som besvär från matsmältningskanalen i anslutning till intag av kolhydrater. I
andra fall ger sig problemen tillkänna endast vid hårt fysiskt arbete, såsom då felen kan härledas till
glykogenomsättningen. Ärftliga fel i något av de glykolytiska enzymerna som uttrycks i de röda
blodkropparna, kan å andra sidan ge upphov till kronisk hemolytisk anaemi (blodbrist på grund av
sönderfall). När det gäller många lysosomala sjukdomar kan fel i nedbrytningen av många av
kroppens makromolekyler vara långsamt progredierande (framåtskridande) och ibland leda till en
för tidig död.
____________________
Olika sjukdomar i tarmen kan på olika sätt förstöra befintliga funktionella enterocyter och/eller
störa den normala omsättningen av dessa och därmed förorsaka störningar i bland annat digestionsoch absorptionsprocesserna. En del störningar är dock medfödda och kan leda till nedsatt förmåga
att bryta ned olika kolhydrater såsom sukros.
********************************************************************************
17.

(2p) Nedbrytning av kolhydrater startar redan i munnen vid intag av föda. De
salivproducerande körtlarna producerar enzym, slem och salter och hjälper till att spjälka
bland annat stärkelse i munhålan. Vilka körtlar utsöndrar saliv till munhålan och hur skiljer
man på dessa mikroskopiskt?
Svar:
1. Glandula parotis: 100% serösa körteländstycken; inga mukösa körteländstycken. Ofta
innehåll av vita fettceller i körtelvävnaden.
2. Glandula submandibularis: Cirka 80 % serösa körteländstycken; cirka 20 % mukösa
körteländstycken.
3. Glandula sublingualis: Cirka 50 % serösa körteländstycken; cirka 50 % mukösa
körteländstycken.
Serösa körtelceller:
Cellerna i de serösa körteländstyckena karakteriseras av god färgbarhet med hematoxylineosin (htx-eosin), innehåll av sekretoriska vesikler/granula apikalt och runda relativt centralt
lokaliserade cellkärnor. Sekret är vattnigt och innehåller proteiner.
Mukösa körtelceller:
Cellerna i de mukösa körteländstyckena karakteriseras av dålig färgbarhet med hematoxylineosin (htx-eosin), god färgbarhet med PAS (periodic acid-Schiff; färgar bland annat
mukopolysackarider), innehåll av vakuoler (i stället för sekretoriska vesikler) apikalt och
tillplattade basalt förskjutna cellkärnor. Sekret är visköst och innehåller glykoproteiner.
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18.

(2p) Den fortsatta nedbrytning av kolhydrater sker bland annat med hjälp av enzymer som
frisätts från pancreas. Beskriv, gärna med hjälp av en skiss, och namnge de utförsgångar
genom vilka pancreassekretet tömmer sig. Inkludera i svaret var gångarnas mynningar är
belägna och viktiga relationer till andra gångsystem.
Svar:
Ductus pancreaticus (major) och ductus pancreaticus accessorius (minor) tömmer sig vid
papilla duodeni major (Vateri) respektive papilla duodeni minor i pars descendens duodeni.
Ductus pancreaticus mynnar tillsammans med ductus choledochus vid papilla Vateri.

19.

(2p) Redogör med hjälp av strukturformler (Haworth) och bindningar för uppbyggnaden av
sukros. Redogör också för hur de olika monosackaridkomponenterna som bygger upp sukros,
efter normal enzymatisk processning med sukras, absorberas in i enterocyterna och hur dessa
sedan transporteras vidare ut i blodbanan.
Svar: Disackariden sukros består av glukopyranos sammanfogad med fruktofuranos m.h.a. en
(α1 β2)-glykosidbindning (för strukturformler se panel 2, sid 113, i Alberts femte
upplagan).
Glukos i pyranosform absorberas in i enterocyterna m.h.a. sekundär aktiv transport och
symportproteinet SGLT1. Ett i basalmembranet lokaliserat Na+/K+-ATPas bygger upp en
koncentrationsgradient av natriumjoner [pumpar ut tre Na+ och in två K+] vilka dras från
tarmlumen och passivt följer då en glukosmolekyl med in i cellen. Fruktos absorberas m.h.a.
faciliterad diffusion och GLUT5. Ut ur enterocyterna transporteras de två sockermolekylerna
med en koncentrationsgradient och m.h.a. den mera ospecifika glukostransportören GLUT2.

********************************************************************************
Som inledningsvis nämnts kan olika fel i de röda blodkropparnas kolhydratomsättning leda till
hemolytisk anaemi.
********************************************************************************
20.

(3p) Mutationer i det sista reglerade enzymsteget i glykolysen respektive i det första
enzymsteget i HMP-shunten är exempel på sådana förändringar, som på olika sätt kan ge
upphov till hemolytisk anemi. Redogör med angivande av samtliga substrat, produkter, enzym
och enzymnamn för de två biokemiska reaktionerna som åsyftas. Förklara också hur två så
olika biokemiska reaktioner på olika sätt kan ge samma patofysiologiska konsekvens i de röda
blodkropparna. [Ledtråd: Den röda blodkroppen saknar mitokondrier och cellkärna].
Svar:
a) Enzymet pyruvatkinas katalyserar reaktionen PEP + ADP  pyruvat + ATP
b) Enzymet glukos-6-fosfatdehydrogenas katalyserar den huvudreglerade reaktionen i HMPshunten d.v.s. oxidationsreaktionen glukos-6-fosfat + NADP+ [+H2O]  6-fosfoglukonat +
NADPH + H+.
NADPH som bildas i den senare reaktion behövs som coenzym för glutationreduktas, som
behövs för att reducera den oxiderade formen av glutation som bildats då den röda
blodkroppen utsätts för oxidativ stress – brist på NADPH leder till hemolys. Minskad aktivitet
hos pyruvatkinas leder till minskad substratfosforylering och därmed energibrist och i
slutändan till hemolys.
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21.

(7p) Om motsvarande (se fråga 20) leverenzymer (isoenzymer) i stället skulle varit
muterade skulle nysyntesen av bland annat fettsyror i levern kunna påverkas.
a) Ge en kortfattad förklaring till att detta eventuellt skulle kunna bli resultatet.
b) Med utgångspunkt från de produkter och coenzym som bildas i de två leverreaktionerna,
redogör för samtliga reaktionssteg (substrat och produkter, enzym och coenzym), som leder
fram till bildningen av palmitinsyra i levern (OBS bildningen av palmitinsyra behöver ej
beskrivas i detalj utan enbart med hjälp av en summaformel).
Svar:
a) NADPH behövs som coenzym i reaktionen som katalyseras av fettsyrasyntas (FAS),
pyruvat behövs som donator av kolskeletten i palmitinsyra, ATP behövs i två cytosolära
reaktioner för att bilda byggstenarna acetylCoA resp. malonylCoA.
b) pyruvat + CoA [+NAD+]  acetylCoA + CO2 [+NADH + H+] (enzym:
pyruvatdehydrogenaskomplexet; coenzym: TPP, liponsyra, CoA, FAD, NAD+),
acetylCoA + oxaloacetat  citrat + CoA (enzym: citratsyntas),
citrat + CoA + ATP  oxaloacetat + acetylCoA + ADP + Pi (enzym: citratlyas),
acetylCoA + CO2 + ATP  malonylCoA + ADP + Pi (enzym: acetylCoAkarboxylas;
coenzym biotin),
c) acetylCoA + 7 malonylCoA + 14 NADPH + 14H+  palmitinsyra (C16:0) + 14 NADP+ +
7 CO2 + 6 H2O (enzym: FAS).

22.

(5p) Även kolesterolbiosyntesen skulle kunna komma att påverkas vid mutationer i
motsvarande (se fråga 20) leverenzymer (isoenzymer) av i princip samma orsaker. Redogör,
med utgångspunkt från en cytosolärt bildad och aktiverad tvåkolsförening, för
kolesterolbiosyntesen med angivande av substrat och produkter. Endast det huvudreglerade
enzymsteget skall beskrivas med avseende på namn, coenzym och regulatoriska faktorer.
Svar:
a) 2 Acetyl CoA  acetoacetylCoA (4C) + CoA
b) acetoacetylCoA + acetylCoA  HMG CoA (6C) + CoA
c) HMG CoA + 2 NADPH + 2 H+  mevalonsyra (6C) + CoA + 2NADP+
d) mevalonsyra  isopentylpyrofosfat (IPP; 5C) + CO2
e) IPP  DPP (5C; isomeriseringsreaktion)
f) DPP + IPP  geranylpyrofosfat (GPP; 10C)
g) GPP + IPP  farnesylpyrofosfat (FPP; 15C)
h) FPP + FPP  squalen (30C)
i) squalen  kolesterol (27C; i flera trimningssteg).

Det huvudreglerade enzymsteget (c), som katalyseras av HMG CoA-reduktas, regleras genom
kovalent modifiering (fosforylering [AMPK] och defosforylering), på gennivå av insulin och
glukagon samt på gennivå av kolesterol.
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23.

(3p) Om det sista reglerade glykolytiska steget hämmas i de röda blodkropparna (RBK) på
grund av en mutation i enzymet kommer det ske en ansamling av de glykolytiska
intermediärerna som bildats innan det muterade enzymsteget. Koncentrationen av en av dessa
intermediärer, som bildas specifikt i de röda blodkropparna och som fungerar som en alloster
regulator till hemoglobin, kan öka ända upp till tre till fyra gånger. Med utgångspunkt från
valfri trios i glykolysen förklara kortfattat hur denna allostera regulator bildas (substrat och
produkter) samt redogör för vilka konsekvenser bildning av denna regulator får på ATPbildningen i RBK kontra andra celler som ej bildar denna allostera regulator. Förklara också
med hjälp av ett syremättnadsdiagram (storhet och sorter skall anges) hur ökande mängder av
den allostera regulator kommer att påverka associations/dissociationskurvan för syrgas till
hemoglobin och vilka funktionella konsekvenser detta får.
Svar: Den allostera regulatorn 2,3-bisfosfoglycerat bildas i en mutas-katalyserad reaktion i de
röda blodkropparna: 1,3-BPG 2,3-BPG. Genom att inte alla 1,3-BPG – molekyler kommer
att ge upphov till substratfosforylering och ATP-bildning, som i andra celler, kommer ATPbildningen i RBK vara lite lägre. Då mängderna 2,3-BPG ökar sker en högerförskjutning av
dissociationskurvan i ett syremättnadsdiagram (se fig. 3.11 i CHF 4:e upplagan). Denna
högerförskjutning innebär att affiniteten för syrgas minskar och att det därför blir svårare att
binda in syrgas men lättare att avge detsamma.

********************************************************************************
Sfingolipidoser och mukopolysackaridoser är samlingsnamn på två olika sjukdomsgrupper, som
kan hänföras till många olika specifika enzymdefekter i nedbrytningen av sfingolipider respektive
glukosaminoglykaner. Gauschers sjukdom och Hurlers sjukdom är exempel på sjukdomar som kan
hänföras till respektive grupp och som beror på defekt lysosomal nedbrytning av olika specifika
glykosidbindningar.
********************************************************************************
24.

(2p) Redogör för den subcellulär lokalisationen och principiella uppbyggnaden av
sfingolipider (till exempel sfingomyelin) respektive glukosaminoglykaner (till exempel
dermatansulfat).
Svar: Sfingolipider såsom sfingomyelin är komponenter i cellmembraner.
Glukosaminoglykaner (GAG)s som ofta är byggstenar i proteoglykaner återfinns i matrix eller
på kärlväggar (heparansulfat) och i basofila granulocytor (heparin).
Sfingolipider (sfingomyelin) är uppbyggt av en palmitinsyrarest bunden till ett serinrest
(sfingosin), till sfingosin är en variabel fettsyra bunden (ceramid), till ceramid är sedan en
fosfatgrupp med en kolin bunden (sfingomyelin) alternativt en eller flera sockerrester såsom i
sfingolipider (glykolipider). GAGs är uppbyggda såsom repetitiva disackaridenheter
bestående av ett surt socker (iduron- eller glukoronsyra) och ett andra socker som är amiderat
och ibland också acetylerat. Dessutom är sockerresterna ofta ytterligare modifierade med
sulfatgrupper.
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Tema 2: Epigenetik (17 p)
*******************************************************************************
Genetik handlar inte bara om gener i form av DNA. I våra celler finns mekanismer som kallas med
det sammanfattande namnet epigenetik som utformar en bro mellan vårt Mendelska arv och miljön.
Epigenetiken kan förklara hur ett barn kan få egenskaper som inte återfinns i det genetiska
materialet (DNA) hos föräldrarna.
********************************************************************************
25.

(1p)

Namnge två typer av epigenetiska modifieringar av kromatin.

Svar: Metylering av DNA, histonmodifieringar eller histonutbyte.
26.

(2p) Cancer är en genetisk sjukdom - och den har både genetiska och epigenetiska
aspekter. Beskriv olika typer av genetiska och epigenetiska förändringar som kan leda till
cancer.
Svar: Mutationer av olika typ som leder till förlust av tumörsupressorgen eller mutation som
leder till överuttryck av onkogen. Epigenetisk förändring av genregion, inpackning i
heterokromatin eller metylering av CpGs i en tumörsupressorgen. Genetiska och epigenetiska
förändringar kan också samverka på ogynnsamt sätt.

*******************************************************************************
Celldifferentiering från stamceller till progenitorceller och olika vävnader styrs av ett genetiskt
program i form av DNA samt en epigenetisk handbok, som anpassas och utvecklas under en
individs utveckling.
*******************************************************************************
27.

(3p) Vid bildandet av vävnader med olika celltyper förekommer ofta så kallad induktion.
Förklara detta begrepp samt ge ett exempel på en vävnad där denna process är viktig,
inkludera då även vilka molekyler som är relevanta för just denna vävnad.
Svar: Induktion är en process varmed en grupp av celler i embryot signalerar till en annan
grupp av celler och påverkar deras utveckling. Ett exempel är hur samspelet mellan Fgf10
från grupper av mesenkymala celler inducerar epitelceller, som uttrycker FgfR, i den
embryonala lungan att växa. Förgreningen av bronkerna beror i sin tur på Shh som uttrycks i
toppen av den växande bronken (d.v.s. i epitelcellerna). Shh stänger sedan av uttrycket av
Fgf10 i mesenkymcellerna närmast toppen av vilket gör att epitelcellerna svarar på den
kvarvarande Fgf10 signalen på sidorna och således kan förgrena sig och växa i två olika
riktningar.
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*******************************************************************************
Den epigenetiska regleringen av Hox-gener är grundläggande för att uppnå korrekt kroppsmönster
under embryonal utveckling.
*******************************************************************************
28.

(1p) Nämn två processer under embryonalutveckling hos vilka den spatiotemporala
regleringen av flera Hox-gener är avgörande för att uppnå korrekt kroppsmönster.
Svar: Till exempel anterior-posterior-mönster under utveckling av CNS och
extremitetsutveckling.

29.

(1p) Nämn ett morfogen som reglerar uttycket av Hox-gener. Vilken typ av molekyl kodar
Hox-gener för?
Svar: Till exempel Shh. Hox-gener kodar för proteinmolekyler som är transkriptionsfaktorer.

********************************************************************************
Det har blivit allt klarare att olika ämnen i kosten på olika sätt genom en direkt eller indirekt
påverkan på transkriptionsfaktorer kan påverka genuttrycket av specifika gener. Dessutom kan olika
komponenter i kosten påverka den kovalenta modifieringen av DNA och därmed mera permanent
påverka uttrycket av våra gener. Den senare typen av påverkan kan i princip ske när som helst
under livet även i fosterstadiet. Exempel på substanser i kosten som kopplats till epigenetiska
förändringar är folat samt vitamin B12 och B6, biotin, tryptofan och niacin som på olika sätt anses
kunna påverka metyleringen av DNA, biotinylering av histoner samt polyADPribosylering av
histoner och DNA-bindande proteiner. Det finns misstankar om epigenetiska kopplingar till flera av
några livsstilsrelaterade sjukdomar såsom diabetes typ 2 och fetma, men också till sjukdomar såsom
arterioskleros.
***************************************************************************
30.

(3p) Metylering av DNA kräver DNA-metyltransferaser vilka använder sig av Sadenosylmetionin (SAM) som metyldonator. Folat samt vitamin B12 och B6 kan på olika sätt
kopplas till omsättningen och bildningen av SAM. Redogör med angivande av substrat,
produkter, enzym och coenzymer för a) hur SAM bildas samt b) hur tillgången av folat och
vitamin B12 metabolt kan hänga samman med att mängden SAM som bildas kan påverkas av
tillgången på dessa ämnen och därmed i förlängningen DNA-metyleringen.
Svar: Se fig 20.8 CHF 4:e upplagan.
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*******************************************************************************
Reversibel kovalent modifiering av histoner med biotin är av betydelse när det gäller nedreglering
(”silencing”) av olika gener varför tillgången på biotin i kosten kan få epigenetisk betydelse. Biotin
har dock en helt annan funktion i andra cellulära avdelningar där det fungerar som coenzym till
specifika enzymer involverade i lipogenesen, och glukoneogenesen, samt i nedbrytningen av
uddakolsfettsyror och grenade aminosyror.
*******************************************************************************
31.

(1,5p) Redogör med angivande av substrat, produkter, enzym för den specifika
glukoneogenetiska reaktion som kräver biotin samt ange vilken specifik funktion som biotin
har i denna katalytiska reaktion.
Svar: Pyruvat + CO2 + ATP  oxaloacetat + ADP + Pi (enzym: pyruvatkarboxylas). Biotins
funktion är gruppöverförande och mera specifikt binder biotin det andra substratet koldioxid.

*******************************************************************************
De i kosten essentiella ämnena tryptofan och niacin kan båda omvandlas till NAD+ - ett coenzym i
många extranukleära metabola reaktioner. I cellkärnan har dock NAD+ åtminstone en annan
funktion då det där kan fungera som ett av flera substrat till DNA-reparationsenzymet poly(ADPribos)-polymeras (PARP). I cellkärnan utgör bland annat de DNA-bindande histonerna liksom det
glykolytiska enzymet glyceraldehyd-3-fosfat-dehydrogenas (GAPDH), substrat som modifieras
med hjälp av PARP.
*******************************************************************************
32.

(1,5p) Beskriv den principiella uppbyggnaden av NAD+ samt redogör för vilken specifik
coenzymatisk funktion som NAD+ har i olika extranukleära enzymatiska reaktioner.
Svar: Se fig. 28.14 i CHF 4:e upplagan. NAD+ deltar i redoxreaktioner och mera specifikt
genom att vara elektron- och vätebindande.

33.

(3p) Ökad intracellulär tillgång på glukos kan i vissa celler leda till oxidativ stress och i
förlängningen till DNA-skador. Dessa skador leder bland annat till aktivering av PARP och
modifiering av det GAPDH som finns i kärnan. Denna modifiering av GAPDH i kärnan
resulterar i att den cytosolära tillgången av GAPDH minskar.
Med utgångspunkt från glukos, eller någon valfri glykolytisk intermediär, redogör med
angivande av substrat och produkter (enzym och coenzym skall endast anges för
redoxreaktioner) för hur en minskad cytosolär tillgång på GAPDH kan komma att leda till en
ökad bildning av sorbitol respektive diacylglycerol (DAG).
Vid diabetes mellitus kan sorbitol och DAG efter lång tid ge upphov till patologisk påverkan.
Förklara kortfattat varför/hur dessa produkter kan ge upphov till så kallade sena
komplikationer i samband med diabetes mellitus.
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Svar: Glukos + NADPH + H+  sorbitol + NADP+ (enzym: aldosreduktas). Sorbitol anses ha en
osmotisk effekt i de vävnader som saknar enzymet sorbitoldehydrogenas. Dessutom förbrukas
NADPH något som leder till ytterligare ökad oxidativ stress.
Glyceraldehyd-3-fosfat som också kan ansamlas vid minskad cytosolär tillgång av GAPDH
kan omvandlas till DHAP, som sedan i flera steg omvandlas vidare till DAG:
DHAP + NADH + H+  NAD+ + glycerol-3-P (enzym: glycerol-3-fosfatdehydrogenas);
glycerol-3-P + acylCoA  lysofosfatidsyra + CoA; lysofosfatidsyra + acylCoA 
fosfatidsyra + CoA; fosfatidsyra + H2O  DAG + Pi. DAG fungera som coactivator till PKC
[, som fosforylerar bl.a. olika transkriptionsfaktorer något som leder till nedreglering av
eNOS].

Tema 3: Natrium – salt (8p)
*******************************************************************
Salt är gott - och de flesta av oss får i oss minst dubbelt så mycket salt som vi egentligen behöver.
Kroppen använder natrium för att upprätthålla jonstyrkan i cellerna. Den deltar i viktiga funktioner
som nervkommunikation samt i muskelkontraktion.
____________________
Hypernatremi (saltförgiftning) kan uppstå på grund av osmotiska effekter i samband diabetes
mellitus (glukosuri) och diabetes insipidus (bristande återabsorption av vatten). Obehandlad
diabetes typ 1 leder också till ketoacidos som ytterligare kan bidra till hypernatremi.
******************************************************************************
34.

(1p)

Förklara varför glukosuri kan leda till ökade urinmängder.

Svar: Då njurtröskeln för glukos i urinen överskrids, d.v.s. då koncentrationen av glukos i
urinen överstiger transportkapaciteten hos njurens glukostransportörer ca 10 mM, kommer
glukos p.g.a. osmotiska effekter (hydratisering) dra med sig vatten ut.
35.

(3p) Med utgångspunkt från en ”aktiverad” tvåkolsförening, som kan bildas i
mitokondrien, redogör för bildningen av de energimässigt viktiga ketonkropparna (substrat
och produkter; enzym och coenzym enbart för redoxreaktioner). Med utgångspunkt från
ketonkropparnas kemiska egenskaper/struktur förklara också varför förekomsten av dessa i
urinen kan bidra till ökade urinvolymer.
Svar: acetylCoA + acetylCoA  acetoacetylCoA;
acetoacetylCoA + acetylCoA [+ H2O]  HMGCoA;
HMGCoA  acetylCoA + acetoacetat;
acetoacetat + NADH + H+ 3-hydroxybutyrat + NAD+ (enzym: 3-hydroxybutyratdehydrogenas). Ketonkropparna är sura då de innehåller en karboxylgrupp. Karboxylgruppen
på ketonkropparna bidrar till att binda vatten genom bl.a. jon-dipolinteraktioner och
vätebindningar.
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******************************************************************************
Hypertoni (högt blodtryck) är en av våra vanligaste folksjukdomar. Bland de som har förhöjt
blodtryck finns det patienter som är känsliga för salt i maten, och för dem är det viktigt att begränsa
intaget av salt i kosten.
******************************************************************************
36.

(4p) Det är även känt att vissa typer av hypertoni kan ha ärftliga komponenter. Ge
funktionella definitioner för de två huvudtyperna av genetiska sjukdomar. Beskriv även hur
man skulle kunna gå till väga för att studera den ärftliga komponenten i högt blodtryck. Vilka
typer av studier skulle man kunna genomföra? Skapa en hypotes hur man skulle kunna ta reda
på om en sjukdom endast är resultat av miljöpåverkan. Observera – i denna fråga är det
viktigt att du fokuserar på att skapa en vetenskapligt motiverad hypotes. Flera olika typer av
svar kan godkännas.
Svar: De två huvudtyperna av genetiska sjukdomar är enkla och komplexa sjukdomar. I enkla
sjukdomar ger en mutation direkt utslag i form av sjukdomen, miljön påverkar inte processen.
Komplexa sjukdomar är resultat av en växelverkan mellan arvet (flera olika gener och
genkombinationer) och miljön. Man skulle kunna studera ärftlighet i familjer och etniska
grupper, eller med tvillingstudier. Man kan studera fenomenet med olika djurmodeller. Flera
olika typer av svar kan godkännas när det gäller miljöpåverkan.
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DFM1-TENTAMEN 11 01 10
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen
består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar
svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten
(2, 3+5 samt 4) för att bli godkänd på tentamen.

Frågor i anslutning till artikeln ”Acetyl-CoA Synthetase 2, a Mitochondrial
Matrix Enzyme Involved in the Oxidation of Acetate”, J Biol Chem; 276:
11420-11426, 2001. (10 p)
***************************************************************************
I artikeln beskriver författarna bland annat isolering och karaktärisering av enzymet acetylCoA synthetase 2 (AceCS2) och jämför det med egenskaperna för AceCS1.
***************************************************************************
1

(1p) Med utgångspunkt från artikeln och lärandemålen på DFM1, redogör med
angivande av samtliga substrat, produkter enzym och eventuellt coenzym för den
reaktion som katalyseras av de två isoenzymerna.
Svar: acetat + ATP + CoA  acetylCoA + AMP + PPi.

2

(3p) När man studerade metabolismen av C14- märkt acetat i celler som transfekterats
med en cDNA-vektor, som i cellerna överuttryckte AceCS2, fann man att C14
framförallt inkorporerades i koldioxid. Med utgångspunkt från den C14-innehållande
produkt som bildas i reaktionen som katalyseras av AceCS2 (se svar 1), redogör med
hjälp av information i artikeln och lärandemålen på kursen DFM1, för produktens
fortsatta metabolism till att de båda C14-märkta kolen i acetat rent principiellt kan
återfinnas i koldioxid. Samtliga substrat, produkter och eventuellt coenzym skall anges
liksom reglerade enzymer.
Svar: 1) acetylCoA + oxaloacetat  citrat + CoA (enzymnamn: citratsyntas); 2) citrat
 isocitrat; 3) isocitrat + NAD+  -ketoglutarat + CO2 + NADH + H+ (enzymnamn:
isocitratdehydrogenas); 4) -ketoglutarat + NAD+ + CoA  succinylCoA + CO2 +
NADH + H+ (enzymnamn: -ketoglutaratdehydrogenas).

1

3

(3p) I metodbeskrivningen för hur man indirekt mäter aktiviteten för AceCS anges
att reaktionsblandningen för den spektrofotometriska metoden innehåller tre olika
enzymer förutom AceCS. Ett av dessa enzymer är adenylatkinas som katalyserar
reaktionen 2ADP  ATP + AMP.
Redogör med angivande av samtliga substrat och produkter och eventuellt coenzym för
de reaktioner som katalyseras av de andra två enzymerna i den aktuella
reaktionsblandningen.
Med utgångspunkt från de fyra olika reaktionerna redogör för hur de kopplas till
varandra (ett isolerat metabolt system) och hur de i slutändan leder till att man
spektrofotometriskt kan följa förbrukningen av en substans som ett indirekt mått på
aktiviteten hos AceCS.
Svar: 1) PEP + ADP  pyruvat + ATP (enzymnamn: pyruvatkinas); 2) pyruvat +
NADH + H+  laktat + NAD+ (enzymnamn: lakatdehydrogenas). Reaktionerna kopplas
till varandra genom att i AceCS-reaktionen bildas det AMP. AMP driver reaktionen
som katalyseras av adenylatkinas till ökad bildning av ADP. Ökad bildning av ADP
driver på bildningen av pyruvat som i sin tur ökar bildningen av laktat varvid NADH
konsumeras. NADH absorberar ljus vid 340 nm till skillnad från NAD+ (jämför
analysmetoden på kolhydratlaborationen) och en minskad absorption blir därför ett
indirekt mått på ACeCS-aktiviteten.

4

(1p) Som en kontroll för mängden av totalt mRNA används vid mRNA-analys med
Northernblot-teknik vanligen något mRNA, som inte anses påverkas av behandlingen.
Vilket är enzymet som används som kontroll i de aktuella studierna och vilken specifik
reaktion katalyseras av det aktuella enzymet? Samtliga substrat, produkter och coenzym
skall anges.
Svar: Enzymet vars mRNA användes som kontroll för totalmängden av mRNA i
Northernblot -experimenten är glyceraldehyd-3-fosfat dehydrogenas (GAPDH):
GAPDH katalyserar reaktionen glyceraldehyd-3-fosfat + Pi + NAD+  1,3-BPG +
NADH (d.v.s. bildningen av en högenergiförening samt ett reducerat coenzym).

5

(2p) Ge exempel på hur man kan analysera nivåer av genaktivitet i kroppens olika
vävnader, till exempel hur man har analyserat genaktivitet för AceCS i olika vävnader i
kroppen.
Förklara hur det kan vara möjligt att mängden av ett protein i cellen inte alltid korrelerar
med mängden av motsvarande mRNA-molekyl.
Svar: Man har undersökt hur mycket AceCS mRNA transkript som finns i
cellerna/vävnaderna med hjälp av en metod som kallas Northern blott och som ger ett
mått på hur mycket mRNA som transkriberats av motsvarande gen. Man kan även mäta
hur mycket mRNA som finns av en viss gen med hjälp av RT-PCR.

2

Mängden transkript behöver inte alltid korrelera till mängden protein, eftersom mRNA
och protein kan regleras även på post-transkriptionell nivå och post-translationell nivå.
[¨Bonus¨ om man kan ge exempel, t.ex. mRNA-stabilitet (nedbrytning), mRNAtransport, proteinstabilitet (nedbrytning), proteintranslation.]

Allmänna frågor (19p)
6

(2p)

Beskriv hur de enzymer som verkar i lysosomen dirigeras dit.

Svar: Enzymer som skall verka i lysosomen märks in med mannos-6-fosfatmannos-6fosfat i cis-Golgi. Inmärkningen katalyseras av N-acetyl-D-glukosaminfosfotransferas
(GlcNAc fosfotransferas). Fosfotransferaset känner igen en mycket speciell yta på det
lysosomala enzymet och märker därigenom bara enzymer som skall verka i lysosomen.
Mannos-6-fosfatmärkningen känns sedan igen av mannos-6-fosfatreceptorn i transGolgi. Mannos-6-fosfat-receptorn medierar därefter vesikulär transport m.h.a. klatrin till
en lysosom eller en mognande sen endosom.
7

(3p) Beskriv vad ”splitsning” [eller ”splicing”] är och kortfattat hur den fungerar hos
celler, och vad den har för betydelse för celler. Hur skulle människans genuppsättning
kunna se ut om det inte fanns någon mekanism som splitsning?
Svar: Splitsning är den process som ser till att genens introner klipps bort och exonerna
binds ihop. Splitsning av pre-mRNA sker under och efter transkriptionen (innan
translation), med hjälp av RNA och proteinkomplex (snRNPs/ ¨snurps¨).
Splitsningen (av transkriptet) är energikrävande och sker i spliceosomen (RNA och
proteinkomplex) där introner tas bort [som lassoliknande strukturer, så kallat lariatstruktur] och exoner ¨limmas¨ ihop till mRNA (messenger/budbärar RNA). En
och samma gen (pre-mRNA) kan splitsas olika i olika celltyper eller vävnader, för olika
ändamål.
Den genetiska informationen (generna) hos eukaryota organismer (till exempel
människa) är organiserad så att olika kombinationer av informationsbärande delar
(exoner) kan väljas vid splitsning av mRNA (alternativ splitsning) och ger upphov till
olika proteiner under translationen.
På det här sättet kan cellen ta fram olika varianter av en och samma gen och ge upphov
till proteiner med olika funktioner. Antalet gener behöver därmed inte vara lika med
antalet olika proteinvarianter som förekommer hos organismer.
Om inte splitsningen fanns som mekanism så skulle antalet gener troligen vara fler än
nu för att skapa alla de olika proteiner och funktioner som en cell och hela organismen
behöver. Splitsning ger variation och har även en viktig evolutionär roll för utveckling
av ”nya” proteiner.

3

8

(3p) Vissa individer med genetisk sjukdom har genetisk mosaikism på
kromosomnivå. Det betyder att alla celler inte har samma kromosomuppsättning. Om en
individ visar mosaikism (till exempel en trisomi) hos nästan alla vävnader jämfört med
en annan individ som endast visar mycket begränsad nivå av mosaikism, vad kan man
säga om den troliga tidpunkten för kromosomförändringen?
Svar: Om en individ uppvisar mosaikism så innebär det att felet har uppstått mitotiskt
under embryonal utveckling men inte under den föregående meiosen. Om felet hade
uppstått under meiosen så skulle alla celler bära på samma fel. Beroende på tidpunkten
för förändringen påverkas det växande embryot olika. Om felet uppstår väldig tidigt
under embryonal utveckling så påverkas många celltyper och vävnader, och om felet
uppstår senare blir omfattningen av mosaikism mer begränsad.

9

(4p) Den cephala fasen i samband med måltid påverkar både sekretionen i munnen
samt motoriken och sekretionen i magsäcken.
a) Beskriv hur den cephala fasen aktiveras.
Den cephala fasen leder till en sensorisk aktivering av salivkörtlarna respektive en
motorisk/sensoriska aktivering av magsäckens glatta muskelceller respektive
magsaftsekretion.
b) Hur sker denna aktivering? Beskriv också hur negativa feed-back mekanismer kan
hämma saltsyrasekretionen i ventrikeln men också hämma magsäckens tömning till
tunntarmen.

Svar: a) Den cephala fasen innebär en aktivering av det sensoriska systemet såsom lukt,
syn, hörsel, känsel samt tanken på föda.
b) Denna aktivering leder i munhålan till ökad parasympatisk aktivering av
salivsekretion som innebär att saliven blir vattnig, vätekarbonatrik, samt innehåller mera
alfa-amylas och ökar i volym.
Den cephala fasen innebär en ökning av aktiviteten i parasympatiska nervsystemet n
Vagus som motoriskt ger en adaptiv relaxation, vilket innebär att muskulaturen
relaxerar i samband med vagusaktivering (NO, VIP, ATP som möjliga inhibitoriska
receptorer). Anledningen till detta är att ventrikeln ska kunna fyllas upp till en volym av
c:a 1,5 liter utan tonushöjning i muskulaturen. Vid uttänjning av muskulatur leder denna
normalt reflexivt till en tonushöjning. Aktiveringen av N Vagus leder samtidigt till en
ökning av magsaftsekretionen framför allt HCl-bildningen dels genom en direkt
vaguspåverkan på parietalcellerna men också genom att G-celler ökar sin
gastrinfrisättning, och H-celler som leder ökar histaminfrisättningen. Histamin och
gastrin ökar sekretionen av HCl från parietalcellerna. S-celler som producerar
somatostatin hämmar både parietalcellerna och H- och G-cellerna vilket minskar HClsekretionen. Både t.ex. gastrin och HCl har en hämmande effekt på ventrikelns motorik.

4

10

(2p) Vilken funktion har enzymet HGPRT i kroppen? Beskriv den katalyserade
reaktionen. Beskriv vad det får för konsekvens för en människa om HGPRT saknas?
Svar: HGPRT (Hypoxantin Guanin Fosforibosyl Transferas) återanvänder fria
purinbaser (hypoxantin eller guanin) genom att koppla dem till PRPP under avgivande
av pyrofosfat och därmed bildas IMP och GMP. Total avsaknad av HGPRT ger LeschNyhans syndrom som karakteriseras av mental retardation, självdestruktivitet och gikt.

11

(2p)

Hur fungerar 5-FU (5-fluorouracil) som används som cancermedicin?

Svar: 5-FU aktiveras intracellulärt till 5-F-dUMP, vilket fungerar som substrat till
tymidylat-syntas (som vanligen gör dTMP från dUMP genom addition av en
metylgrupp på 5-position i uracil). Då en fluoratom sitter på 5-position i 5-F-dUMP
bildas en kovalent addukt som irreversibelt hämmar tymidylatsyntas - detta är ett
exempel på "suicide inhibition". Konsekvensen blir att dTMP inte bildas och därmed får
cellerna inte tillräckligt mycket dTTP och DNA-syntes avstannar. Mest känsliga för
detta blir snabbt växande cancerceller, men även andra snabbt växande celler påverkas
vilket ger upphov till biverkningar såsom håravfall, immunsuppression samt hud- och
tarmbesvär.

12

(2p) Glukoskoncentrationen i blodets plasma är livsviktig. Normalt skall denna vara
3,3-5,6 mM efter en normal natts sömn (före frukost). Alltför lågt blodglukos gör att
man svimmar, och kan vara farligt för CNS (jämförbart med syrebrist). Höga halter
under lång tid är också skadligt, jämför diabetes.
Vilken molekyl utgör kroppens största förråd av kolhydrater, och i vilka två vävnader
finns det mesta av detta förråd? Vilket av dessa förråd kan användas för att tillföra
glukos till blodplasma under en normal natts fasta (motivera)?

Svar: Glykogen, finns framförallt i lever och i muskulaturen. Leverglykogen kan ge glukos
till blodets plasma. Muskelglykogen kan bara användas i den cell det ligger upplagrat
eftersom muskelcellen saknar glukos-6-fosfatas.

5

***************************************************************************
Ett eller flera alternativ kan vara rätt i följande flervalsfrågor. Varje fråga måste vara helt rätt
besvarad och ger ett halvt poäng (0,5p). Ringa tydligt in rätt svar!
***************************************************************************
13

(0,5p) Vilken eller vilka av följande aminosyror kan N-glykosyleras?
a) Serin
b) Hydroxylysin
c) Lysin
d) Treonin
e) Asparagin
Svar: e) Asparagin

14

(0,5p) Överst på bilden nedan visas den öppna formen av D-mannos. Vilken eller vilka
Haworth-projektioner (A, B, C eller D) representerar -isomeren av D-mannos?

Svar: Alternativ D är beta-isomeren,

6

Tema I: Alkohol & (o)hälsa (26p)
***************************************************************************
Alkoholförtäring är för många människor förknippat med positiva upplevelser och effekter
men kan också ha allvarliga skadeeffekter på hälsan. Överkonsumtion av alkohol under en
längre tid ger skador på hjärna, bukspottkörtel, hjärta och lever. Epidemiologiska data visar
att alkohol är en faktor i upp till 50-60% av de diagnostiserade fallen av levercirros i Sverige.
Av dem som dricker för mycket alkohol utvecklar 15-30% cirros. Bidragande riskfaktorer för
leverskador är även övervikt, virusinfektioner (hepatit) samt intag av vissa läkemedel (till
exempel paracetamol).

Exempel på vanliga laboratoriefynd vid alkoholrelaterad levercirros är:





ASAT/ALAT-kvot (aspartat-aminotransferas/alanin-aminotransferas) >2 (oftast 2-5
gånger över normalvärde)
Bilirubin-stegring - framförallt hos patienter med alkoholhepatit och levercirrhos
ALP (alkaliskt fosfatas)-stegring - kan förekomma vid alla former av alkoholinducerad
leverskada
IgA - ofta förhöjt. Även IgG och IgM kan vara över övre normalgränsen.

Alkohol kan ge upphov till fosterskador och bör därför undvikas helt under graviditeten.
Fetalt alkoholsyndrom, som orsakas av alkoholkonsumtion under graviditet, är ett tillstånd för
vilket specifik behandling saknas och som i sin lindriga form ofta innebär intellektuella
handikapp, och i svåra fall kan leda till psykomotoriska störningar. De teratogena
mekanismerna är inte kända, men en direkt toxisk effekt av alkohol eller någon av dess
metaboliter på embryot har föreslagits.
***************************************************************************
15

(2p) Levern kan anatomiskt delas in i flera så kallade segment. Beskriv den
anatomiska bakgrunden till denna indelning och ange hur många segment det finns i
levern.

7

Svar: Levern delas in i åtta stycken segment (I-VIII). Bakgrunden till denna indelning
är att a. hepatica propria, v. portae hepatis och ductus hepaticus communis (som löper
tillsammans in till levern via lig. hepatoduodenale) förgrenar sig tillsammans i levern
och varje grupp av grenar från kärlen/gången tillsammans "försörjer" en separat del av
levern, ett s.k. segment.

16

(3p)

Klargör med figur och text för leverns uppbyggnad på mikroskopisk nivå.

Av beskrivningen skall framgå:
 Leverlobulis histologiska utseende – vad är en klassisk lobulus respektive en
 portalobulus?
 Placering av gallgång och olika blodkärl - beskriv riktningen på flödet av galla
 respektive blod.
Vad kallas de monocytderiverade fagocyterande celler som påträffas i de hepatiska
sinusoiderna?
Svar: Levern (hepar) består av parenkym (hepatocyter), bindvävsstroma, sinusoider
(kanaler mellan strängar av hepatocyter) och perisinusoidala rum (Disses spalt/spatium;
mellan endotelceller och hepatocyter). Strukturellt sett är levern uppbyggd av ett stort
antal identiska enheter kallade lobuli eller acini. I mitten av klassisk levelobulus
(hexagon; se nedan) ses en centralven till vilken anastomoserande hepatocyter radierar
och i vilken sinusoiderna tömmer sig. I vinkeln på varje hexagon ses portaområden
(portazoner/portal canal) med gallgångar, blodkärl och lymfkärl. Inflöde av blod sker
via a. hepatica och v. portae, vars grenar återfinns i portazoner. Utflöde av blod sker via
v. hepatica, via s.k. centralvener. Gallgångarna har kubiskt epitel och är därför lätta att
skilja från kärlen. Portatriad = grenar från a. hepatica + v. portae + gallgång. Beroende
på hur man definierar gränserna hos lobuli/acini kallas de klassisk lobulus, portalobulus
respektive funktionell lobulus (även kallad leveracinus).

R%>3DD;D=>A4F>FD67@C79;A@G3CDE;>>8QC634>A66CO@7C3D3GD3??357@EC3>G7@ #3C
portazoner som hörn samt en centralven i sin mitt.
R*ACE3>A4F>FD67@C79;A@6OC93>>3@6CO@7C3DE;>>D3??3BACE3KA@ #3C57@EC3>G7@7C
som hörn samt en portazon i mitten.
R!F@=E;A@7>>>A4F>FD>7G7C35;@FD:3C8QCDQC<@;@9D=OC>7@;?;EE7@A5:4P67
portazoner och centralvener som hörn.)
8

Blodet i levern strömmar i motsatt riktning jämfört med lymfa och galla. Det blod som
tillförs från a. hepatica och v. portae tömmer sig i sinusoiderna mellan raderna av
leverceller för att sedan föras bort via centralvener. Arteriellt och venöst blod blandas
således. Galla från leverceller transporteras i gallcanaliculi till gallgången i portazonen,
och även lymfan passerar ut ur levern via denna region.

I de hepatiska sinusoiderna kan man finna Kupfferceller, som är stationära
monocytderiverade fagocyterande celler. Upptäcktes av Karl Wilhelm von Kupffer
(1829-1902).

17

(2p) Etanol metaboliseras i kroppen med hjälp av enzymerna alkoholdehydrogenas
(ADH) och aldehyddehydrogenas (ALDH). ADH använder sig av ett coenzym vid
reaktionen och det är dissociationen av detta från enzymet som är det
hastighetsbestämmande steget i reaktionen. Då reaktionen studeras med stort överskott
av coenzym närvarande erhålls Michaelis-Menten kinetik. 4-Metylpyrazol är en
inhibitor till ADH (se Michaelis-Menten diagrammet nedan) som använts som
läkemedel vid akut metanol- och glykolförgiftning. Vilken inhibitionsmekanism har
metylpyrazol? Förklara/Motivera!
Det finns flera olika varianter av ADH och ALDH (till exempel från alternativ
splitsning, olika alleler, eller olika gener).
En allelvariant av ALDH, som saknar enzymaktivitet, förekommer i vissa etniska
grupper. Effekterna vid alkoholintag hos människor med denna variant, bland annat
starka obehagskänslor, är i princip desamma som effekterna av Antabus (disulfiram),

9

som används som avvänjningsmedel i samband med alkoholmissbruk. Vad är en rimlig
hypotes om Antabus verkningsmekanism?

Svar: Acetaldehyd, NADH och H+ resp. ättiksyra, NADH och H+ bildas vid de två
reaktionerna. 4-Metylpyrazol är en kompetitiv inhibitor ty tillsats ändrar inte den
maximala hastighet som kan uppnås utan påverkar bara KM app.
Eftersom Antabus (disulfiram) har samma effekt som när man har ett inaktivt enzym
kan man anta att det fungerar som en irreversibel inhibitor till ALDH.

18

(2p)
Med utgångspunkt från det coenzym som förbrukas vid alkoholmetabolismen,
ge en motiverad förklaring till varför man inte bör ge sig ut på en träningsrunda på
fastande mage dagen efter tung alkoholkonsumtion. I motivation skall ingå
beskrivningen (substrat, produkter, enzym och coenzym) av en valfri metabol reaktion.
Svar: Alkoholförbränning konsumerar NAD+ i cytosolen. NAD+ behövs i flera av de
glukoneogenetiska reaktionerna som du är beroende av när du skall ut och springa på
fastande mage dagen efter tung alkoholkonsumtion.
Exempel på reaktion som påverkas:
Laktat + NAD+  Pyruvat + NADH + H+ (enzymnamn: laktatdehydrogenas).
Malat + NAD+ oxaloacetat + NADH + H+ (enzymnamn: [cytosolärt NAD beroende]
malatdehydrogenas)

19

(4p)
ASAT/ALAT är två olika enzymer som är viktiga för aminosyrametabolismen i
vår kropp. Ekvilibrium för de reaktioner som katalyseras av dessa enzymer ligger runt
ett (1,0) varför riktningen på reaktionen huvudsakligen styrs av tillgången på substrat
respektive produkter.

10

Beskriv de reaktioner som katalyseras av respektive enzym i levern och den troliga
riktningen för dessa reaktioner vid svält. De produkter som bildas i dessa reaktioner i
levern kommer att metaboliseras vidare. Ange vad respektive produkt kan användas till.
Svar:
ALAT: Ala + -ketoglutarat  pyruvat + Glu
ASAT: Glu + oxaloacetat  -ketoglutarat + Asp
Pyruvat - substrat för glukoneogenes.
-ketoglutarat - substrat för glukoneogenes + kan också indirekt bidra till
energibildning genom att gå in i TCA-cykeln.
Asp - kväve/aminogruppsdonator i Ureacykeln.
Glu - kan omvandlas till -ketoglutarat och därmed fungera som substrat för
glukoneogenes samt indirekt bidra till energibildning genom att gå in i TCA-cykeln.
Dessutom kan Glu i levern fungera som transportör av ammoniak som bildats i levern
för vidare transport till njuren i form av Gln.

20

(4p)
Bilirubin bildas vid nedbrytning av erytrocyter. Varför kan bilirubin vara förhöjt
vid alkoholinducerad cirros? Motivera genom att beskriva var och hur billirubin bildas
samt hur bilirubin normalt skulle metaboliseras vidare till olika utsöndringsprodukter.
Samtliga substrat och produkter med utgångspunkt från erytrocytens nedbrytning skall
anges.
Svar:
1) hem + O2 + NADPH + H+  Fe3+ + CO + biliverdin + NADP+
2) biliverdin + NADPH + H+  bilirubin + NADP+
Reaktionerna 1 och 2 sker i makrofagerna.
3) bilirubin bundet till albumin transporteras till levern där det normalt tas upp och
konjugeras,
4) bilirubin + 2 UDP-glukoronsyra  bilirubin-diglukoronid + 2 UDP [bilirubin blir
vattenlösligt]
5) bilirubin-diglukoronid utsöndras sedan via gallan till tarmen och under
bakteriepåverkan sker en dekonjugering och bilirubin återbildas
6) bilirubin  urobilinogen  sterkobilin (en del av urobilinogen återabsorberas till
blodbanan och transporteras till njuren där det omvandlas till urobilin).

***************************************************************************
Fettlever utvecklas då det råder obalans mellan upptag och/eller egensyntes av
fettsyror/triacylglycerol visavi metabolism och/eller export/insöndring till blodbanan.
***************************************************************************
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(4p) En specifik intermediär i citronsyracykeln kan efter uttransport från
mitokondriematrix till cytosolen bidra med alla kolen som kan återfinnas i den fettsyra
som vi bildar i levern.
Med utgångspunkt från den till cytosolen uttransporterade citronsyracykelintermediären
redogör för bildningen av de två substrat som fettsyrasyntas (FAS) använder sig av
(samtliga substrat, produkter, enzym och coenzym skall redovisas för dessa reaktioner).
Beskriv med en kvantitativ summaformel (inga detaljer eller mekanismer) bildningen
och strukturen för den fettsyra som FAS katalyserar bildningen av. Samtliga substrat,
produkter och coenzymer skall tas med i summaformeln.
Svar: Cytosolärt citrat från mitokondriematrix:
Citrat + CoA + ATP  oxaloacetat + acetylCoA + ADP + Pi (enzym: citratlyas).
AcetylCoA + CO2 + ATP  malonylCoA + ADP + Pi (huvudreglerat enzym:
actylCoAkarboxylas).
Summaformel för FAS: 1 acetylCoA + 7 malonylCoA + 14 NADPH + 14H+ 
C16:0 + 8 CoA + 14 NADP+ + 6H2O + 7CO2.
Palmitinsyra, som bildas av FAS, är en mättad fettsyra/karboxylsyra bestående av 16
kol (CH3-[CH2]14-COO-).

***************************************************************************
En alkoholist får många gånger i sig alldeles för lite av olika vitaminer och andra essentiella
ämnen, något som kan leda till mer eller mindre allvarliga patologiska konsekvenser.
Tiaminbrist kan till exempel leda till det allvarliga tillståndet Wernicke-Korsakoffs syndrom
(apati, minnesförluster, karakteristiska ögonrörelser med mera), medan folat- och B12-brist,
åtminstone teoretiskt, kan bidra till utvecklandet av fettlever genom att bildningen av VLDLpartiklar (och därigenom möjligheten att exportera fettsyror i form av triacylglyceroler)
reduceras.
***************************************************************************
22

(3p) Med utgångspunkt från folat- och B12-brist och de förväntade lärandemålen
under kursen, för ett resonemang med angivande av substrat och produkter hur detta kan
leda till minskad bildning/förpackning av TAG i VLDL-partiklar.
Svar: Resonemanget bör innehålla den s.k. folatfällan som leder till minskad bildning
av metionin (Met). Met krävs för bildning av SAM. SAM behövs som metyldonator för
att bilda fosfatidylkolin. Fosfatidylkolin är den fosfolipid som framförallt behövs för att
förpacka TAG och cholesterylestrar i VLDL-partiklar.
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***************************************************************************
De VLDL-partiklar som normalt exporteras från levern ombildas med tiden till LDL-partiklar.
LDL-partiklarna är små nog for att kunna passera det vaskulära endotelet och komma in i
vävnadsvätskan. Cellerna tar sedan upp LDL-partiklar från vävnadsvätskan.
***************************************************************************
23

(2p)

Beskriv hur LDL tas upp av cellen.

Svar: LDL binder till LDL-receptorn som i sin tur binder klatrin via adaptin. LDLreceptorerna koncentreras runt en så kallad ”coated pit” och endocyteras sedan. Klatrin
lämnar snart vesikeln som tas upp i en tidig endosom. LDL-receptorn återgår därifrån
till plasmamembranets yta. LDL-partikeln bryts sedan ner lysomalt vilket frigör bland
annat kolesterol till cellen.

Tema 2: Svåra sår (12p)
***************************************************************************

Kroppen är bra på att reparera skador - de flesta sår läker sig själv med tiden. Ett mindre antal
sår gör det dock inte och de kan bli kroniska. Svåra sår kan förekomma överallt i kroppen - på
huden eller längs GI-kanalen. Svåra sår förekommer också överallt i vårdkedjan, från
primärvården till högspecialiserad sjukhusvård.
Svåra sår kan avsevärt sänka livskvaliteten, till exempel för diabetiker. Exempel på svårläkta
sår är till exempel bensår (ulcus cruris), trycksår (decubitus) och olika typer av sår hos
diabetiker.
***************************************************************************
24

(1p) "Magsår" är belägna antingen i magsäcken eller i den proximala delen av
duodenum. Vilka är de latinska namnen på de avsnitt av magsäcken respektive
duodenum som är belägna närmast intill pylorus?
Svar: Magsäcken: canalis pyloricus; duodenum: pars superior.
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(0,5p) Vid gastroskopi hittar du ett magsår i den distala delen av magsäcken intill
curvatura major. Detta sår är så djupt att det skadar de små artärgrenarna i området och
orsakar en blödning. Vilket är det latinska namnet på den artär som försörjer denna del
av magsäcken?
Svar: A. gastroomentalis/gastroepiploica dextra.

26

(0,5p) I olyckliga fall kan ett magsår bli så djupt att det orsakar ett hål i magsäckens
vägg (perforation) genom vilket blod och magsäcksinnehåll kan läcka ut i bukhålan
(livshotande tillstånd). Om ett sådant magsår är beläget på magsäckens posteriora vägg,
till vilken del av bukhålan (latinskt namn) sker då läckaget?
Svar: Bursa omentalis.

***************************************************************************
Sår eller ytliga skador som kan ge blödningar och värk, kan uppstå på i stort sett alla platser i
matsmältningskanalen och dess associerade organ vid olika sjukdomstillstånd. Till exempel
ses sår i munnen eller spottkörtlar vid olika virus-, bakterie- eller svampinfektioner, i esofagus
vid refluxesofagit, i magsäcken eller duodenum vid ulcussjukdom, i tunntarmen vid Crohns
sjukdom, kolon och rektum vid ulcerös kolit, i pankreas vid pankreatit, gallblåsan vid
cholecystit och levern vid hepatit.
För att bli en skicklig läkare behöver du förstå de patologiska processer som kan uppstå i
vävnader och organ som deltar i matsmältningen. För denna förståelse är kunskap om deras
normala histologiska utseende av grundläggande vikt.
***************************************************************************
27

(2p)
I bifogad bildsida skall du för varje mikroskopisk bild (A-D) namnge rätt del
(om applicerbart - ange subdel) av matsmältningskanalen eller organ som deltar i
matsmältningen.
Svar: A = Kolon; B = Ventrikel - pars fundus/corpus); C = Glandula sublingualis
(angivande av glandula parotis eller submandibularis ger ej poäng); D = Tunntarm ileum (angivande av duodenum eller jejunum ger ej poäng).
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***************************************************************************
Sårläkningen bygger på regenerativa cellbiologiska processer som är analoga till de
utvecklingsbiologiska processerna under embryonal utveckling.
***************************************************************************
28

(4p) Namnge de fyra viktigaste cellulära funktionerna som celler måste ha för att ett
sår på huden skall kunna läkas. Beskriv sedan kortfattad hur sårläkningen går till i en
typisk sår, med de viktigaste stegen.
Svar: De fyra viktigaste cellulära funktioner är: celler måste kunna röra sig, celler
måste byta information mellan sig och interagera även fysiskt, de måste kunna växa och
dela sig och de måste kunna differentiera till nya celltyper.
De viktigaste stegen i sårläkning är:
- Inflammation
- Cellrörelse i området
- Celldelning induceras
- Celler organiserar sig till vävnad

***************************************************************************
Kroppen består inte bara av celler – olika typer av extracellulära strukturer och funktioner
krävs även för sårläkning.
***************************************************************************
29

(4p) Det är känt att en viss nivå av fuktighet i såret främjar sårläkning. Baserat på det
som du har lärt dig under kursen, skapa en motiverad hypotes om vad vattnets roll i
läkningen kan vara. I ditt svar skall du inkludera viktiga strukturella och funktionella
cellulära eller extracellulära komponenter som kan påverkas av fuktigheten och som
behövs för sårläkningen.
Svar: Området utanför och mellan cellerna präglas först och främst av den vattenmiljö
som alla levande celler befinner sig i. ECM (extracellulär matrix) är ett dynamiskt
tredimensionellt nätverk bestående av komponenter som framställs och exocyteras
lokalt av cellerna. Den fungerar som en sorts byggnadsställning som möjliggör tillväxt
av celler för att skapa tredimensionella strukturer, och för sin egen funktion kräver den
vatten eftersom alla de biologiska molekylerna i ECM inte fungerar utan vatten (jämför
med torr gelatin). Den är även viktig i processer där kroppen reparerar eller omsätter
sina vävnader. ECM består av fiberproteiner (kollagen och elastin) som ger matrix
struktur och mekanisk hållfasthet samt förankrar celler. Dessutom finns det
proteoglykaner samt hyalonsyra som binder joner och vatten och bildar en
grundsubstans i det extracellulära rummet.
Glykoproteiner (som till exempel
fibronektin) bidrar till stukturen och även förankrar celler. Dessutom är de viktiga för
överlevnad, motilitet, proliferation och differentiering av celler.
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Tema 3: Njuren - ett komplext organ med många olika funktioner (13p)
***************************************************************************
Njuren är ett komplext parat organ i kroppen med många olika fysiologiska, endokrina och
metabola funktioner. Makroanatomiskt är njuren uppbyggd av en cortex och en medulla.
Cortex är välförsörjt med syrerikt blod till skillnad från delar av medullan som nås av enbart
små mängder av syrefattigt blod. Några av njurens huvudfunktioner är att delta i
blodtrycksregleringen och rening av blodet från bland annat mer eller mindre toxiska
produkter samt att vid svält bidra till att upprätthålla blodglukos. Vid normal njurfunktion
återfinns i primärurinen molekyler och proteiner mindre än 20-42Å beroende på laddning.
Ämnen såsom vatten och glukos, som fullständigt filteras i glomeruli, kommer dock att sparas
genom att de på olika sätt återabsorberas av specifika transportsystem, som ibland regleras på
olika sätt efter kroppens behov (till exempel vattenabsorptionen med hjälp av hormonet
vasopressin). Andra ämnen, såsom urea och ammoniumjoner (olika sätt för kroppen att
eliminera toxiskt kväve), samt kreatinin, kommer därmed inte att återabsorberas.
**************
Det faktum att glukos, som återfinns i primärurinen, sparas genom att glukos bland annat
återabsorberas i den proximala delen av tubuli via specifika transportproteiner, har nyligen
utnyttjats för att utveckla en ny typ av läkemedel (Dapagliflozin) i kampen mot diabetes typ 2.
Dapagliflozin blockerar på ett icke insulinberoende sätt återabsorptionen av glukos via en
speciell typ av transportproteiner och kan på så sätt sänka koncentrationen av glukos i blod
mätt genom en sänkning av HbA1c. Transportproteinerna för glukos som blockeras av
dapagliflozin är strukturellt och funktionellt besläktade med de glukostransporterande
proteinerna som ombesörjer absorptionen av glukos från tarmlumen till epitelcellerna
(enterocyterna).
(Källa: Nature Rev. Endocr.; 6: 531, 2010.)
***************************************************************************

30

(2,5p) Beskriv premisserna för absorptionen av glukos från tarmlumen till
epitelcellerna samt den vidare transporten från epitelcellerna till blodbanan. Redogör
också i detalj för hur glukostransporten molekylärt medieras i tarmen.
Svar: Glukos absorberas från tarmlumen in i enterocyterna mot en
koncentrationsgradient genom sekundär aktiv transport tillsammans med natriumjoner
(symport) m.h.a. proteinet SGLT1. Den drivande gradienten av natriumjoner skapas
m.h.a. ett Na+/K+- ATPas lokaliserat till basalmembranet; Na+/K+- ATPaset pumpar ut
tre Na-joner i utbyte mot två K-joner som transporteras in i cellen. Från endocyterna till
blodbanan (v. portae) transporteras glukos med en koncentrationsgradient genom
faciliterad diffusion m.h.a. proteinet GLUT2.
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***************************************************************************
En av de substanser som inledningsvis nämndes och som inte uppvisar någon återabsorption i
njuren var kreatinin. Kreatinin är en liten molekyl som bildas spontant (icke enzymatiskt) i
muskulaturen från två olika närbesläktade molekyler. Vid olika kliniska frågeställningar
mäter man kreatinin i blod, som ett mått på njurfunktion, samt i urinen, som ett mått på
muskelmassa och dygnsurin.
***************************************************************************
31

(2p) Redogör för bildningen (samtliga substrat och produkter med utgångspunkt från
vanliga aminosyror) av de två molekylerna som i muskulatur kan sönderfalla till
kreatinin. Ett muskelspecifikt enzym är involverat i bildningen av slutprodukten. Vilket
är enzymet och vad indikerar ökande halter av enzymet?
Svar: Gly + Arg  ornitin + guanidinoacetat; guanidinoacetat + SAM  kreatin +
SAH. Export av kreatin från levern till muskulaturen. I muskulatur: kreatin + ATP 
kreatinfosfat + ADP (enzymnamn: kreatinkinas). Kreatinfosfat är en liten energidepå i
muskulaturen som snabbt kan utnyttjas genom substratfosforylering; källan räcker ca
fem till åtta sekunder för att underhålla muskelarbete. Nivåerna av kreatinkinas stiger i
blod vid muskelskada.

***************************************************************************
Ökande halter av glutamin i blodet förekommer bland annat vid fasta och ”svält”, som resultat
av en ökad proteolys. Njuren är som inledningsvis nämnts ett glukoneogenetiskt organ vars
relativa betydelse successivt ökar med tidslängden för svältperioden. Vid metabol acidos
kommer mängden av glutamin som metaboliseras av njuren att öka beroende på bland annat
en reducerad kvävehantering i levern.
***************************************************************************
32

(2,5p) Redogör med angivande av samtliga substrat, produkter och enzym samt
coenzym för hur metabolismen av glutamin i njuren kan bidra till eliminationen av
vätejoner och därigenom till att minska acidosen.
Svar: Glutamin [+ H2O]  glutamat + NH3 (enzym: glutaminas), glutamat + NAD+ 
-ketoglutarat + NH3 + NADH + H+ (enzymnamn: glutamatdehydrogenas). De två
ammoniakmolekylerna som bildas kommer att binda till vätejoner och därmed minska
acidosen eftersom ammoniumjonerna ej kan återabsorberas från primärurinen.

33

(2p) Beskriv kortfattat varför en längre faste- eller svältperiod, liksom
underbehandlad diabetes typ1, kan leda till metabol acidos. Den kortfattade
beskrivningen skall innehålla namnet på några nyckelenzymer och processer som
påverkas i detta sammanhang samt namnet på den/de produkt/produkter som förorsakar
acidosen.
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Svar: Under de angivna omständigheterna kommer nivåerna av insulin successivt falla,
eller vara för låga (underbehandlad dibetes typ1), varvid insulins hämmande effekt på
det hormonkänsliga lipaset, CAT1/CPT1 och det mitokondriella HMG-CoAsyntaset
minskar upphör. Den minskade hämningen leder till ökad lipolys i fettväven, ökad betaoxidation av fettsyror i levermitokondrierna och till ökad syntes av sura ketonkroppar
[acetoacetat och 3-hydroxybutyrat].

***************************************************************************
Man räknar med att den största risken för att utveckla typ1-diabetes (T1D) beror på ärftliga
faktorer i DNA:t. Det finns ett större antal DNA-varianter i den så kallade HLA-regionen som
utgör den största risken av att drabbas. HLA-regionens gener kodar för immunopresenterande
ämnen som bestämmer benägenheten för att vårt immunförsvar ska reagera på kroppsegna
celler som till exempel -cellerna i bukspottkörteln.
***************************************************************************
34

(3p) Typ 1 diabetes (T1D) kan liknas vid en autoimmun sjukdom där betacellerna i
bukspottskörteln dör framförallt via apoptos, men också via nekros. Hur kan man
morfologiskt särskilja en apoptotisk från en nekrotisk cell?
Vid typ 1 diabetes reagerar T-lymfocyter på de kroppsegna betacellerna och inducerar
apoptos av dessa. Detta är ett exempel på hur apoptos initieras av en yttre faktor.
Beskriv översiktligt hur apoptos av en -cell initieras efter interaktion med en Tlymfocyt.
Svar: En nekrotisk cell sväller och går sönder och cellens innehåll släpps ut, kopplat till
inflammation. En apoptotisk cell krymper med intakt cellmembran, kärnan kondenseras
och den fagocyteras. T-lymfocyten binder till -cellen via cellytemolekyler (Fas). Detta
medför rekrytering av ytterligare proteiner till komplexet, samt ett prokaspas. Klyvning
av det första prokaspaset medför en kaskadaktivering av proteaser som sedan utför
klyvningar av proteiner.

***************************************************************************
Det finns en koppling mellan virusinfektioner, exempelvis enterovirus och utvecklandet av
typ1-diabetes. Man har bland annat sett att vissa virusinfektioner är vanligare hos prediabetiker och nydiagnostiserade diabetiker. IFIH1-genen kodar för ett protein som är
inblandat i vårt försvar mot virusinfektioner och fungerar som en slags receptor för viralt
RNA.
***************************************************************************
35

(1p) En genvariant av IFIH1 medför att proteinet det kodar för kommer att sakna sin
helikasaktivitet. Vilken uppgift har ett helikas?
Svar: Ett helikas separerar dubbelsträngat DNA (eller RNA).
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DFM1-TENTAMEN 11 02 22
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen
består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar
svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten
(2, 3+5 samt 4) för att bli godkänd på tentamen.

Frågor i anslutning till artikeln "EGFR Mutations are More Frequent in WellDifferentiated than in Poor-Differentiated Lung Adenocarcinomas” Pathol.
Oncol. Res.; 2008; 14: 373-379. (9p)
1.

(2p) I artikeln beskriver författarna bland annat en punktmutation i kodon 858.
Redogör för de två aminosyraresternas kemiska egenskaper och struktur (ursprunglig
respektive muterad). Baserat på dessa egenskaper ange för var och en av dessa två
aminosyrarester en annan aminosyrarest som de kan interagera/binda till baserat på
deras kemiska egenskaper.
Svar: Leu till Arg. Leu: Grenad och hydrofob aminosyrarest. Arg – hydrofil basisk
aminosyrarest. Leu kan binda till andra hydrofoba a.s. såsom t.ex. Ile, Val, Ala. Arg kan
binda med jonbindningar till sura aminosyrarester såsom Glu och Asp.

2

(2p) I artikeln beskriver författarna bland annat delar av EGFRs signaltransduktion
från receptorprotein till några cytosolära enzymer. Med utgångspunkt från
informationen i artikeln redogör med ord och två enkla skisser för likheter och olikheter
mellan EGFRs och insulins signaltransduktion (från receptorprotein till och med första
cytosolära enzym).
Svar: Likheter: dimera tyrosinkinasreceptorer, autofosforylering, fosforylering av
målproteiner såsom PI-3kinas. Olikheter: insulinreceptorn är en dimer från början
medan EGFR-oligomeriseras vid ligandinbindning. Av informationen i artikeln framgår
inte om IRS skulle vara involverat i EGFRs signaltransduktion. Detta skulle kunna vara
en olikhet eftersom fosforylerat IRS behövs för att aktivera PI-3K i insulins signalering.

3

(3p) I artikeln beskrivs mutationen i genen för EGFR. Baserad på artikeln, och det
som du har lärt dig på kursen, beskriv anledningen till varför mutationer i den här typen
av gener ofta hittas i olika former av cancer. Beskriv också hur en sådan här mutation
kan påverka celltillväxten. Inkludera viktiga typer av huvudkomponenter, och illustrera
gärna ditt svar med en bild.

1

Svar: Flera olika typer av motiverade svar kan godkännas. Enligt artiken är
proteinkinasaktivering genom somatisk mutation en vanligt förekommande mekanism
för tumörigenes. Det protein (EGFR) är ett receptortyrosinkinas, och den uttrycks på ett
relativt högt nivå i den formen av lugncancer som beskrivs i artikeln. EF
Tyrosinkinaser är centrala regleringselement i viktiga signaleringsvägar som berör
bland annat celldifferentiering, transkription, cellcykelreglering, apoptos, motilitet och
cellinvasion.
4

(2p) I studien har man identifierat ett antal ”in-frame”-deletioner. Vad innebär en
”in-frame”-deletion? Vad händer om en deletion inte är ”in-frame”.
Svar: En ”in-frame” deletion är en deletion där ett antal hela kodoner fattas. Därmed
kan translationen ske enligt den ursprungliga läsramen även efter deletionsområdet på
genen. Skulle deletionen inte vara ”in-frame”, skulle läsramen förändras.
Proteinsekvensen efter deletion skulle vara förändrad och inte följa den ursprungliga
aminosyrasekvensen. Själva proteinet kan också bli kortare eller längre, om nya
stoppkodoner finns i den nya läsramen.

Allmänna frågor (18p)
5

(1p) Hur definierar man gränsen mellan den embryonala fasen och fosterperioden?
När ungefär avslutas den embryonala fasen?
Svar: Under den embryonala perioden bildas alla viktiga strukturer och organ. Den
embryonala perioden avslutas vid vecka 8 till 9.

6

(2p)

Förklara vad ”gap junctions” är och vad deras betydelse är för cellen.

Svar: ”Gap junctions” är så kallade kanalbildande junctions mellan celler. De kopplar
ihop två cellers cytoplasma och tillåter små vattenlösliga molekyler att spridas från en
cell till en annan. [Är viktiga till exempel i muskelcellerna där kalciumjoner snabbt
skall spridas så att hela muskeln kontraherar samtidigt.]
7

(1p) Teterahydrobiopterin (THB) är ett viktigt coenzym i flera reaktioner i kroppen.
Brist på THB kan ge likartade symtom som vid fenylalaninhydroxylasbrist. Förklara
detta genom att redogöra för den metabola reaktion som katalyseras av det aktuella
enzymet. Ange samtliga substrat, produkter och coenzym-former. Beskriv även vad
som händer molekylärt i reaktionen.
Svar: Phe + O2 + THB  Tyr + H2O + DHB, den aromatiska ringen i Phe
hydroxyleras.
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(3p) Efter överintag av proteiner kommer levern exponeras för stora mängder av
aminosyror. En del av detta aminosyraöverskott kommer efter metabolism i levern att
2

generera stora mängder toxiskt kväve, som behöver omhändertas och elimineras från
kroppen. Med utgångspunkt från ammoniak, redogör för bildningen (samtliga substrat
cosubstrat, produkter, enzym och coenzym) av en hydrofil kväveinnehållande icketoxisk eliminationsprodukt för stora mängder kväve.
Svar: Se Harvey & Ferrier; Biochemistry Fig. 19.14.
9

(2p) Vid svält frisätts stora mängder fettsyror från de triacylglyceroler som finns
upplagrade i fettväv. Endast celler med mitokondrier kan tillgodogöra sig energin som
finns upplagrade i fettsyrorna. Med utgångspunkt från den aktiverade formen av
palmitinsyra redogör med hjälp av strukturformler för den fullständiga metabolismen av
denna fettsyra till och med bildningen av ett substrat för citronsyracykeln. Samtliga
substrat och produkter samt coenzymer och enzymer skall anges. Som alternativ till
enzymnamn beskriv med ord vad som sker i reaktionen.
Svar: Se Harvey & Ferrier; Biochemistry Fig. 16.17, som beskriver -oxidationen.
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(3p) Hjärnan och många andra organ i kroppen kan genom ketolys utnyttja olika
ketonkroppar som kompletterande energikällor vid glukosbrist. Redogör för
omvandlingen av den mest reducerade ketonkroppen (en icke-keton) till och med
bildningen av en citroncykelintermediär. Ange samtliga substrat, produkter och
coenzym liksom centrala enzymer i ketolysen.
Svar: Se Harvey & Ferrier; Biochemistry Fig. 16.23.

11

(3p) En speciell aktiverad form av en ribosmolekyl (PRPP) är central för de novo
syntesen av purin- och pyrimidinnukleotider. Med utgångspunkt från glukos redogör för
samtliga steg i bildningen av PRPP. Endast substrat och produkter skall anges, men
OBS de två enzymstegen som är reglerade skall beskrivas i detalj med avseende på
enzymnamn, eventuella coenzymer och/eller deltagande nukleotider.
Svar: Se Harvey & Ferrier; Biochemistry Fig. 13.2 den irreversibla delen till ribolos-5fosfat samt fig. 22.6. Reglerade enzymer är glukos-6-fostatdehydrogenas samt PRPPsyntetas.
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(3p) Med utgångspunkt från lärandemålen på DFM1 ge en molekylärt och
regulatoriskt underbyggd förklaring till hypotesen att man kan gå ner i vikt med så
kallad Atkinsdiet (”low carbohydrate high protein diet”).
Svar: Svaret skall innehåll ett resonemang liknande detta: Eftersom fettväven enligt
gängse litteratur saknar glycerolkinas och därmed inte kan bilda glycerol-3-fosfat direkt
från glycerol är fettväven beroende av upptag glukos och vidare omvandling av glukos
via DHAP till glycerolfosfat. Glycerolfosfat behövs för bindning av triacylglyceroler
(TAG). Eftersom glukosupptaget i fettväv är beroende av insulinfrisättning och
stimulering av GLUT4-rekrytering till cellmembranet reduceras fettvävens möjligheter
att syntetisera TAG om t.ex. glukos inte intas. Fettsyrorna som behövs för att bilda
TAG i fettväven härstammar huvudsakligen från TAG som kommer via blodbanan i
3

form av VLDL och kylomikronpartiklar. För att klyva av fettsyrorna från
glycerolskelettet krävs enzymet lipoproteinlipas. Detta enzym aktiveras i fettväven av
insulin. Återigen om minskat intag glukos minskad insulinfrisättning och därmed
minskat upptag av fettsyror som behövs för TAG-syntesen.

Tema I: Från fasta till födointag – vad händer i magtarmkanalen? (25p)
***************************************************************************
För att driva många av processerna i matsmältningsorganen i samband med en måltid åtgår
det stora mängder energi i form av ATP. De processer som skall drivas med hjälp av ATP är
till exempel motorik, sekretion och absorption samt celldelning och syntes av till exempel
digestionsenzymer och gastrointestinala hormoner.
När du vaknar på morgonen efter en fasteperiod om tio-tolv timmar kommer denna energi
huvudsakligen från nedbrytning av två stycken principiellt olika högmolekylära källor i lever
respektive skelettmuskulatur. Byggstenarna i dessa högmolekylära föreningar kan direkt, eller
indirekt efter viss metabolism i respektive vävnad, metaboliseras i tarmepitelcellerna till ATP
via likartade metabola processer som äger rum i levern.
***************************************************************************
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(6p) Redogör med angivande av samtliga substrat och produkter samt enzym för hur
de högmolekylära föreningarna i levern omvandlas till byggstenar (energisubstrat) som
kan exporteras till bland annat tarmen. Redogör också för hur dessa energisubstrat
(molekyler) passerar cellmembranet i levern till blodbanan samt från blodbanan in i
tarmepitelcellerna. Redogör slutligen också för den fortsatta metabolismen av dessa
molekyler i enterocyterna, till och med bildningen av en citroncykelintermediär.
Svar: Svaret skall innehålla samtliga steg i glykogenolysen till bildningen av glukos i
levern. GLUT2 behövs för uttransport i levern och intransport i enterocyterna. I
enterocyterna skall den oxidativa glykolysen av glukos till pyruvat beskrivas samt den
vidare omvandlingen till citrat.
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(3p) Redogör med angivande av samtliga substrat och produkter samt enzym för hur
de högmolekylära föreningarna i skelettmuskulaturen omvandlas till huvudsakligen två
olika byggstenar som kan exporteras bland annat till tarmen, men huvudsakligen till
levern respektive njuren.
Den byggsten som huvudsakligen exporteras till njuren, för att där hjälpa till med bland
annat reglering av syra-bas-balansen, metaboliseras också i tarmen för att hjälpa till
med den lokala energiförsörjningen. Redogör för denna byggstens metabolism i tarmen
till bildningen av en citroncykelintermediär.

4

Svar: Svaret skall innehålla nedbrytning av proteiner till aminosyror m.h.a.
proteosomen, transaminering till glutamat m.h.a. transaminaser, transaminering av
glutamat till alanin m.h.a. ALAT, samt omvandling av glutamat till glutamin m.h.a.
glutaminsyntetas, I tarmen sker fortsatt metabolism av glutamin m.h.a. glutaminas till
glutamat samt av glutamat till -ketoglutarat m.h.a. ALAT.
15

(4p) I tarmepitelcellernas mitokondrier kommer metabolismen av de olika
citronsyracykelintermediärerna som bildats i de två föregående frågorna ge upphov till
olika mängder av reducerade substratmolekyler som kan användas i andningskedjan och
därmed generera stora mängder ATP, som kan utnyttjas för att driva många av
magtarmkanalens processer vid frukosten. Redogör i detalj för de reaktioner, enzymer,
proteinkomplex och fysikaliska principer som leder till ATP-bildningen i
andningskedjan.
Svar: Se Harvey & Ferrier, Biochemistry, fig., 6.8 och 6.13.

**************************************************************************
Genom frukosten tillför du nya energisubstrat såsom kolhydrater, proteiner och lipider.
**************************************************************************
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(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 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.

***************************************************************************
Absorption av olika näringsämnen sker huvudsakligen i tunntarmen, framför allt i dess
proximala delar.
***************************************************************************

5
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(2p) Vad heter (latinska namn) tunntarmens olika avsnitt och ungefär hur långt är
respektive avsnitt? Beskriv också vilken relation respektive avsnitt har till peritoneum.
Svar: Duodenum, jejunum och ileum. Duodenum är c:a 25 cm lång; jejunum är c:a 2-3
meter och ileum c:a 3-4 meter ("död" längd; i levande livet, när den glatta muskulaturen
åtminstone delvis är kontraherad, är jejunum och ileum betydligt kortare, omkring 2-4
meter tillsammans). Duodenum är (huvudsakligen) retroperitoneal, medan jejunum och
ileum är intraperitoneala.

***************************************************************************
Skelett-, hjärt- och glatt muskulatur behöver olika näringsämnen för sin uppbyggnad. För att
matsmältningen skall fungera behövs peristaltiska rörelser som för födan nedåt/framåt i
matsmältningskanalen. Dessa rörelser styrs av det autonoma nervsystemet.
***************************************************************************
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(1p) Var i tarmväggen hittar man glatt muskulatur? Ange namnen på de skikt i
tarmen, inklusive subindelning, där det finns glatta muskelceller. Klargör också i vilken
riktning muskelcellerna är orienterade (längsgående/cirkulärt arrangerade).
Svar: Tunica mucosa – lamina muscularis mucosae; Tunica muscularis externa – inre
cirkulärt och yttre longitudinellt orienterat muskellager.
Hirschsprungs sjukdom är en medfödd sjukdom som innebär att enteriska nervsystemets
ganglier saknas i nedre delen av tjocktarmen. Det medför att peristaltiken saknas vid
detta parti, vilket i sin tur medför att tarmarna ovanför detta parti blir kraftigt utvidgade.
Symptomen som redan vid födseln kan iakttas är en uppsvullen buk samt svåra
förstoppningar.
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(1p) Vad kallas de två nervplexa som styr peristaltiken i tarmen och i vilka
respektive lager i tarmväggen hittar man dessa?
Svar: 1. Meissner’s plexus (plexus submucosus) – i tela submucosa; 2. Auerbach’s
plexus (plexus myentericus) - mellan inre och yttre muskellagret i tunica muscularis
externa.

***************************************************************************
I samband med måltid, till exempel frukost, startar ventrikelns kontraktioner. Fyllnad av
ventrikeln innebär också aktivering av så kallade långa tarmreflexer varav den gastrocoliska
reflexen är en sådan.
***************************************************************************
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(3p) Beskriv defekationsprocessen alltifrån det att den gastrocoliska reflexen leder
till massperistaltik i colon och ger upphov till känslan av att tarmen behöver tömmas.

6

Svar: När föda når magsäcken initieras en s.k. lång tarmreflex - i detta fall den
gastrocoliska reflexen. Denna reflex ökar peristaltiken ifrån mitten av colon
transversum ner mot rectum. Tarminnehållet ökar trycket i rectum, spänner ut väggen
och leder reflexivt till minskad tonus i inre analsfinktern samtidigt som
defekationskänslan successivt ökar. Det senare leder till en aktivering av den yttre
analsfinktern som viljemässigt kan styra när tömning av tarmen skall ske. För varje
massperistaltisk våg kommer successivt trycket i rectum att öka och resp. sfinkter tonus
att öka (yttre) resp. minska (inre).
21

(1p) Ett annat exempel på en så kallad lång tarmreflex är den ileo-gastriska reflexen.
Vilken funktion har denna?
Svar: Den ileogastriska reflexen aktiveras när föda når ileum. Reflexen har till uppgift
att temporärt minska kontraktionerna i ventrikeln för att tarmen inte ska överfyllas.

Tema 2: Gallsten (8p)
***************************************************************************
Gallblåsan fungerar som en lagringsbehållare för
gallan som bildas i levern. I gallan finns ämnen som
töms ned i tarmen där de hjälper till att smälta
maten vi äter.
Gallstenar kan bildas i gallblåsan och består
mestadels av kolesterol. De kan vara från några
millimeter till några centimeter stora. Vid ett
gallstensanfall har stenar fastnat i någon av
gallgångarna. Gallstensanfall leder till kraftig
buksmärta och värken kan stråla upp mellan
skulderbladen. Beroende på var gallstenen fastnar
kan den också orsaka gulsot eller inflammation i
bukspottkörteln. Gallsten drabbar oftare kvinnor än
män. Det är ovanligt hos barn och unga.
Fig. 18.12; Harvey & Ferrier, Biochemistry 5:e
upplagan.

***************************************************************************
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(2p) Klargör med text och figur hur gallblåsans vägg ser ut mikroskopiskt. Vilket
epitel finns på insidan av gallblåsan? Finns det speciella ytstrukturer på epitelcellerna?
Namnge samtliga lager i gallblåseväggen. Vad kallas de speciella hålrum som man kan
träffa på i gallblåseväggen?

7

Svar: Gallblåsan har ett enkelt cylindriskt epitel utrustat med mikrovilli. Följande lager
finns i gallblåsan:
1. Tunica mucosa (lamina epithelialis + lamina propria)
2. Tunica muscularis externa
3. Tunica adventitia
OBS! Lamina muscularis mucosae + tela submucosa SAKNAS i gallblåsan.
Hålrummen kallas sinus Rokitansky-Aschoff och uppstår p.g.a. veckningar i
slemhinnan.
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(2p) De nervfibrer (axoner) som fortleder smärtsignaler från gallblåsan löper
(åtminstone delvis) in till ryggmärgen i de specifikt sympatiska nerver som även
innehåller sympatiska preganglionära nervcellers axoner på väg mot magtarmkanalen.
Vad heter dessa sympatiska nerver och var någonstans tar de preganglionära sympatiska
neuron som löper i nerverna kontakt med de postganglionära neuronen?
Svar: Nn. splancnici (major, minor, lumbales) / splanchnicusnerver. Omkoppling
mellan de pre- och postganglionära sympatiska neuronen som innerverar
magtarmkanalen sker i de prevertebrala ganglierna.

***************************************************************************
Gallstenar bildas bland annat då det inte finns tillräckligt med fysiologiska detergenter
(fosfolipider och gallsalter) i relation till mängden kolesterol.
***************************************************************************
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(2p) Beskriv med en figur och text fosfatidylkolins respektive glycocholsyras
kemiska uppbyggnad och struktur.
Svar: Se Harvey & Ferrier, Biochemistry, fig., 17.1A resp. 18.10 för strukturer.

25

(2p) Det finns många olika orsaker till att mängden gallsalter skulle kunna bli för
liten i relation till mängden kolesterol vilket då leder till en ökad risk för att
gallstensbildning. Ge fyra principiellt olika exempel på orsaker till en sådan förändring.
Motivera med ord och gärna en enkel skiss.

8

Svar: Olika förändringar i det enterohepatiska kretsloppet kan ge upphov till en för låg
mängd gallsalter: a) bristande återupptag, b) leverfel som leder till nedsatt syntes av
gallsalter, c) obstruktion i gallgångarna, d) läkemedel som binder gallsalter eller
hämmar återupptaget, e) ett ökat återupptag som genom ”feedforward”-reglering leder
till en hämmad syntes av gallsalter.

Tema 3: Marfans syndrom (14p)
***************************************************************************
På bilden finns den berömda långhalsade madonnan,
av konstnären Parmigianino, ca 1534-40. Tavlan
finns på Uffizierna i Florens. Bilden visar några
typiska förändringar (den långa halsen och de långa
fingrarna) som ofta förekommer hos individer med
Marfans syndrom vilket har lett till tolkningar att
modellen som konstnären använde möjligen hade
Marfans syndrom. Observera storleken på
spädbarnet.
Marfans syndrom beror på olika mutationer i genen
FBN1 som kodar för glykoproteinet fibrillin 1 i
fibroblaster; den autosomalt dominanta syndromet
förorsakas av hundratals kända mutationer. I
extracellulära matrix fungerar fibrillin 1 som ett
bindningsprotein för elastin. Proteinet elastin
uppvisar flera likheter med proteinet kollagen (typ 1)
vad avser principiell aminosyrasammansättning och
posttranslationella modifieringar av vissa
aminosyrarester. Trots dessa likheter uppvisar
elastin och kollagen (typ1) stora skillnader vad avser
strukturell organisation (strukturnivåer) vilket ger
upphov till proteinernas unika egenskaper.
***************************************************************************
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(3p) Beskriv med ord och text uppbyggnad och organisation av kollagen (typ1, som
finns till exempel i senor och ligament) med avseende på olika strukturnivåer,
bindningar och posttranslationella modifieringar. Beskriv dessutom en likhet respektive
en olikhet vad avser kollagens och elastins uppbyggnad och organisation.
Svar: Se Harvey & Ferrier, Biochemistry, fig., 4.7 vs 4.13 samt 4.9 vs 4.12. Båda
proteinerna innehåller ca 1/3 Gly, 1/3 andra hydrofoba a.s, mycket Pro och Lys, samt de
posttranslationellt modifierade aminosyraretserna Hyl, Hyp och allysin. Kollagen hålls
ihop av starka kovalenta korsbryggor allysinbryggor medan elastin hålls ihop av mera
komplexa kovalenta bindningar - desmosinbryggor. Primärstrukturen för kollagen typ1
är uppbyggd av regelbundna trippletter av aminosyrareser (Gly-X-Y) där X ofta är Pro
och Y ofta Hyp eller Hyl medan elastin är uppbyggd av långa hydrofoba regioner av
aminosyrarester avbrutna av korta basiska regioner.
9
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(2p) Kollagen (av den typ som finns i huden) och elastin är strukturellt väldigt lika.
De har dock väldigt olika funktioner i extracellulär matrix (ECM). Redogör kortfattat
för kollagenets och elastinets funktion hos ECM i bindväv i huden.
Svar: Kollagen skyddar vävnader och organ mot dragkrafter. I huden är kollagenet
organiserat som en väv av fibrer som går åt alla håll vilket gör att huden kan sträckas ut
i alla riktingar utan att brista. Elastin fungerar som gummiband som ger huden
flexibilitet, så att den kan återfå sin form efter att man har sträckt ut den.

***************************************************************************
Genen (FBN1) som kodar för fibrillin är stor och komplex. Den är cirka 200 kilobaser lång
och innehåller 65 exoner.
***************************************************************************
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(3p) Enligt Socialstyrelsens information om Marfans syndrom, kan någon typ av
tidigare känd genförändring hittas hos 70-90% av alla individer som har en säker klinisk
diagnos. Redogör för tre olika typer av mutationer som kan förekomma hos gener.
Redogör för två olika möjliga genetiska förändringar som skulle kunna ge Marfans
syndrom hos en individ där man inte kan hitta några förändringar i exonerna. Ge två
exempel på hur mutationer i en gen kan påverka proteinfunktion
Svar: Fyra olika typer av mutationer är till exempel deletioner, insertioner,
punktmutationer och frameshift. Om inga genförändringar hittas i exonerna, kan de
finnas i intronsekvenserna och påverka splitsningen, eller i genreglerande sekvenserna
(till exempel promotorn). [Genförändringen kan även finnas i en annan gen.]
Mutationer kan förändra proteinstruktur och påverka aktiviteten hos proteinet (mer eller
mindre aktivitet), mutationer kan leda till att mindre protein bildas, till att
proteinlokalisation förändras, eller att proteinstabilitet förändras (till mer eller mindre
stabilt).

***************************************************************************
För närvarande finns det inga botemedel för Marfans utan fokus är på lindring av symptom.
Olika typer av kirurgiska ingrepp kan bli nödvändiga. Även hormonbehandling används för
att påskynda puberteten och för att tillväxten skall sluta tidigare. Det pågår mycket forskning
kring mekanismer för Marfans syndrom, till exempel med hjälp av stamceller. Man har
utvecklat en så kallad embryonal stamcellslinje som bär på en vanligt förekommande typ av
mutation i fibrillingenen. Den här stamcellslinjen kan användas för att studera de molekylära
mekanismerna under celldifferentiering i detalj.
***************************************************************************
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(4p) Förklara varför det finns stamceller i den vuxna kroppen och ge exempel på tre
olika processer i den vuxna kroppen där stamceller är inblandade. Ge även en
funktionell definition för begreppet "stamcell" och ge tre exempel på skillnader mellan
differentierade celler och stamceller.
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Svar: Stamceller behövs i den vuxna kroppen för att slitna eller döda celler skall kunna
ersättas, exempelvis i huden, i fett- eller muskelvävnad, eller vid sårläkning. En
stamcell är en cell som kan differentiera till flera olika typer av celler samt förnya sig
själv och ge upphov till nya stamceller. Differentierade celler och stamceller skiljer sig
exempelvis morfologiskt, i genuttryck eller metaboliskt.
30

(2p) Vid Marfans syndrom är det stukturen och funktionen hos bindväv som
påverkas av mutationerna. I vilket embryonalt groddblad har bindväv sitt ursprung? Ge
exempel på två andra vävnadstyper som bildas i samma groddblad.
Svar: Bindväv har sitt ursprung i mesodermet, som bildar även muskler, ben, blodkärl
och hjärta.

Allmänna frågor (6p)
********************************************************************
Vid födointag frisätts insulin av bukspottskörtelns -celler. Frisläppandet av insulin är ett
exempel på reglerad exocytos.
**********************************************************************
31

(2p)

Redogör för mognadsprocessen för en reglerad sekretorisk vesikel.

Svar: Vesiklar innehållande proteinaggregat utsöndras från trans-golgi som omogna
sekretoriska vesiklar, dessa mognar (koncentreras) genom att överflödigt membran och
lumeninnehåll successivt avknoppas i små klatrintäckta vesiklar och går tillbaka till
trans-golgi.
32

(2p) När insulinnivåerna stiger så ökar nivån av GLUT-4-transportörer på muskeloch fettcellers yta genom att endosomer av så kallad återanvändandetyp fuserar med
plasmamembranet. Vilka eventuella fördelar ger detta system cellen?
Svar: Fördelen ligger i att cellerna snabbt kan anpassa sig till höjda glukos- och
insulinnivåer. Skulle signaleringen gå via t.ex. transkriptionsfaktorer med efterföljande
transkription, translation och vesikeltransport genom ER och Golgi så skulle responsen
på den extracellulära insulinökningen bli för långsam. (Flera olika typer av motiverade
svar är tänkbara).
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*********************************************************************
Välreglerad proteinsyntes är en viktig del vid muskeluppbyggnad.
**********************************************************************
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(2p) Translationen sker på ribosomen enligt de instruktioner som finns i mRNA:t.
Vilken mekanism används för att signalera att translationsprocessen skall avslutas och
ribosomen måste sluta lägga till aminosyror? Ange viktiga komponenter som deltar i
mekanismen.
Svar: I slutet av den proteinkodande delen av en mRNA-molekyl finns det stopkodoner
(UAA, UAG eller UGA). Dessa kan inte baspara med aminoacyl-tRNA. Särskilda
releasefaktorer (”release factors”) binder till A-sätet i ribosomen och aminosyrakedjan
(proteinet) frigörs från ribosomen.

12

DFM1-TENTAMEN 11 05 26
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen
består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar
svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten
(2, 3+5 samt 4) för att bli godkänd på tentamen.

Frågor i anslutning till artikeln: "The effect of high-intensity exhaustive
exercise studied in isolated mitochondria from human skeletal muscle”
Pflügers Arch. 443: 180-187 (2001). [13 p]
Förtydligande av ett enzymnamn som används i artikeln: ”Exo-NADH oxidase” - är ett
NADH-oxidas som sitter på inre mitokondriemembranets utsida.

1.

(2p)
Analysen av totalkreatin efter intensivt arbete visade på en signifikant
förändring jämfört med vila (Tabell 1). Hur förklarar forskarna denna förändring? I vilka
kliniska sammanhang kan kreatininmätning vara av värde? Ange någon felkälla vid
kreatininmätning samt beskriv hur denna skulle kunna tänkas påverka fynden i studien
om man inte kontrollerat för denna felkälla.
Svar: I studien förklarar forskarna den signifikant lägre mängden av totalkreatin med att
en ökad vaskularisering skett efter det intensiva arbetet. Kliniskt används mängden
kreatinin i urin och blod som ett mått på muskelmassa respektive ett mått på
njurfunktion. Felkällor är till exempel ett extra stort intag av kreatin eller stora mängder
av kött som innehåller både kreatin och kreatinfosfat, eller om man har nedsatt
njurfunktion. Det ökade intaget av kreatin/kreatinfosfat skulle troligen lett till felaktigt
höga nivåer av totalkreatin.
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2.

(4p)
I metodbeskrivningen (sid 182 ”Additional measurements”) för hur man
indirekt mäter det totala vävnadsinnehållet av ”creatine” anges att reaktionsblandningen
för den spektrofotometriska metoden innehåller fyra olika enzymer. Ett av dessa enzymer
är ”Creatininase” är ett enzym som genom hydrolys omvandlar ”creatinine” till
”creatine”. Reaktionsblandningen innehåller dessutom ”P1P5-di(adenosine-5´)
pentaphosphate” som är en inhibitor till enzymerna adenosinkinas och adenylatkinas
vilka katalyserar de potentiella sidoreaktionerna ATP+adenosin ADP + AMP
respektive 2ADP ATP + AMP.
Redogör med angivande av samtliga substrat, produkter och eventuellt coenzym för de
reaktioner som katalyseras av de andra tre enzymerna i reaktionsblandningen.
Med utgångspunkt från de fyra olika reaktionerna redogör med text och en enkel skiss för
hur de kopplas till varandra i ett isolerat metabolt system (du kan bortse från alla andra
metabola reaktioner) och hur de i slutändan leder till att man spektrofotometriskt kan
följa förbrukningen av en specifik substans som ett indirekt mått på totalmängden
”creatine”.
Svar:
1) PEP + ADP  pyruvat + ATP (enzymnamn: pyruvatkinas); 2) pyruvat + NADH +
H+laktat + NAD+ (enzymnamn: lakatdehydrogenas); 3) kreatin + ATP -> kreatinfosfat
+ ADP (enzym kreatinkinas). Reaktionerna kopplas till varandra genom att kreatinas
ökar bildningen av kreatin. Kreatinkinas driver sedan bildningen mot kreatinfosfat och
ADP. Ökad bildning av ADP driver på bildningen av pyruvat som i sin tur ökar
bildningen av laktat varvid NADH konsumeras. NADH absorberar ljus vid 340 nm till
skillnad från NAD+ (jämför analysmetoden på kolhydratlaborationen) och en minskad
absorption blir därför ett indirekt mått på totalmängden kreatin + kreatinfosfat +
kreatinin.

3.

(1p)
Hur förklarar forskarna de statistiskt signifikanta fynden avseende
mitokondrierna efter intensivt arbete (Tabell 2 – grupp B) [Förtydligande: ns = statistiskt
begrepp, förkortning av ”non significant”]?
Svar: Intensivt arbete ledde till nedreglering av aktiviteten hos olika dehydrogenaser
beroende på tillfälligt läckage av NAD+ från mitokondriematrix (p.g.a. PTP-öppning)
eller genom att tiolgrupper i de aktuella dehydrogenaserna modifieras kovalent.
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4.

(6p)
I Tabell 3 (sid 184) sammanfattas olika mitokondriella parametrar med koppling
till oxidativ fosforylering. När det gäller ”P/O-ratio” (se resultattexten sid 184 för
definition) fann man inga stora skillnader mellan olika substrat/substratkombinationer,
vare sig vid vila eller efter intensivt arbete (”exhausted”).
Ge en motiverad förklaring (se nedan *) till de skillnader i ”P/O-ratio” vid vila man ändå
ser för substraten/substratkombinationerna i Tabell 3 under följande förutsättningar:
 att man använder sig av ekvimolära mängder (mol; SI-enheten för
substansmängd) av samtliga substrat (Tabell 3; ”P/O-ratio),
 att samtliga substrat tas upp i mitokondrien på ett likvärdigt sätt så att de
fullständigt kan metaboliseras i mitokondriematrix,
 att det inte finns någon begränsning vad avser andningskedjans kapacitet eller
tillgång på andra substrat och coenzymer.
*OBS! Din förklaring skall utgå från lärandemålen för DFM1 och mer specifikt från
andningskedjan uppbyggnad och funktion, samt från de olika redoxreaktionerna som är
relevanta i sammanhanget. Redoxreaktionerna som du skall redogöra för (substrat,
produkter, enzymer och coenzymer) är de som är relevanta för metaboliseringen av
substraten i Tabell 3. OBS! Inga andra reaktioner än redoxreaktionerna behöver anges.
Svar:
För andningskedjans uppbyggnad och funktion se Figur 6.8 + 6.13 Harvey and Ferrier
(HF; Biochemistry, 5:e upplagan). En substratmolekyl NADH förbrukar en syreatom
(d.v.s.  O2) och ger 3ATP (HF; 2,5 ATP enligt annan litteratur), medan
substratmolekylen FADH2 ger 2 ATP per syreatom (HF; 1,5ATP enligt annan litteratur).
Ju fler NADH-genererande redoxreaktioner substraten passerar i relation till FADH2genererande readoxreaktioner desto högre P/O-kvot (max 2,5 [3 enligt HF]; min 1,5 [2
enligt HF]). Relevanta redox-reaktioner är:
Glutamat omvandlas med hjälp av NAD+ och glutamatdehydrogenas till NH3 + NADH +
H+ och -kg (ett tidigare substrat i TCA-cykeln än succinat och malat).
Pyruvat, som med hjälp av PDH-komplexet omvandlas till acetyl CoA + NADH + H+ +
CO2, är ett ännu tidigare substrat i TCA-cykeln.
”Palmitoyl-carnitine” omvandlas via -oxidationen till 8 acetyl CoA molekyler som går
in i TCA-cykeln; dessutom bildas i två steg i -oxidationen FADH2 resp. NADH + H+
(acylCoA + FAD  enoylCoA + FADH2; enzymnamn acylCoAdehydrogenas resp, 3hydroxyacylCoA + NAD+ 3-ketoacylCoA + NADH + H+).
Relevanta reaktioner i TCA-cykeln:
isocitrat + NAD+  -kg + NADH + H+ + CO2 (enzymnamn: isocitratdehydrogenas),
-kg + NAD+ + CoA  succinylCoA + NADH + H+ + CO2 (enzymnamn: -kgdehydrogenas),
succinat + FAD  fumarat + FADH2 (enzymamn: succinatdehydrogenas = komplex 2 i
andningskedjan),
malat + NAD+  oxaloacetat + NADH + H+ (enzymnamn: malatdehydrogenas).
Om inga begränsningar funnits så borde de olika substratkombinationerna och P/Okvoten rangordnats enligt följande d.v.s. som de listats i artikeln:
Succinat  succinat + glutamat  malat + glutamat  pyruvat + malat  ”palmitoylcarnitine” + malat.
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Allmänna frågor (15p)
5.

(3p)
Cellcykeln består av fyra olika faser: G1-, S-, G2 och M-fasen. Dessa måste ske i
den nämnda ordningen för att cellen ska överleva och fungera normalt. Vad sker i de
olika faserna och vad skulle hända om M-fasen inleddes innan S-fasen är slut?
Svar: G1: tillväxt och förberedelse inför S-fas
S-fas: replikation (kopiering) av kromosomer
G2-fas: förberedelse inför M-fas
M-fas: kromosomsegregation och celldelning
Om M-fasen initieras innan replikationen av kromosomerna är klar, skulle dottercellerna
dö eftersom kromosomsegregationen inte skulle fungera i slutet av M-fasen och
dottercellerna inte skulle få en hel uppsättning av kromosomer.

6.

(3p)
Celler kan dö genom akut nekros eller apoptos. Vad karakteriserar dessa två
processer? Vad kan hända om apoptos inte kan aktiveras?
Svar: Nekros: en icke-reglerad process där cellinnehållet frigörs vilket kan leda till
inflammation.
Apoptos: en reglerad process där cellen exponerar en apoptotisk signal på cellytan som
leder till att cellen elimineras av makrofager. Inget läckage av cellinnehåll till
omgivningen och därmed ingen inflammation.
Utan apoptos: de celler som ska tas bort under vägen från embryo till hel organism blir
kvar och leder till utvecklingsproblem. Celler med skadat DNA som inte går att laga
(eller problem med kromosomsegregation) tas inte bort, leder till att celler med felaktigt,
trasigt DNA ansamlas, vilket i sin tur kan leda till cancerutveckling.

7.

(1p)
Vilken typ av junction möjliggör cellkontakter som binder två celler väldigt
nära till varandra så att läckage mellan celler inte kan uppstå? Ge exempel på en
vävnadstyp där dessa junctions är vanligt förekommande.
Svar: Tight junctions, vilka är vanligt förekommande i epitelet.
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8.

(3p)
Redogör för hur de novo-syntesen av deoxyribonukleotider regleras och
katalyseras?
Svar: Denna reaktion katalyseras av ribonukleotidreduktas som är ett järninnehållande
(ej hem) enzym som syntetiserar dNDP's från NDP's. Enzymet fungerar med Tyr-radikalmekanism, regleras allostert både vad gäller aktivitet (ATP stimulerar, dATP hämmar)
och substratspecificitet genom en annan alloster effektoryta. Enzymet fungerar m.h.a.
thioredoxin- eller glutaredoxinsystemen som i sin tur är NADPH-beroende.

9.

(2p)
Ge en molekylär (substrat, produkter, enzym) förklaring till varför nivåer av
både homocystein och metylmalonat är förhöjda i blodet vid brist på ett specifikt ämne
som vi måste få i oss med kosten.
Svar: Förhöjda blodnivåer av dessa båda ämnen fås vid vitamin B12 brist. Vitamin B12 är
coenzym för två reaktioner i kroppen:
a) omvandlingen av metylmalonat till succinylCoA vid metabolism av uddakolsfettsyror
samt vissa grenade aminosyror (enzymnamn: metylmalonylCoAmutas)
b) homocystein + N5-metyltetrahydrofolat  metionin + THF (enzymnamn:
metioninsyntas) den s.k. folatfällan.

10.

(1p)
Brist på N-acetylglutamat kan leda till det patologiska tillståndet
hyperammonemi. Redogör för den reaktion (substrat, produkter, enzym) som regleras av
N-acetylglutamat och som är central för kvävehanteringen i levern.
Svar: NH3 + CO2 + 2ATP karbamoylfosfat + 2ADP + Pi (enzymnamn:
karbamoylfosfatsyntetas 1).

11.

(2p)
Redogör med text och enkel figur för lipoproteinerna VLDL och kylomikroners
allmänna uppbyggnad och specifika särdrag vad gäller primär bildningsplats och
molekylär uppbyggnad. Ange också vad som primärt styr deras gradvisa nedbrytning i
blodbanan och som leder till att de successivt minskar i storlek och får ett ändrat
molekylärt innehåll.
Svar: Dessa båda lipoproteiner är uppbyggda av en hydrofob kärna av kolesterylestrar
och TAG-molekyler omgivna av ett enkelt lager av fosfatidylkolin (med lite omodifierat
kolesterol) och ett specifikt apolipoprotein (apoB100 resp. apoB48). De syntetiseras
huvudsakligen i levern resp. tarmens enterocyter. Kylomikronerna är avsevärt större än
VLDL och innehåller dessutom de essentiella fettlösliga vitaminerna (A, D, E och K).
Lipoproteinerna processas i blodbanan av f.f.a. enzymet lipoproteinlipas (aktiveras i
fettväv av insulin och i skelettmuskulatur av adrenalin) som leder till att de minskar sitt
innehåll av TAG. För enkel figur se Harvey & Ferrier, fig. 18.13 och 18.14.
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Tema I: Diabetes (27p)
***************************************************************************
Diabetes (diabetes mellitus, DM) är samlingsnamn för en grupp ämnesomsättningssjukdomar
som vanligtvis är kopplade till en brist på hormonet insulin (typ 1) eller en okänslighet för
detta hormon (typ 2). Debutsymtom vid diabetes typ 1 är ökade urinmängder (polyuri), ökat
vätskeintag (polydipsi), viktnedgång och kompensatorisk ökat födointag (polyfagi). Andra
vanliga symtom är muskelkramp och trötthet. Komplikationer senare i livet härstammar från
kärl (angiopati), nerver (neuropati), njurar (nefropati) och retina (retinopati). Diabetes insipidus
är trots namnet och symptomen polyuri och polydipsi ej kopplat till hormonet insulin utan till
störningar i funktionen av hormonet vasopressin (antidiuretiskt hormon; ADH) vad avser
reabsorption av vätska med hjälp av hormonellt rekryterbara aquaporiner (Aqp 2) i njuren.
Diagnosen DM ställs efter upprepade fasteblodsockerprover över 6,1 mM. Vid tveksamma fall,
vid blodsockervärden mellan 5,6 - 6,1 mM, kan man kliniskt utföra en glukosbelastning. DMtyp 1 behandlas vanligen med olika typer av insulin medan DM typ 2 kan ofta förbättras med
ändringar av livsstilen (motion och kost), läkemedel såsom tiazolidindioner, GLP1-analoger. I
senare faser av sjukdomen kan även denna form kräva insulin då tillräcklig endogen
insulinproduktionen inte kan upprätthållas.
I Sverige har omkring 350 000 personer DM och en majoritet av dessa (ca 85 %) har den ofta
livsstilkorrelerade formen (typ 2) eller den graviditetsassocierade formen av diabetes, men
övriga har typ1-formen som anses bero på en autoimmun destruktion av de
insulinproducerande cellerna i pankreas.
***************************************************************************
12.

(1p)
Pankreas har sitt ursprung från två separata embryonala anlag. I vilket
groddblad har dessa anlag sitt ursprung och vilket av de båda anlagen ger upphov till
större delen av pankreas?
Svar: De båda pankreasanlagen bildas ur endoderm och det är det dorsala
pankreasanlaget som ger upphov till större delen av pankreas.

13.

(1p)
Pankreas är retroperitoneal. Förklara kortfattat men tydligt hur man definierar
begreppet retroperitoneal.
Svar: Om ett organ är retroperitonealt så täcks dess yta ej eller enbart delvis av
peritoneum. Delar av organets yta har i stället kontakt, direkt eller indirekt, med
bukväggen.
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14.

(2p)
Klargör med text och figur för den mikroskopiska anatomin (histologin) hos den
endokrina delen av pankreas. Vad kallas de två endokrina celltyper som producerar
hormoner viktiga för regleringen av blodsocker? Vilka är hormonerna? Vilken inbördes
lokalisation har de?
Svar:
Den endokrina delen av pankreas består av Langerhanska cellöar. Det finns en riklig
kärlförsörjning av de runda cellöarna. Cellöarna är uppbyggda av fyra celltyper, av vilka
två spelar en avgörande roll för blodsockerregleringen:
A-celler (-celler): 15-20% av cellantalet i Langerhanska cellöar. Rikligt med granula.
Ligger i perifert i cellöarna. Producerar glukagon.
B-celler (-celler): 60-70% av cellantalet i Langerhanska cellöar. Ligger centralt i
cellöarna. Producerar insulin.
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***************************************************************************
Glukos och aminosyror, speciellt arginin och leucin, stimulerar frisättning (insöndring) av
insulin till blodet.
***************************************************************************
15.

(2p)
Insulin är ett exempel på peptidhormon som efter translationen genomgår ett
antal steg av processning och modifiering innan det kan bli verksamt. Med utgångspunkt
från ett translaterat protein, redogör för två olika typer av posttranslationella
modifieringar som ett protein kan genomgå innan det utsöndras från cellen. Uppge för
var och en av de två modifieringarna du beskriver var i cellen den sker.
Svar: Flera olika sorters posttranslationella modifieringar godkänns. Två exempel följer.
N-glykosylering som katalyseras av oligosackaryltransferaset i ER. Modifieringen sker
kotranslationellt när rätt sekvens (N-X-S/T) passerar igenom translokonet.
Sulfatering och glykosyleringar av tyrosinrester. Sker i trans-golgi.

16.

(2p)
Frisättning av insulin från bukspottskörteln är ett exempel på reglerad exocytos.
Beskriv skillnaden mellan konstitutiv och reglerad sekretion samt redogör för
mognadsprocessen för en reglerad sekretorisk vesikel.
Svar: Konstitutiv sekretion sker kontinuerligt i nästan alla celltyper. De flesta
extracellulära proteinerna utsöndras på detta sätt. Vissa specialiserade celltyper använder
reglerad sekretion där proteiner ansamlas och anrikas i sekretoriska vesiklar som kan
utsöndras vid en given signal (oftast ett hormon utifrån). Vesiklar innehållande
proteinaggregat utsöndras från trans-golgi som omogna sekretoriska vesiklar. Dessa
mognar (koncentreras) genom att överflödigt membran och lumeninnehåll successivt
avknoppas i små klatrintäckta vesiklar och går tillbaka till trans-golgi.

****************************************************************************
Insulinresistens (DM typ 2) anses beror på störningar i insulins signaltransduktion.
****************************************************************************
17.

(2,5p) Redogör med text samt en enkel skiss för insulins signaltransduktion från
receptorprotein till och med påverkan på det huvudreglerade enzymet i glykogenesen.
Svar: Dimer tyrosinkinasreceptor, korsvis autofosforylering av -domänerna,
fosforylering av IRS, IRS-P igenkänns av enzymet PI-3K som är ett lipidkinas som
fosforylera PIP2 till PIP3. Akt (PKB) aktiveras bl.a. genom igenkänning av fosfatgruppen
i 3-position på PIP. Akt-aktivering leder på olika sätt i olika celler till att ett fosfatas
aktiveras, som i detta specifika fall är det proteinfosfatas 1 (PP1) som genom hydrolys
kommer att defosforylera glykogensyntas.
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****************************************************************************
Vid obehandlad eller underbehandlad DM typ 1 reduceras energidepåer i skelettmuskulaturen
och ett tillstånd av fiktiv svält med ökad lipolys och proteolys inträder.
****************************************************************************
18.

(2p)
Redogör för hur glukosupptaget medieras i skelettmuskulatur samt för två olika
reaktioner (substrat, produkter och enzym) i glykogenolysen som regleras av insulin.
Svar: Insulinberoende glukosupptag m.h.a. rekryterbara glukostransportörer (GLUT4)
till cellmembranet från en intracellulär vesikelpool.
Glykogenfosforylaskinas-P + H2O  glykogenfosforylas + Pi (enzymnamn:
proteinfosfatas 1-PP1).
Glykogenfosforylas-P + H2O  glykogenfosforylas + Pi (enzymnamn: proteinfosfatas
1).

19.

(2,5p) Med utgångspunkt från triacylglyceroler (TAG) i fettväv redogör i detalj för
nedbrytningen (substrat, produkter och enzym) av TAG och den vidare transporten av
nedbrytningsprodukterna till levern.
Svar: Fettsyrarrester klyvs successivt av från TAG genom hydrolys varvid det bildas fria
fettsyror (FFA): TAG + H2O  DAG + FFA; DAG + H2O  MAG + FFA; MAG +
H2O  glycerol + FFA. Reaktionerna katalyseras i tur och ordning av hormonkänsligt
lipas (HKL/HSL) eller det nyupptäckta enzymet ATGL; HKL (eller icke
hormonberoende lipas enligt äldre litteratur) samt MAG-lipas (eller annat icke
hormonberoende lipas). Glycerol transporteras löst i blodet medan de FFA transporteras
bundna till albumin.

20.

(3p)
En av de produkter som bildas vid nedbrytning av TAG (se föregående fråga)
kommer i levern att metaboliseras till en produkt som kommer att förvärra
hyperglykemin vid DM. Redogör för samtliga steg från import till levern,
levermetabolism (substrat, produkter). OBS! För redoxreaktioner, samt de reaktioner som
är reglerade och/eller involverar nukleotider skall enzymnamnet och i förekommande fall
coenzymer (redoxreaktioner) också ingå i redogörelsen. Som alternativ till enzymnamn
beskriv med ord och strukturformler vad som sker i reaktionen.
Svar: glycerol + ATP  glycerolfosfat + ADP (enzymnamn: glycerolkinas);
glycerolfosfat + NAD+  DHAP + NADH + H+ (enzymnamn:
glycerolfosfatdehydrogenas); DHAPglyceraldehyd-3 fosfat; DHAP +
glyceraldehyd-3-P  fruktos-1,6-bisP; F1,6-bisP + H2O  fruktos-6-fosfat + Pi
(enzymnamn: fruktos1,6-bisfosfatas); F6P  glukos-6-fosfat; G6P + H2O  glukos + Pi
(enzymnamn: glukos-6-fosfatas).
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21.

(6p)
De andra av de produkter som bildas vid nedbrytning av TAG (se fråga 19)
kommer i levern att metaboliseras till produkter som kan ge upphov till ketoacidos.
Redogör för samtliga steg från import till levern, levermetabolism (samtliga substrat och
produkter, samt subcellulärt compartment [plats]) till och med export av de olika
slutprodukterna, som kan ge upphov till ketoacidos. OBS! För redoxreaktioner, samt de
reaktioner som är reglerade och/eller involverar nukleotider skall enzymnamnet och i
förekommande fall coenzymer (redoxreaktioner) också ingå i redogörelsen. Som
alternativ till enzymnamn beskriv med ord och strukturformler vad som sker i reaktionen.
Svar:1) FFA + CoA + ATP  acylCoA + AMP + PPi (enzymnamn: acylCoAsyntetas);
2) acylCoA+karnitin  acylkarnitin + CoA (enzymnamn: palmitoylCoAtransferas 1;
CPT1/CAT1); 3) antiport/translokas mot karnitin; 4) acylkarnitin + CoA acylCoA +
karnitin (enzymnamn: CPT2); 5) acylCoA + FAD  enoylCoA + FADH2 (enzymnamn:
acylCoAdehydrogenas); 6) enoylCoA + H2O  3-hydroxy-acylCoA; 3-OH-acylCoA +
NAD+  3-keto-acylCoA + NADH + H+ (enzymnamn: 3-OH-acylCoAdehydrogenas);
3-ketoacylCoA+CoA  acylCoA [C-2] + acetylCoA (enzymnamn: tiolas) 7) upprepad
-oxidation till acetoacetylCoA (=2 acetylCoA); 8) acetoacetylCoA + acetylCoA 
HMG-CoA + CoA (enzymnamn: HMG-CoAsyntas); 9) HMG-CoA  acetoacetat +
acetylCoA; 10) acetoacetat + NADH + H+  3-hydroxybutyrat + NAD+ (enzymnamn:
3-OH-butyratdehydrogenas).
Subcellulärt compartment: 1+2) yttre
mitokondriemembranet, 3) inre mitokondriemembranet, 4) insidan av inre
mitokondriemembranet samt 5-10) mitokondriematrix.

****************************************************************************
Enzymet som katalyserar den enda redoxreaktionen i glykolysen anses vara ett nyckelenzym
vad gäller många av de patologiska konsekvenserna som uppträder efter en lång tids
hyperglykemi. Anledning till detta anses vara att den intracellulära koncentrationen av glukos i
de aktuella vävnaderna är hög och citronsyracykeln liksom andningskedjan går på högvarv
med oxidativ stress som följd. Den oxidativa stressen leder bland annat till att glyceraldehyd-3fosfatdehydrogenas i stället används i cellkärnan och därmed till ansamling i cytoplasman av
glukos och glykolytiska substrat före det aktuella glykolytiska steget. Denna ansamling av
substrat resulterar i ökad bildning av DAG, sorbitol och glykerade proteiner.
*************************************************************************
22.

(2p)
Redogör med angivande av samtliga substrat, produkter, enzymnamn och
coenzym för bildningen av sorbitol. Ge en motiverad förklaring till varför vissa specifika
vävnader där sorbitol bildas är extra sorbitolkänsliga jämfört med andra vävnader.
Redogör för en möjlig hypotes till hur och varför cellskador kan uppstå som följd av
sorbitolbildning.
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Svar: glukos + NADPH + H+  sorbitol + NADP+ (enzymnamn: aldosreduktas); de
känsliga vävnaderna saknar enzymet sorbitoldehydrogenas som i de flesta vävnaderna
oxiderar sorbitol till fruktos; ansamling/ ”dead end” av sorbitol leder till en osmotisk
effekt som på sikt kan skada de aktuella cellerna. En nyare hypotes lyfter fram det faktum
att NADPH, som är viktigt för olika reaktioner vid bekämpande av oxidativ stress,
förbrukas i den aktuella reaktionen och risken för skador p.g.a. bristande försvar mot
oxidativ stress därmed skulle vara ökad i vissa celler/vävnader.

23.

(1p)
Glykering av proteiner kan på sikt leda till att ett proteins funktion försämras.
Glykering kan i åtminstone ett specifikt fall utnyttjas på ett positivt sätt som till exempel
för att följa diabetesbehandling. Vilket är proteinet som kan utnyttjas i detta
sammanhang? Ge en motiverad förklaring!
Svar: Mängden icke-enzymatiskt glykosylerat (glykerat) HbA (HbAIc) i de röda
blodkropparna (livslängd 120 dagar) är avhängigt av den genomsnittliga
blodglukoskoncentrationen över en längre tidsperiod, och kan därmed användas som
indikator på insulinbehandling över motsvarande tidsperiod.
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Tema 2: IVF - in vitro-fertilisering (12p)
*****************************************************************
Ofrivillig barnlöshet är vanligt och
uppträder i alla kulturer. Det är dels ett
medicinskt problem, dels ett psykologiskt
och socialt. I Sverige, liksom i övriga
Västeuropa och Nordamerika, drabbas
ungefär vart tionde par. (Källa
www.socialstyrelsen.se).
IVF (in vitro-fertilisering) handlar om en
metod för assisterad befruktning utanför
kroppen. Nobelpriset i fysiologi eller
medicin år 2010 utdelades till Robert G. Edwards som utvecklade metoden.
Fertilisationen kräver många olika biokemiska reaktioner för att det skall fungera. Bland annat
inkluderar dessa processer att ett serinproteas – acrosin – är aktivt i samband med
penetrationen av Zona Pellucida (acrosomreaktionen).
**************************************************************************
24.

(2p)
Redogör för organisationen i funktionella enheter, som kan återfinnas i det
aktiva centrat hos ett serinproteas eller hos ett enzym i allmänhet, samt ange betydelsen
av respektive funktionell enhet. [Ledtråd. Tänk på serinproteaserna som är aktiva i
tarmen.]
Svar: Ospecifikt bindande aminosyrarester som känner igen ett protein, en
substratigenkänningsficka som skapar extra bindningar till ett specifikt substrat/grupp av
substrat, en katalytisk triad bestående av Ser, His, Asp där Ser är den aminosyrarest som
utför den nukleofila attacken (dess nukleofila egenskaper förstärks av de två andra
aminosyraresterna), samt en oxianjonficka som med bindningar stabiliserar det
tetraedriska övergångsstadiet (”transition state”). Andra enzymer kräver motsvarande
funktionella enheter och ibland en kofaktor.

****************************************************************************
IVF rekapitulerar i stort sett den normala befruktningen, fast processen startar i provrör. Ett sätt
som kan användas i samband med IVF är att man blandar spermier med ägg i ett ungefär 75
000:1 förhållande.
****************************************************************************
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25.

(1p)
Beskriv kortfattat vad som händer i samband med befruktning som förhindrar
polyspermi.
Svar: När spermiecellens och äggcellens membraner smälter samman, utsöndrar
äggcellens så kallade kortikala granulae sitt innehåll som förhindrar att fler spermier
kommer in i äggcellen.

26.

(1p)
Varför är det viktigt ur ett genetiskt perspektiv att bara en spermiecell och en
äggcell fuserar?
Svar: Polyspermi uppstår när befruktningen involverar fler än en spermiecell vilket kan
leda till polyploiditet vilket kan leda till att zygoten inte utvecklas på ett korrekt sätt eller
inte utvecklas alls.

27.

(2p)
Zygoten är en diploid cell som bildas när två mogna könsceller smälter
samman. Vad heter den typ av celldelning som används av könscellerna och som leder
till att haploida celler bildas. Nämn tre särskiljande drag för denna typ av celldelning
jämfört med den andra vanliga typen av celldelning som förekommer hos djur.
Svar: Meios. Särskiljande drag jämfört med mitos: (1) Överkorsning. (2) Celldelning i
två omgångar. (3) En cell ger upphov till fyra dotterceller under meios.

28.

(2p)
Medan de grundläggande mekanismerna är de samma hos både kvinnor och
män finns det stora skillnader mellan hur spermier och äggceller utvecklas. Nämn fyra
särskiljande drag mellan spermiernas och oocyternas celldelningar.
Svar: (1) Primordiala könsceller förblir inaktiva fram till puberteten hos män medan
könsceller påbörjar den första meiotiska celldelningen under embryonal utveckling hos
kvinnor. (2) Antalet könsceller börjar minska hos kvinnor redan under
embryonalutveckling men inte hos män. (3) Hos män ger normalt varje spermatogonium
upphov till fyra mogna spermier som kan sammansmälta med en oocyt. Hos kvinnor
bildas det en oocyt som kan sammansmälta med en spermie och tre polkroppar. (4)
Spermatogenes hos män tar ungefär 64 dagar. Hos kvinnor kan celldelningen förbli
stoppad i den första meiotiska celldelningens profas under flera år och avslutas först efter
puberteten eller avslutas inte alls.
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***************************************************************************
En familj har ett barn som drabbats av en ärftlig genetisk sjukdom, trots att föräldrarna är
friska.
***************************************************************************
29.

(4p)
Vad är den troliga anledningen till att två friska föräldrar kan få ett barn med en
genetisk sjukdom? Spekulera över olika möjligheter utifrån genetiken? Förklara också
varför genetiska skador i ägg och spermier är så mycket allvarligare än genetiska skador i
somatiska celler. Nämn en cellulär strategi som utvecklats för att undvika sådana skador.
Hur kan man med moderna metoder möjligen hjälpa familjen för att säkerställa att inte
också eventuella framtida syskon drabbas?
Svar:
a. Den mest troliga anledningen är att båda föräldrarna bär på ett recessivt anlag för
sjukdomen. D.v.s. båda har en genmutation/förändring som leder till sjukdomen i fråga
om den förekommer i dubbel upplaga, d.v.s. i en homozygot situation. Det är också
möjligt att föräldrarna har olika mutationer som tillsammans är en olycklig kombination
eller att en av föräldrarna har en genvariant som gör att proteinet uttrycks i låga nivåer
och att denna, egentligen friska allel, i kombination med en sjukdomsframkallande
variant gör att sjukdomen kommer till uttryck.
Om mutationen/förändringen uppstår i ägg eller spermier kommer den att överföras till
avkomman (barnet), om förändringen i stället skett i en vanlig cell så drabbas bara den
vävnad eller eventuellt till och med endast den cell där mutation uppstår, vilket oftast
medför en mycket mindre allvarlig konsekvens. Dock kan sådana förändringar under
olyckliga omständigheter leda till olika typer av malignitet hos den individ där cellen
finns. Olika cellulära strategier för att undvika konsekvenser av en DNA-förändring
inkluderar aktivering av s.k. checkpoints för att skapa tid för reparation av skadan. En
annan sådan strategi är inducering av apoptos, vilket kan inledas direkt om skadorna är
massiva eller t ex som ett resultat av ett icke lyckat försök till reparation.
b. Om man utför en befruktning av ägg från modern med spermier från fadern via IVF,
kan man analysera de befruktade äggen, efter ett fåtal cellcykler, med hjälp av
kromosom- och genanalys för att avgöra vilka embryon/foster som är friska. Eftersom
föräldrarna är friska är de förmodligen inte homozygota för mutationen som orsakar
sjukdomen. Därmed kan 25 % av avkomman vara helt utan anlag för sjukdomen.

14

Tema 3: Det vattnas i munnen (13p)
***************************************************************************
Blotta åsynen eller lukten av mat startar en komplex kedja av händelser som bland annat leder
till att salivutsöndringen och insulininsöndringen ökar. Salivsekretionen styrs av den
parasympatiska delen av det autonoma nervsystemet och sker såväl i vila (0,3 ml/min) som
efter stimulering av exempelvis en måltid, då öronspottkörteln arbetar och upp till en tiofaldig
ökning av salivproduktionen.
Saliv är en vätska som förutom vatten (99,5 procent) innehåller enzymer, slem och salter.
Saliven har bland annat till uppgift att: 1. Smörja tänder och tandkött så att de inte torkar ut, 2.
Fungera som buffert för att hindra att tandemaljen bryts ner, vilket den gör i sur miljö, 3.
Hindra bakterier och virus från att tränga in i och skada kroppen, 4. Skölja bort matrester från
tänderna, 5. Transportera smakämnen till smakcellerna i smaklökarna samt 6. Påbörja
nedbrytningen av näringsämnen.
Vid stress eller vid vissa sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom, kan salivproduktionen öka
dramatiskt. Muskelarbete, feber, Sjögrens syndrom och intag av vissa läkemedel
(antidepressiva) eller urindrivande medel kan omvänt sänka produktionen av saliv.
***************************************************************************
30.

(2p)
Bilden nedan inkluderar de platser där mynningarna för gångarna från två av de
tre stora spottkörtlarna är belägna. Ange de latinska namnen på dessa båda körtlar och
markera med pilar i bilden var mynningarna för respektive körtels gångar är belägna (så
det framgår var respektive körtel töms).

Svar: Glandula submandibularis, med pil pekande på caruncula sublingualis. Glandula
sublingualis, med pilar pekande på plica sublingualis (och caruncula sublingualis).

15

31.

(2p)
Med hjälp av bifogad bildsida (bilderna A-D) skall du svara på nedanstående
frågor.
A: Vad kallas körtlarna markerade med pilar?
B: Vad kallas de markerade strukturerna?
C: Vad producerar de markerade cellerna?
D. Var hittar man denna mikroskopiska bild?
Svar:
A: Von Ebners körtlar (glandulae gustatoriae) är serösa körtlar som tömmer sitt innehåll
till vallgravarna kring papilla circumvallata (vallgravspapiller).
B: Papilla filiforme.
C: Dentin.
D: Glandula submandibularis. Bilden visar huvudsakligen serösa körteländstycken, men
i det övre högra hörnet ses grupper av mukösa körteländstycken. Förhållandet
serösa/mukösa körteländstycken är ungefär 80/20% i glandula submandibularis.
(Glandula parotis har 100 % serösa körteländstycken samt ofta fettceller, medan
glandula sublingualis har förhållandet 50/50%).

****************************************************************************
Av de näringsämnen som en blandad kost innehåller är det bara en grupp av näringsämnen där
en betydande nerbrytning sker redan i munhålan.
****************************************************************************
32.

(5p)
Med utgångspunkt från två olika substrat som tillhör denna grupp av
näringsämnen i dieten redogör för hur det aktuella enzymet (ange namn!), som följer
Michaelis-Menten-kinetik, kommer att processa de olika substraten till olika produkter
vid fullständig nedbrytning som dock vanligtvis inte sker i munhålan. Redogör också för:
a) eventuella begränsningar som det aktuella enzymet har vad avser olika substrat och
bindningar, b) andra substrat som behövs för att klyvning skall kunna ske, c) pHberoende för det aktuella enzymet (rita ett enkelt diagram som illustrerar pH-beroendet).
Beskriv också med ett Michaelis-Menten-diagram hur det aktuella enzymet verkar
kinetiskt. Enheter och sorter skall anges och diagrammet förklaras med ord. [Ledtråd:
tänk på enzym-digestionslaborationen].
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Svar: Enzymet som klyver vårt huvudnäringsämne kolhydrater i munhålan är
salivamylas. Enzymet har ett lätt basiskt pH-optimum (för principskiss se Harvey and
Ferrier fig. 5.8).
Huvudsubstraten i dieten utgörs av homoglykanerna amylos och amylopektin samt i viss
mån glykogen vilka är uppbyggda av repetitiva D-glukosenheter sammanfogade med 1-4-bindningar, men också -1-6-bindningar (de två sista substraten). Av strukturella
skäl och krav på substratstorlek så bildas vid fullständig nedbrytning av dessa olika
substrat med hjälp av vatten produkterna maltos, maltotrios och -limitdextriner. De
senare innehåller -1-6-bindningar med ett fåtal -1-4-bindningar. För MichaelisMenten diagram se Harvey and Ferrier fig. 5.10. Diagrammet skall innehålla en
hyperbolkurva som asymptotiskt närmar sig ett Vmax (mättnadskinetik) samt att vid halva
Vmax kan man på X-axeln läsa av Km, som ofta är ett mått på substrataffiniteten.
***************************************************************************
Det vattniga muninnehållet måste också sönderdelas och knådas.
****************************************************************************
33.

(1p)
Tuggning och sväljning är en komplicerad samverkan mellan en viljemässig
initiering och en efterföljande reflex. Vad är det för typ av sensorer som reglerar
tuggrörelserna och var integreras dessa afferenta signaler?
Svar: Framförallt mekano- och kemoreceptorer; förlängda märgen.

34.

(1p)
Tuggningen övergår i sväljning genom att tuggan med tungans hjälp förs mot
svalget. Detta initierar en reflex i form av en primär peristaltisk våg. Vilken uppgift har
den primära peristaltiska vågen?
Svar: Den primära peristaltiska vågen har till uppgift att föra halvfast och fast föda
genom esofagus till ventrikeln. Ibland uppstår en sekundär peristaltisk våg.

35.

(2p)

Vilken funktion har en sekundär peristaltisk våg och hur utlöses den?

Svar: Om föda fastnar i esofagus eller ventrikelinnehåll kommer upp i esofagus nedre
del (reflux) skall den sekundära peristaltiska vågen rensa ut innehållet i esofagus. Den
utlöses vid tryck mot esofagusväggen då något fastnat eller vid reflux.
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DFM1-TENTAMEN 11 08 22
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen
består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar
svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten
(2, 3+5 samt 4) för att bli godkänd på tentamen.

Tema 1: Apoptos (12p)
**************************************************************************
Apopotos är en kontrollerad cellulär process, som möjliggör borttagning av onödiga eller
skadade celler. Apoptos kallas även för programmerad celldöd. Apopototiska processer finns
hos människan från de tidiga embryonala faserna. Den vuxna människan omsätter ett stort
antal celler varje dag genom apoptos.
Ett nyckelprotein i den apoptotiska processen är cytokrom C (cyt C) som är ett vattenlösligt
protein som normalt befinner sig i det intermembranösa rummet associerat med det inre
mitokondriemembranet. I mitokondrien är cyt C av betydelse för andningskedjans funktion.
**************************************************************************
1.

(3p)
Beskriv cytokrom C:s speciella roll i andningskedjan genom att med ord och en
skiss redogöra för hela andningskedjans organisation och funktion.
Svar: För andningskedjans organisation och funktion se Figur 6.8 + 6.13 Harvey and
Ferrier (HF; Biochemistry, 5:e upplagan).

****************************************************************************
När cytokrom C frigörs från mitokondrien till cytosolen kan det binda till ett annat cytosolärt
protein – Apaf1. Då bildas den så kallade apoptosomen, som initierar den apoptotiska
processen av en cell genom aktivering av en enzymkaskad bestående av bland annat flera
caspaser (cystein-proteaser som klyver efter asparaginsyrarester). Caspaserna fungerar
katalytiskt på ett likartat sätt som serinproteaser.
****************************************************************************
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2.

(1p)

Vad skiljer aminosyran cystein från aminosyran serin?

Svar: I cystein sitter det en tiolgrupp på -kolet medan det i serin sitter en hydroxylgrupp. [Eftersom syre och svavel står i samma grupp i det periodiska systemet så
kommer de att ha likartade egenskaper.]

3.

(2p)
Redogör för organisationen i funktionella enheter, som kan återfinnas i det
aktiva centrat hos ett enzym i allmänhet eller hos caspaser, samt ange betydelsen av
respektive funktionell enhet. [Ledtråd. Tänk på serinproteaserna som är aktiva i tarmen
och generalisera.]
Svar: Ospecifikt bindande aminosyrarester som känner igen ett protein, en
substratigenkänningsficka som skapar extra bindningar till ett specifikt substrat/grupp av
substrat (hos capaserna är det Asp som igenkänns), en eller flera katalytiskt aktiva
aminosyrarester (i caspaser en tiolgrupp som utför en nukleofil attack), en ficka/struktur
som med bindningar stabiliserar ett övergångsstadium (”transition state”). Andra
enzymer kräver ibland en kofaktor och ytterligare strukturer för att stabilisera andra
intermediärer.

**************************************************************************
När en cell går i apoptos kommer cellmembranet att reorganiseras och fosfolipiden
fosfatidylserin (FS) kommer precis som vid en cellskada att translokeras (flip/floppas med
hjälp av ett flippas) från cellmembranets insida till dess utsida.
**************************************************************************
4.

(2p)
Redogör med en skiss för fosfatidylserins (FS/PS) principiella uppbyggnad och
specifika egenskap som skiljer den från alla de övriga vanliga fosfolipiderna och som är
av central betydelse när det gäller att binda kalciumjoner i samband med
koagulationsprocessen.
Svar: Skissen skall innehålla en glycerolrest, som med korrekt orienterade
esterbindningar binder till två acylgrupper och med en fosfoesterbindning binder en
fosfatgrupp. Till fosfatgruppen skall aminosyran serin binda med en fosfoesterbindning.
Den specifika egenskapen hos FS som gör att den kan binda kalciumjoner är att den är
sur (har en nettoladdning -1).

5.

(3p)
Mitokondrien spelar en viktig roll i apoptos eftersom de innehåller flera
proapoptotiska proteinfaktorer. Dessa lösliga proteiner släpps ut från mitokondrien i en
av de processer som leder till apoptos. Men dessa proapoptotiska proteiner kodas inte av
det mitokondriella genomet utan importeras in i mitokondrien. Beskriv mitokondriell
proteinimport för lösliga proteiner.
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Svar: Proteiner som skall till mitokondrien bär en speciell signalsekvens. När
proteinerna translateras i cytosolen binds de direkt av ett cytosoliskt chaperon (HSP70).
Proteinet som skall importeras samt bundna chaperoner binder till en receptor i TOMkomplexet. TOM i yttermembranet och TIM i innermembranet sätts då ihop i ett
proteinimportkomplex som bildar en kanal genom både inner- och yttermembranet där
den oveckade peptidkedjan dras igenom med hjälp av mitokondriella HSP70 i en ATP
beroende process. Det mitokondriella HSP70 hjälper sedan det importerade proteinet att
väcka sig. Slutligen klyvs signalpeptiden av.

6.

(1p)
Nämn ett exempel på en apoptotisk process hos människan i den embryonala
fasen eller i fosterfasen, samt ge ett exempel på en apoptotisk process hos den vuxna
människan.
Svar: Apoptos av vävnad i ”simfenor” i extremiteter. Hos den vuxna människan till
exempel förnyelse av huden samt apoptos av gamla blodkroppar i thymus.

Tema 2: PKU-provet (20p)
****************************************************************************

PKU-provet tas på alla nyfödda i Sverige sedan mitten av 60-talet. Syftet är att hitta barn med
någon av ett antal ovanliga men allvarliga medfödda sjukdomar som går att behandla och där
en tidig diagnos är viktig för prognosen. Risken att ett barn skulle ha någon av de här
sjukdomarna är mycket liten. Bland de drygt 100 000 barn som föds varje år i Sverige är det
sammanlagt mellan 60 och 70 som har någon av sjukdomarna som ingår i testet. Det är viktigt
att veta att screeningen inte är en diagnos i sig själv, man måste alltid bekräfta genom
uppföljande undersökningar.
PKU-laboratoriet på Karolinska Universitetssjukhuset är landets enda laboratorium för
neonatal screening. Alla nyfödda barn undersöks i dag för 24 ovanliga medfödda sjukdomar.
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Även alla adoptiv- och invandrarbarn under 18 år erbjuds att ta PKU-provet.
Gemensamt för de sjukdomar som PKU-laboratoriet screenar för är att de alla är väldigt
ovanliga och att nyfödda som har någon av sjukdomarna oftast är symtomfria men att svåra
handikapp och symtom utvecklas senare om inte behandling sätts in tidigt.
Provet utgörs av blod som droppas på filtrerpappersdelen av en speciell remiss som rekvireras
från PKU-laboratoriet. Provet skall tas så tidigt som möjligt men barnet måste vara minst 48
timmar gammalt. Provet skickas till PKU-laboratoriet samma dag som det tagits.
(Källa http://www.karolinska.se/pku)
***************************************************************************
7.

(3p)
PKU-analysen visar på förekomst av olika sällsynta genetiska sjukdomar.
Redogör för vilka typer av genetiska förändringar i cellen som kan ge upphov till
genetiska sjukdomar. Beskriv även hur genetiska förändringar principiellt skiljer sig från
så kallade epigenetiska förändringar.
Svar: Genetiska förändringar i cellen kan uppstå på kromosomal nivå. Exempel på detta
är aneuploidier dvs. felaktigt antal kromosomer som uppkommer antingen under
meiosens första eller andra delning eller under de tidiga mitotiska celldelningarna strax
efter befruktningen. Kan bero på många saker: bristande funktion hos Cohesinkomplexet eller maskineriet som reglerar detta eller på cytoskelettet så att kromosomerna
inte linjerar upp sig korrekt på spindeln.
Genetiska förändringar kan uppstå även på gennivå, till exempel olika typer av
mutationer som ändrar aminosyrasekvensen på ett protein eller leder till att nya
stopkodon bildas som gör att proteinet som produceras kanske saknar viktiga domäner
eller blir stabilt eller aldrig translateras eftersom transkriptet (mRNA) blir stabilt utan
Poly-A-svans. Deletioner och insertioner är också typer av förändringar på gennivå som
kan leda till genetiska sjukdomar.
Genetiska förändringar handlar om förändringar i nukleotiderna d.v.s. själva DNAkoden. Epigenetiska förändringar är ärftliga förändringar (åtminstone från en
cellgeneration till en annan) som påverkar uttryck av olika gener men där förändringen
inte sitter i nukleotidsekvensen utan i stället kan vara kemiska modifieringar av DNA
eller proteiner som är en del av kromatin. Metyleringar av både av histoner och DNA är
ett vanligt exempel på detta.

8.

(3p)
Beskriv olika epigenetiska förändringar och spekulera över hur dessa kan
komma till stånd och hur de kan påverka uttryck av gener.
Svar: Epigenetik är ett relativt nytt forskningsfält och det är fortfarande mycket som är
kontroversiellt och som diskuteras livligt. Dock verkar man vara överens om att det kan
ske förändringar i genomet som inte handlar om mutationer utan andra typer av
modifieringar som ändå påverkar uttryck av gener och som leder till förändring av
fenotypen. T.ex. har man sett att tvillingar, särskilt om de lever åtskilda, kommer att bli
mer och mer olika med tiden.
Bland mekanismerna kan man nämna DNA-metylering, histonmodifikationer och
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kromatinremodellering, såväl som reglering av genuttryck via icke-kodande RNA. Det
kan handla om grad av packning i olika delar av genomet ett mönster av heterokromatin
som ärvs från en cell generation till en annan. Metylering av DNA är som nämnt ovan ett
vanligt ex på epigenetisk modifiering. Kovalenta modifieringar av histonändar leder ofta
till olika epigenetiska status för olika celler. Annat som man kan nämna är Xkromosominaktivering och imprinting. Under differentieringsprocessen sätts mönster upp
t.ex. via positiv feedback-loops som påverkar uttryck av vissa proteiner.
[Kalikå katter är ett exempel på hur en epigenetisk påverkan kan synas tydligt i
fenotypen en klon av celler är samlade på ett ställe och leder till fläckig päls.]
Epigenetiska förändringar nollställs ofta vid befruktningen. Man pratar om en
”demetyleringsvåg” men man har också sett att t ex skralt födointag hos gravida mödrar
kan påverka fosterstorlek hos de döttrar som var foster med dålig näringstillförsel såsom
om de förändringar som uppstått faktiskt har kunnat ärvas inte bara mellan cell
generationer utan också till avkomma. Näringstillförsel och andra miljöfaktorer är alltså
sådant man tror kan påverka "epigenomet". DNA-metylering leder till nedrustning av
histonmodifieringar vilket kan leda till både positiva och negativa effekter på genuttryck.

9.

(2p)
Homocystinuri är en ärftlig sjukdom som ingår i PKU-provet. Vid
homocystinuri utsöndras ämnet homocystin i onormalt stor mängd i urinen. Tillståndet
ger symtom främst från ögonen, blodkärlen, hjärnan och skelettet. Två friska föräldrar
kan få ett barn med homocystinuri. Hur kan en sjukdom vara ärftlig utan att föräldrar är
drabbade? Beskriv hur det kan vara möjligt att i en och samma syskonskara bara ett eller
några av barnen kan ha den ärftliga sjukdomen.
Svar: Det kan handla om en sjukdom som bärs med recessiva arvsanlag. Båda föräldrar
kan bära på en muterad och en frisk gen, och därmed finns det en 25 % risk att ett barn
skall få sjukdomen. [Det kan även handla om en sporadisk mutation.]

10.

(2p)
Av de 24 genetiska sjukdomar som ingår i dagens analyser i PKU-provet, finns
ett flertal där sjukdomsgraden varierar även om man har ärvt en muterad gen. Vad kan
detta bero på?
Svar: Det kan handla om en komplex genetisk sjukdom. Det kan bero på olika
mutationer i de inblandade generna, men det kan finnas variationer även när
mutationerna är identiska. Detta kan bero på andra genetiska faktorer som påverkar
skadeeffekten, eller av olika miljöfaktorer.
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***************************************************************************
PKU-provet har sitt namn efter sjukdomen fenylketonuri (PKU; Föllings sjukdom) som beror
på olika mutationer i genen som kodar för enzymet fenylalaninhydroxylas (PAH). Sjukdomen
fick ursprungligen sitt namn från att man fann höga nivåer av en fenylketon i urin; denna
fenylketon visade sig vara fenylpyruvat (Phe-pyruvat). När systematisk screening av nyfödda
infördes i Sverige var PKU-analysen den första analysen som gjordes, därav namnet ”PKUprovet” även om provet i dag omfattar analys av ett stort antal andra sjukdomar.
Karaktäristiska patofysiologiska konsekvenser vid PKU är mental retardation, hypearaktivitet,
tremor och tillväxthämning. Livslång diet med reducerat fenylalaninintag är av nöden.
Hypoteser till de bakomliggande orsakerna som leder till de patofysiologiska konsekvenserna
är bland annat störd aminosyratransport och hämmad syntes av olika signalsubstanser (speciellt
då PKU beror på hämmad funktion/biosyntes av en nödvändig cofaktor till bland annat PAH).
***************************************************************************
11.

(1p)
En mutation in PAH genen ger upphov till ett enzym som är kortare än det
normala, hur kan det gå till?
Svar: Antingen en deletion eller mutation som ger upphov till ett stoppkodon mitt i
genen.

12.

(2p)
Aminosyran fenylalanin (Phe) kan betraktas som ett fenylderivat av aminosyran
alanin (Ala). Med utgångspunkt från lärandemålen på kursen DFM1 redogör med
angivande av substrat och produkter samt enzymnamn och coenzym för hur Phe kan
omvandlas till Phe-pyruvat och vidare till Phe-laktat det vill säga metaboliter till Phe
som bildas vid förhöjda nivåer av Phe.
Svar: Transaminering m.h.a. ALAT (coenzym pyridoxalfosfat) katalyserar reaktionen
Phe + -ketoglutarat  Phe-pyruvat + glutamat. Den fortsatta omvandlingen av Phepyruvat till Phe-laktat katalyseras av laktatdehydrogenas och är beroende av
coenzymet/cosubstratet NADH, som oxideras till NAD+.

13.

(4p)
Redogör med utgångspunkt från fenylalanin (Phe) med angivande av substrat,
produkter, enzym och coenzym för den successiva normala biosyntesen av tre olika
signalsubstanser (hormoner och/eller transmittorsubstanser), som bland annat kan vara
hämmad vid PKU. Som alternativ till enzymnamnet beskriv vad som sker
kemiskt/strukturellt i de olika stegen.
Ge också en kortfattat principiell förklaring till hur biosyntesen av de olika
signalsubstanserna kan styras/begränsas i olika celler.
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Svar:
1) Phe + O2 + BH4 Tyr + H2O + BH2 (enzymnamn: PAH).
2) Tyr + O2 + BH4  3,4-dihydroxyTyr (dopa) + H2O + BH2 (enzymnamn: Tyrhydroxylas).
3) dopa  dopamin (DA) + CO2 (enzymnamn: DOPA-dekarboxylas; [coenzym
pyridoxalfosfat]).
4) DA + O2  noradrenalin (NA) + H2O (enzymnamn: DA--hydroxylas; coenzym:
ascorbat; [cofaktor Cu2+]).
5) NA + SAM  adrenalin (A) + SAH (enzymnamn: [Fenyletanolamin – N]metyltransferas ).
Begränsning av uttrycket av de olika signalsubstanserna DA, NA och A till specifika
celler styrs bl.a. genom ett cellspecifikt uttryck av de olika processande enzymerna.

14.

(3p)
En bakomliggande molekylär orsak till vissa av de patofysiologiska
konsekvenserna vid PKU är störd membrantransport av aminosyror till hjärnan. Redogör
för hur olika klasser av dietära aminosyror absorberas i magtarmkanalen från tarmlumen,
till enterocyterna och vidare till blodbanan.
Med utgångspunkt från denna redogörelse diskutera hur förhöjda plasmanivåer av Phe i
samband med PKU kan störa transporten av bland annat två specifika aminosyror över
blod-hjärnbarriären (BBB) till CNS. [Ledtråd: transporten över BBB sker delvis enligt
samma principer som absorptionen i tarmen.]
Svar: Det finns 11-12 kända aminosyratransportörer som med olika mekanismer
transporterar olika klasser av aminosyror. Från tarmlumen sker transporten
huvudsakligen m.h.a. Na+-beroende sekundär aktiv transport, från enterocyterna till
blodbanan är det delvis andra aminosyratransportörer och faciliterad diffusion som
framförallt gäller.
Till hjärnan verkar det framförallt vara LAT1, som transporterar de stora aminosyrorna
som Phe, Tyr och Trp. Vid förhöjda nivåer av Phe kan upptaget till hjärnan av Tyr och
Trp minska beroende på att den sammanlagda transportkapaciteten överskrids, vilket
medför minskad bildning av signalsubstanser såsom serotonin men också dopamin och
noradrenalin.
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Pass 2: Tema 3: Bukfetma (26p)
**************************************************************************
Många olika sjukdomar kan ge upphov till bukfetma. Med bukfetma avses visceral fetma och
skall ej blandas ihop med den mindre farliga subkutana fetman. Bukfetma ses ofta i samband
med polycystiskt ovariesyndrom, vid Cushings syndrom på grund av höga värden av kortisol,
vid överkonsumtion av alkohol och i samband med det metabola syndromet. Även fruktos har
visats sig öka bukfetma hos överviktiga vuxna [Källa: J. Clin. Invest. 119: 1322-1334 (2009)].
Till skillnad från glukos så leder fruktos inte till någon eller mycket ringa insulinfrisättning och
ger heller inte upphov till samma mättnadspåverkan.
Ett enkelt sätt att indirekt identifiera patienter med förhöjda mängder bukfett är att mäta
midjemåttet. Ett förhöjt midjemått kan vara betingat av bukfett, men också av ökade mängder
av det mindre farliga subkutana fettet. Subkutant fett anses vara mindre farligt då det
framförallt anses utgöra en depå för triacylglyceroler (TAG) medan bukfettet anses farligare då
det också har hormonella (adiponektin och leptin) effekter samt inflammatoriska effekter
(TNF) på närliggande celler, men också i andra vävnader i kroppen såsom lever och
skelettmuskulatur. Vid förhöjt midjemått bör man mäta den så kallade bukhöjden som ger ett
bättre mått på bukfettet eftersom det tas i liggande läge, vilket medför att det subkutana fettet
huvudsakligen glider åt sidan.
Ökat bukfett medför ökad risk för diabetes typ 2 (insulinresistens) och hjärt-kärlsjukdomar.
Detta behandlas i första hand genom livsstilsförändringar – ökad fysisk aktivitet,
kostomläggning både vad avser kvalitet och kvantitet, samt rökstopp och minskat alkoholintag,
speciellt öl som innehåller mycket kolhydrater.
I Sverige har omkring 350 000 personer diabetes mellitus och en majoritet av dessa (ca 85 %)
har den ofta livsstilkorrelerade formen (typ 2).
***************************************************************************
15.

(4p)
Efter upptag i till exempel en levercell kan fruktos metaboliseras till två olika
trioser i glykolysen. Dessa trioser kan också bildas i glykolysen vid metabolism av
glukos.
Med utgångspunkt från en fruktosmolekyl redogör med hjälp av substrat och produkter
samt enzymnamn (endast för de reaktioner som involverar nukleotider) för bildningen av
en aldotrios och en ketotrios i glykolysen. Ge också en motiverad förklaring till varför
metabolismen av fruktos går snabbare än metabolismen av glukos.
Svar:
1) Fruktos + ATP  Fruktos-1-P + ADP (enzymnamn: fruktokinas),
2) Fruktos-1-P  glyceraldehyd + DHAP (ketotriosen) [enzymnamn: aldolas B],
3) glyceraldehyd + ATP  glyceraldehyd-3-P (aldotrios) + ADP (enzymnamn:
trioskinas/glyceraldehydkinas). Metabolismen av fruktos går snabbare eftersom det
innefattar färre steg och framförallt inte passerar det hastighetsreglerade enzymsteget
fosfofruktokinas 1.
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***************************************************************************
Den i föregående fråga bildade aldotriosen kan omvandlas till en citronsyracykelintermediär
som efter uttransport från mitokondriematrix till cytosolen kan omvandlas till palmitinsyra.
***************************************************************************
16.

(4p)
Redogör med hjälp av substrat och produkter för den fortsatta metabolismen av
den bildade aldotriosen (se föregående fråga) till och med bildningen av den aktuella
citronsyracykelintermediären. Enzymnamn, och i förekommande fall coenzymer,
behöver endast anges för de enzymsteg som innebär redoxreaktioner och de reaktioner
där det klyvs högenergibindningar.
Svar:
1) glyceraldehyd-3-P + Pi + NAD+ 1,3-BPG + NADH + H+ (enzymnamn:
glyceraldehyd-3-fosfat dehydrogenas; GAPDH),
2) 1,3 BPG + ADP  3-fosfoglycerat + ATP (enzymnamn: fosfoglyceratkinas),
3) 3-fosfoglycerat  2-fosfoglycerat,
4) 2-fosfoglycerat  PEP + H2O,
5) PEP + ADP  pyruvat + ATP (enzymnamn: pyruvatkinas),
6) pyruvat + CoA + NAD+  acetylCoA + CO2 + NADH + H+ (enzymnamn:
pyruvatdehydrogenaskomplexet - PDH),
7) acetylCoA + oxaloacetat  citrat + CoA (enzymnamn: citratsyntas).

****************************************************************************
Även om fettväv har egensyntes av fettsyror så härstammar de flesta fettsyrorna i inlagrat fett
(triacylglyceroler – TAG) från dietärt intag av TAG, medan det TAG som bildas i levern
framförallt innehåller fett som härstammar från egensyntetiserade fettsyror.
****************************************************************************
17.

(5p)
Redogör med text och skiss för hur det dietära intaget av triacylglyceroler
(TAG) hanteras i tarmen (digestion, absorption, intracellulär processning) till och med att
de dietärt intagna fettsyror tagits upp i fettväven. Redogörelsen skall innehålla substrat,
produkter och enzymer samt essentiella hormoner av betydelse för processerna i tarmen.
Svar: TAG-processning i magen: mekanisk sönderdelning + maglipas som genom
hydrolys klyver av vissa fettsyror som fortfarande associera p.g.a. det sura pHt i magen.
I tunntarmen micellbildning: frisättning av gallsalter och fosfolipider via gallan och
gallblåsetömning stimulerad av cholecystokinin (CCK). Gallsalterna och fosfolipiderna
fungerar som detergenter och leder till inneslutning av TAG, DAG och fettsyror i
miceller. CCK stimulerar också exokrina pankreas att utsöndra colipas och pankreaslipas
som fortsätter nedbrytningen av TAG och DAG till 2MAG + FFA. Ca 20 % av 2MAG
processas vidare m.h.a. det ospecifika enzymet kolesterylesteras till FFA och glycerol;
enzymet bryter också ned kolesterylestrar till kolesterol och FFA.
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Genom fri diffusion och olika FATP (långa fettsyror) absorberas 2MAG och fettsyrorna
in i enterocyterna [kolesterol absorberas delvis också via en specifik transportör]. I
enterocyterna aktiveras de långa fettsyrorna:
fettsyra + ATP + CoA  acylCoA + AMP + PPi (enzymnamn: acylCoAsyntetas) och
m.h.a. olika acyltransferaser byggs sedan glycerol och 2MAG upp till TAG och
kolesterol till motsvarande kolesterylestrar (CE). TAG och CE omsluts sedan av ett
enkelskikt av fosfolipider och apoB48 och formar därmed kylomikroner.
Kylomikronerna utsöndras till lymfan och når blodbanan via vänstra venvinkeln. I
blodbanan erhåller kylomikronerna apoE och apoCII från HDL. I framförallt fettvävens
kapillärer aktiverar apoCII enzymet lipoproteinlipas, som klyver av fettsyrorna från
TAG, varvid upptag av dessa sker i fettcellerna.

****************************************************************************
Den fosforylerade ketotriosen som bildas vid metabolismen av fruktos (se fråga 15 ovan) och
glukos kan omvandlas till en molekylär komponent (stomme) i fosfolipider och TAG.
****************************************************************************
18.

(2p)

Beskriv vilken betydelse, som insulinfrisättning har för TAG-bildning i fettväv.

Svar: Insulin behövs för att stimulera rekryteringen av GLUT4 i fettceller –
glukosupptag krävs för att göra DHAP och därmed glycerol-3-fosfat. Insulin behövs
också för att stimulera aktiviteten hos lipoproteinlipas.

****************************************************************************
Vid fetma kan ända upp till 50 % av cellinnehållet i fettväven bestå av makrofager. Dessa
makrofager utsöndrar inflammatoriska faktorer såsom TNF och IL-6, som båda kan verka
lokalt på närliggande fettceller, men också frisättas till blodbanan och därmed påverka
funktionen i organ som levern och skelettmuskulaturen och därmed leda till insulinresistens
genom blockerande fosforylering serinrester i IRS-1.
*************************************************************************
19.

(2p)
Redogör för IRS-1-proteinets roll i insulins signaltransduktionsmekanism
genom att beskriva transduktionen från receptorprotein till lipidmodifikation.
Svar: Vid bindning av insulin till den färdigdimeriserade tyrosinkinasreceptorn, sker en
strukturpåverkan som leder till en korsvis autofosforylering och aktivering av domänerna; den aktiverade receptorn fosforylerar därefter IRS-1 på en eller flera Tyrrester. Denna normala Tyr-fosforylering leder till att proteiner med en SH-domän, som
känner igen IRS-1-PTyr, t.ex. PI-3K, aktiveras. PI-3K är ett lipidkinas som fosforylerar
PIP2 till PIP3. [Fosforyleringen av PIP2 leder till aktivering av den fortsatta
signaltransduktionen för insulin.]
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20.

(0,5p) En del av det sammanlagda bukfettet är inlagrat i den peritoneumstruktur som
utgår från curvatura major på ventrikeln och hänger nedåt som en gardin framför
tarmpaketet. Vilket är det latinska namnet på denna peritoneumstruktur?
Svar: Omentum majus.

21.

(1,5p) Från den andra sidan av ventrikeln (curvatura minor), och från den proximala
delen av duodenum, löper en annan peritoneumstruktur mot levern. Vilka är de latinska
namnen på denna struktur och dess båda delar?
Svar: Omentum minus, som består av ligamentum hepatoduodenale och ligamentum
hepatogastricum.

22.

(1p)
Klargör med text och figur hur den vita fettväven ser ut i mikroskopet. Av
svaret skall också framgå lokalisering av kärna och lipider i den enskilda vita fettcellen.
Svar: Perifert förskjuten cellkärna. Unilokulärt lokaliserat fett (på ett ställe till skillnad
från bruna fettceller som har multilokulärt lokaliserat fett). Obs! bilden ingår i svaret.

************************************************************************
Så kallade hASC:s (”human adipose stem cells”) som skördats ur fettväv kan genetiskt
omprogrammeras till så kallade inducerade pluripotenta stamceller, som kan differentiera
vidare till andra celltyper (till exempel neurala celler).
************************************************************************
23.

(3p)
Ge fyra exempel om hur stamceller används idag inom regenerativ medicin och
medicinsk forskning. Diskutera vilka fördelar inducerade omprogrammerade stamceller
har i jämförelse till embryonala stamceller.
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Svar:
Kliniskt: Benmärgstransplantationer och hudtransplantation.
Som forskningsredskap: Basala mekanismer, toxicitetstester samt läkemedelsscreens.
Omprogrammerade stamceller kan skapas ur somatiska celler, och därmed minskar
behovet av användning av embryonala stamceller.

****************************************************************************
Odlade fettceller visar stor potential som ett framtida fyllnadsmaterial till kroppen när volymer
av mjukvävnad saknas efter till exempel trauma, cancerbehandling eller medfödda
missbildningar. En teknisk fråga som måste lösas är hur fettceller skall kunna odlas för att
skapa tredimensionella, skräddarsydda strukturer. För att kunna skapa dessa, måste konstgjorda
”byggställningar” skapas där celler kan växa. I människokroppen består dessa byggställningar
av alla molekyler som tillsammans skapar ECM (extracellulär matrix).
****************************************************************************
24.

(3p)
Vilka viktiga funktioner måste ECM (naturlig eller konstgjord) ha för att
cellerna skall kunna växa och fungera normalt? Vilken adhesionsmekanism använder
cellerna för att greppa tag i ECM?
Svar: Extracellulär matrix har molekyler som ger struktur, mekanisk hållfast och
förankrar celler. ECM reglerar även intercellulär kommunikation. Matrix behövs för
tillväxt och differentiering av celler, samt för cellmigration.
Celler använder integriner för att ”integrera” cellmatrix och cytoskelettet.

12

Pass 3
Frågor i anslutning till artikeln: "Pyruvate kinase in pig liver mitochondria”
(R. Pizzuto, G. Paventi, A. Atlante & S. Passarella), Arch. Biochem. Biophys.
495: 42-48 (2010). [8p])
25.

(1p)
Beskriv vad som var syftet med studien enligt artikeln (enligt abstrakt och
introduktionen).
Svar: Att undersöka mitokondriens betydelse för glykolysen och påvisa funktionen av
mitokondriellt pyruvatkinas (mPK).

26.

(1p)
Vilket PK (cPK eller mPK) har kvantitativt störst betydelse för metabolismen av
PEP till PYR enligt den här artikeln? Motivera!
Svar: Cytosoliskt pyruvatkinas (cPK) har betydligt större betydelse för metabolismen
p.g.a. sitt betydligt högre Vmax (ca 50 x högre), enligt graferna och texten. [Enzymerna
har dock ungefär samma Km (drygt en faktor 2 skiljer i ena fallet)]. Trots detta anser
forskarna att mPK är viktigt för metabolismen av PEP.

27.

(4p)
Redogör med ord och figur för den kopplade fluorescensmetoden för PK, det
vill säga varför tillsätts NADP+, glukos, hexokinas, G6PDH, Ap5A, PEP och ADP.
Redogör med ord samt en figur hur olika reaktioner kopplas till varandra för att kunna
detektera mPK. Beskriv reaktionerna med hjälp av substrat, produkter, enzymer och
coenzymer. [Ledtråd: Fluorescensmetoden är i princip en känsligare metod än den
spektrofotometriska metoden som användes på kolhydratlaborationen under DFM1kursen.]
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Svar:
NADP+ - koenzym som detekteras vid reduktion till NADPH
Glukos – används som substrat i kinaseringen till G6P med av PK bildad ATP
Hexokinas – enzym som fosforylerar glukos
G6PDH (glukos 6-fosfatdehydrogeas) katalyserar omvandlingen G6P och NADP+, det är
detta steg som detekteras
Ap5A (P1,P5-di(adenosine-5’)pentafosfat) – hämmar adenylatcyklas så att inte
sidoreaktionen ska ske
PEP (fosfoenolpyruvat) – substrat för cPK/mPK
ADP – kosubstrat för cPK/mPK
1) PEP + ADP  pyruvat + ATP (enzymnamn: pyruvatkinas);
2) glukos + ATP  glukos-6-P + ADP (enzymnamn: hexokinas);
3) glukos-6-P + NADP+  6-P-glukonat + NADPH + H+ (enzymnamn: G6PDH)
(4. ADP + ADP  ATP + AMP (enzymnamn: adenylatkinas) hämmas av Ap5A)
Reaktionerna kopplas till varandra genom att man tillsätter substraten i reaktion 1 vilket
leder till bildning av ATP. Bildningen av ATP driver sedan reaktion 2 och bildningen av
glukos-6-P. Ökad bildning av glukos 6-P driver sedan på bildningen av NADPH i
reaktion 3. NADPH fluorescerar till skillnad från NADP+ (jämför analysmetoden på
kolhydratlaborationen där man mätte absorbansen vid 340nm) och en ökad fluorescens
blir därför ett indirekt mått på förekomsten och mängden av mPK.

28.

(1p)
Arsenit används i ett av experimenten. Beskriv vilken funktion arsenit har i det
aktuella experimentet.
Svar: Arsenit hämmar pyruvatdehydrogenas och därmed hämmas omvandlingen från
pyruvat till acetylCoA.

29.

(1p)
Malonat används i flera av experimenten. Beskriv vilken funktion malonat har i
de aktuella experimenten.
Svar: Malonat är en specifik hämmare av mPK (”Jerusalem artichoke”) och hämning av
enzymaktiviteten vid tillsats av denna hämmare ger därför ett indirekt bevis på existensen
av ett mPK.

Allmänna frågor 14p
30.

(2p)
Vad menas med att ett ämne är ett teratogen? Ge två exempel på ämnen som är
teratogena. Den embryonala fasen under graviditeten är den mest känsliga perioden för
teratogener. Hur lång är den embryonala fasen (i veckor) och vad kännetecknar den i
jämförelse med fosterperioden?
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Svar: Ett teratogen är ett ämne som ger upphov till fosterskador, till exempel alkohol,
neurosedyn eller A-vitamin i höga doser. Den embryonala perioden avslutas vid vecka 8
till 9, och under den perioden bildas alla viktiga strukturer och organ.

31.

(1p)
Redogör för den kromosomala sammansättningen (karyotypen) hos en individ
med Turners syndrom.
Svar: En individ (alltid kvinna) med Turners syndrom har monosomi för kromosom X.7.

32.

(1p)
I magsäckens funduskörtlar finns det flera olika celltyper. Två av dessa
celltyper spelar avgörande roller för att vi skall kunna smälta/digerera föda. Vad kallas
dessa två celltyper och vilka sekretionsprodukter som deltar i matsmältningen utsöndrar
de till slemhinnan i magsäcken?
Svar: Parietalceller – HCl. Huvudceller – pepsinogen.

33.

(1p)
Det finns två varianter på flerradigt epitel. Vilka är dessa? Ange för varje
variant en plats i kroppen där respektive epitel förekommer.
Svar: 2-radigt epitel: epididymis, ductus deferens; 3-5-radigt epitel: respirationsvägarna,
dvs. nasopharynx, larynx, trachea, större bronker.

34.

(1p)
En bit mat som tuggats och bearbetats i munnen transporteras med hjälp
muskulaturen i väggarna av pharynx och esophagus ner till magsäcken. Det finns en
principiell skillnad i hur muskulaturen är organiserad i pharynx jämfört med i esophagus
(och resten av magtarmkanalen). Beskriv denna skillnad.
Svar: Muskulaturen i pharynx består av ett yttre cirkulärt muskellager och ett inre
longitudinellt muskellager. I esophagus (och resten av magtarmkanalen) är det yttre
muskellagret longitudinellt och det inre cirkulärt.

35.

(1p)
Muskulaturen i esophagus består av två olika typer. Vilka är dessa typer av
muskulatur och hur är de fördelade längs med esophagus?
Svar: Muskeltyperna är tvärstrimmig skelettmuskulatur och glatt muskulatur. I den övre
tredjedelen av esophagus är det tvärstrimmig skelettmuskulatur och i den nedre
tredjedelen glatt muskulatur. I den mellersta tredjedelen är det en blandning av båda
muskeltyperna.
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36.

(1p)
Den cephala fasen innebär aktivering av spottkörtlarna. Hur påverkas salivens
sammansättning och volym vid denna aktivering?
Svar: Den cephala fasen innebär en aktivering av parasympatiska nervsystemet som ger
en ökad salivsekretion med ökad volym (vatten) vätekarbonatrik sekretion.

37.

(1p)
Om surt maginnehåll töms från ventrikeln till duodenum aktiveras
pankreassekretionen. Hur påverkas då pankreassekretets sammansättning?
Svar: Ökad volym (vatten) och vätekarbonatrik sekretion.

38.

(2p)
Redogör med hjälp av substrat, produkter för den reaktion som katalyseras av
HGPRT. Beskriv också vad som händer om aktiviteten hos HGPRT är nedsatt eller
saknas hos en patient?
Svar: PRPP + hypoxantin/guanin  PPi + IMP/GMP. Vid sänkt enzymaktivitet ökar
purinkatabolismen och därmed uratkoncentration och risk för gikt; vid avsaknad ses
Lesch-Nyhans syndrom (med gikt och kognitiv funktionsnedsättning som delsymptom).

39.

(1p)
Redogör för det initiala reaktionssteget i leverns hemsyntes. Ange substrat,
produkter, enzym och reglering samt subcellulär lokalisation.
Svar: Gly + succinyl CoA  CoA + CO2 +ALA (”delta-aminolevullinic acid”) sker i
mitokondriematrix och katalyseras av ALAsyntas 1 (ALAS 1) som nedregleras av
slutprodukten hemin.

40.

(2p)
Defekt arginosuccinatlyasfunktion (AL-funktion), som i USA drabbar 1:70 000,
kan leda till hyperammonemi. Redogör för den reaktion som katalyseras av AL i levern.
Med utgångspunkt från denna förklaring beskriv varför denna defekt kan leda till
hyperammonemi samt ge en motiverad förklaring till när denna defekt kan ge sig till
känna.
Svar: En av de avslutande rektionerna i ureacykeln: arginosuccinat  fumarat + arginin
katalyseras av enzymet AL. Vid nedsatt funktion kommer hanteringen av NH3 i levern att
vara nedsatt vilket leder till hyperammonemi. Defekten kommer troligen att ge sig till
känna framförallt vid fasta (p.g.a. proteolys) och efter intag av en proteinrik måltid.

16

DFM1-TENTAMEN 12 01 09
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar
svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på respektive
delavsnitt 2, 3+5 och 4 för att bli godkänd på tentamen.

Tema 1: Obesitas (17 p)
*****************************************************************
Obesitas (fetma; ”body mass index” (BMI) > 30
2
kg/m ) har blivit ett snabbt ökande globalt
hälsoproblem. Obesitas ökar risken för uppkomsten
av flera sjukdomstillstånd, särskilt typ 2 diabetes,
hjärt-/kärlsjukdomar, gallsten, ledsjukdomar och
vissa typer av cancer.
Ändrade kostvanor och ökad fysisk aktivitet är de
primära behandlingsstrategierna i bekämpandet av
obesitas. Kirurgisk behandling av fetma kan vara
aktuell för patienter med mycket kraftig övervikt
(BMI > 40) och då andra behandlingsinsatser inte
gett resultat. Det finns ett flertal olika typer av
kirurgiska ingrepp mot fetma. De vanligast använda
ingreppen minskar magsäckens volym och
därigenom ökar mättnadskänslan eller förkortar
matsmältningskanalen och därigenom minskar
passage och absorption av näring genom
magtarmkanalen (se Fig. 4.6.1, sid. 274; SBUrapport nr 160; Fetma – problem och åtgärder).
***************************************************************************
1.

(0,5p) Bild 1 i illustrationen ovan visar principen för en "gastric bypass". Vid denna
procedur kapas tunntarmen cirka 35 cm distalt om pylorus och tunntarmen distalt om
snittet ansluts till den proximala delen av gaster (se bilden). Vilket är det latinska namnet
på den del av tunntarmen som ansluts till proximala gaster?
Svar: Jejunum.
1

2.

(2,5p) I bilden nedan indikeras gasters olika delar med pilar följ av en streckad linje
med en bokstav på. I svarshäftet ange bokstaven och de latinska namnen på gasters olika
delar.

Svar:

3.

(2p) Med ledning av den bifogade bildsidan innehållande bilderna A-D skall du svara
på nedanstående frågor:
• A: Vad kallas de veck som ses i slemhinnan och är markerade med siffran 1?
• B: I bilden B ses en del av slemhinnan som man hittar i området markerat med rektangel
och siffran 2 i bild A. Vad kallas de körtlar som hittas i stort antal i detta område?
• C: Vilket nervplexus hittar man i det vägglager som är markerat med siffran 3?
• D: I bilden D ses en högförstoring motsvarande i det med rektangel markerade området i
bilden C. Framförallt kan två olika celltyper identifieras. Den ena celltypen har en
acidofil (eosinofil) färgning, medan de andra är mörkare och basofilt färgade. Vilken
sekretionsprodukt frisätter de mörkare basofilt färgade körtelcellerna?
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Svar:
•

A: Rugae (= 'gastric (longitudinal) folds or ridges').

•

B: Pyloruskörtlar - mukösa körtlar som producerar/frisätter slem.

•

C: Plexus submucosus = Meissner's plexus hittar man i tela submucosa.

•

D: Funduskörtlarna (ventrikelkörtlarna) består av huvudceller och parietalceller.
Huvudcellerna ligger oftast längre basalt och är mörkare färgade jämfört med
parietalceller. Huvudceller producerar och frisätter pepsinogen som omvandlas till
det proteolytiska enzymet pepsin vid kontakt med magsäckens sura innehåll.

***************************************************************************
Insulin är av central metabol betydelse för många av kroppens anabola och katabola reaktioner.
Störningar i insulinfrisättningen eller dess signaltransduktion kan leda till viktförlust medan
ökad frisättning kan stimulera lipogenesen vilket i förlängningen kan leda till fetma.
***************************************************************************
4.

(3p) Redogör med ord och skiss för insulins signaltransduktionsmekanism (från
struktur/typ av receptorprotein till och med effekt på det hormonellt reglerade enzymet i
fettväv).
Svar: Se HF fig. 23.7 + detaljerad bild som inledde hormonföreläsningen där bl.a. insulin
diskuterades. Signaltransduktionen för insulin: inbindning till dimert tyrosinkinasprotein,
vardera subenheten bestående av en hormonbindande !-del och signalöverförande "-del.
"-delarna kommer att korsvis autofosforylera varandra varvid hela receptorn kommer att
fungera som ett tyrosinkinas som fosforylerar bl.a. ”insulin receptor substrate” (IRS).
IRS-P fungerar som ett bindningsprotein, som igenkänns av många olika
enzymer/proteiner bl.a. fosfatidylinositol-3-kinas (PI-3K); aktivering av PI-3K medför
att fosfolipiden PIP2 fosforyleras på inositols 3:e kol till PIP3. PIP3 igenkänns av PKB
(akt), som genom flera efterföljande steg vanligen kommer leda till att olika fosfataser
aktiveras och i detta specifika fall till att hormonkänsligt lipas defosforyleras och
inhiberas.

***********************************************************************
Nysyntes av en fettsyra med hjälp av fettsyrasyntas (FAS) kräver ett specifikt reducerat
coenzym och två olika aktiverade substrat. Glukos kan bidra med samtliga kol i den aktuella
fettsyran samt genom inducerad insulinfrisättning till att det reducerade coenzymet som behövs
vid fettsyrasyntesen bildas.
***********************************************************************
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5.

(6p) Redogör med angivande av substrat, produkter och enzymnamn (samt i
förekommande fall för coenzym) för hur insulin påverkar olika specifika metabola
reaktioner i HMP-shunten samt glykolysen och fettsyrasyntesen, som leder till
bildningen av det reducerade coenzymet respektive de två substraten som krävs för
lipogenes med hjälp av FAS. (OBS! Beskriv ej samtliga steg i de olika metabola vägarna
utan endast de huvudreglerade stegen och processerna som efterfrågas. Sex reaktioner
skall beskrivas varav minst en reaktion i respektive metabol väg. Bildningen av det ena
av de två aktiverade substraten som FAS kräver är bara mycket indirekt beroende av
insulin.)
Svar: Exempel på reaktioner som direkt eller indirekt påverkas av insulin:
HMP-shunten: glukos-6p + NADP+ ! NADPH + H+ + 6-fosfoglukonat (enzym: glukos6-fosfatdehydrogenas).
Glykolysen: glukos + ATP ! glukos-6-fosfat + ADP (enzymnamn:
glukokinas/hexokinas); fruktos-6-P + ATP ! fruktos-1,6-bisfosfat + ADP (enzymnamn:
fosfofruktokinas 1); fosfoenolpyruvat + ADP ! pyruvat + ATP (enzymnamn:
pyruvatkinas).
Lipogenesen: citrat + CoA [+ATP] ! oxaloacetat + acetylCoA [+ADP+Pi]
(enzymnamn: citratlyas); acetylCoA + CO2 [+ATP] ! malonylCoA [+ADP + Pi].

**************************************************************************
Vid obesitas ökar mängden av triacylglyceroler i fettväven. Fettväv är en typ av bindväv, som
byggs upp av adipocyter.
**************************************************************************
6.

(2,5p) Från vilket groddblad härstammar adipocyterna? Namnge även de två andra
groddbladen samt ange ett exempel på vävnad som härstammar från dessa.
Svar: Bindväv härstammar från mesoderm. Ektoderm bildar till exempel hud,
nervsystemet, sensoriskt epitel i öga, öra, näsa och tandemalj. Endodermet bildar till
exempel epitelet i mag-tarmkanalen, luftvägar, lungor och thyroidea.

7.

(0,5p) I fettväv finns även stamceller som bildar nya adipocyter. Är dessa stamceller
typiskt totipotenta, pluripotenta, multipotenta eller unipotenta?
Svar: Multipotenta eller unipotenta. [Som svar räcker det med antingen multi- eller
unipotenta, eller båda.]
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Tema 2: Barriärer (13 p)
****************************************************************
En av epitelets funktioner är att utgöra en barriär mot omgivningen. Barriärer skapar en inre
miljö och skyddar underliggande celler från skadliga ämnen eller angrepp från till exempel
mikroorganismer.
Epitelvävnad karakteriseras av täta cellförband. Detta åstadkommes via speciella fogsatser
(eng. ’junctional complexes’) som hindrar passagen av molekyler och joner genom
mellanrummen mellan cellerna och därigenom formar en barriär mot vätska. Blodhjärnbarriären förhindrar att blodceller (till exempel vita blodkroppar), mikroorganismer och
vissa läkemedel tränger in i hjärnan. På ett liknande sätt finns det en blod-testis barriär som
består av fogsatser mellan Sertolicellerna i testis och därigenom utgör en skyddande barriär
mellan blodet och de spermiebildande cellerna i tubuli seminiferi.
Basalmembranet utgör en annan barriär som måste passeras innan ett ämne eller celler kan nå
underliggande vävnad. Basalmembranet förhindrar också maligna cancerceller att invadera
underliggande vävnad. Utöver denna barriärfunktion förankrar basalmembranet epitelcellerna
till underliggande bindväv.
***************************************************************************
8.

(1,5p) I den bifogade figuren illustreras den basala delen av en epitelcell och hur den
förankras i det underliggande basalmembranet. Bokstäverna A-C markerar olika lager
som kan urskiljas i basalmembranet. Namnge de olika lagren märkta A-C.

Svar: A = lamina lucida; B = lamina basalis (lamina densa); C = lamina reticularis
(’fibroreticular lamina’). (A + B = ’basal lamina’; A + B + C = ’basement membrane’).

5

9.

(0,5 p) Vad kallas den speciella färgningsmetod som reagerar med polysackarider och
som man kan använda för att påvisa basalmembranet och även bägarceller?
Svar: Periodic acid-Schiff (= PAS).

**************************************************************************
Kroppens olika barriärer, såsom cellmembraner, är i sin grundform ofta uppbyggda av
glycerofosfolipider.
**************************************************************************
10.

(4p) Redogör för bildningen av fosfatidylkolin (PC) med angivande av samtliga
substrat och produkter (inklusive eventuella nukleotider). Redogörelsen skall utgå från
valfri trios i glykolysen, aktiverade fettsyror samt kolin. Beskriv även med ord och skiss
PC:s principiella struktur.
Svar: DHAP + NADH + H+ ! Glycerol-3-fosfat + NAD+
(enzymnamn: glycerol-3-fosfatdehydrogenas).
Glycerol-3-fosfat + acylCoA ! lysofosfatidsyra + CoA (enzym: acyltransferas)
Lysofosfatidsyra + acylCoA ! fosfatidsyra + CoA (enzym: acyltransferas)
Fosfatidsyra + H2O ! DAG + Pi (enzym: [fosfatidsyra]fosfatas)
kolin + ATP+ CTP ! CDP-kolin + ADP +PPi
DAG + CDP-kolin ! PC + CMP.
Beskrivningen av PC:s principiella struktur skall innehålla en skiss som visar 2acylgrupper bundna med esterbindningar till kol 1 resp. 2 i glycerol; till kol 3 binds en
fosfatgrupp med en fosfoesterbindning och till denna fosfatgrupp binder kolin med
ytterligare en fosfoesterbindning.

11.

(2p) Redogör med ord och skiss för ett cellmembrans uppbyggnad och
sammanhållande krafter. Redogör också för hur membranets struktur, funktion och
egenskaper påverkas av kolesterol samt av mättade kontra omättade fettsyror.
Svar: Grundstrukturen är ett dubbelskikt av [glycero]fosfolipider som sammanhålls med
hydrofob interaktion mellan de opolära fettsyrasvansarna samt genom van der Waalsbindningar mellan närliggande och parallella fettsyrasvansar. När en mättad fettsyra i en
fosfolipid ersätts med en cis-omättad fettsyra uppstår en eller flera ”knyckar” i kedjan
vilket medför att fosfolipiden kräver större utrymme i membranet – graden av van der
Waals-interaktion minskar och funktionellt medför detta ökad fluiditet hos membranet.
Kolesterol å andra sidan ger membranet ökad styvhet då molekylen ”tätar” membranet
där de omättade fettsyrorna medfört större avstånd mellan fosfolipidmolekylerna. [Transfettsyror ger till skillnad från cis-fettsyror ej upphov till någon knyck, och därför kommer
dessa inte att öka fluiditeten utan snarast minska densamma. De beter sig ungefär som
mättade fettsyror.]
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***************************************************************************
Celler i olika typer av vävnader måste kunna upprätthålla sin form. Cytoskelettet är en
dynamisk struktur som avgör cellens form och dess förmåga att interagera med omgivningen.
***************************************************************************
12.

(5p) Ange namnen för de tre huvudtyperna av komponenter som ingår i cytoskelettet.
För var och en av dessa, ange huvudfunktion.
Beskriv grundprinciperna för reglering av cytoskelettets dynamik, och ange ett exempel
på hur (på vilket sätt) remodellering av cytoskelettet stödjer cellulära funktioner som till
exempel mitos eller cellmigration. Ge ett exempel på en sjukdom eller ett tillstånd där
mutationer påverkar cytoskelettets struktur eller funktion.
Svar:
Intermediära filament: resistans till mekanisk stress; mikrotubuli: intracellulär transport
och förankring av organeller; aktinfilament: cellrörelse.
Filament och mikrotubuli består av subenheter som induseras att polymeriseras och
depolymeriseras snabbt, till exempel aktinpolymerisering under cellrörelse. Olika typer
av hjälpproteiner (accessory proteins) kan bidra till ”assembly/disassembly” samt
stabilisera polymerstrukturer.
Exempel på remodellering av cytoskelettet är skapande av den mitotiska spindeln under
mitos eller kinetokorens struktur, eller polymerisering och depolymersering av aktin
under cellmigration.
Exempel på sjukdomar eller tillstånd: Till exempel Epidermolysis bullosa.
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Tema 3: Aminosyror på gott och ont! (25p)
****************************************************************
Mer eller mindre specifika transportproteiner krävs för det cellulära upptaget av aminosyror
från tarmen, från blodbanan in i olika celler och även för den cellulära uttransporten till
blodbanan. En ny signaleringsprincip, där ett transportprotein för aminosyror tas upp av en
endosom för att intracellulärt signalera ”transceptors”, har nyligen visats för vissa aminosyror.
Aminosyror kan via olika typer av upptag påverka uttrycket av olika gener, aktivera
mTORsystemet och därigenom påverka både initiering och elongering i proteinsyntesen.
Hos människan finns det transfer RNA för endast 21 av de mer än 300 olika identifierade
aminosyrorna. En av dessa aminosyror selenocystein (Sec) kräver en speciell ”stemloop”struktur för att ett ”stopkodon” skall identifieras av det aktuella tRNAt. Förutom att vara
byggstenar i våra proteiner har aminosyror, eller derivat av dessa, många andra funktioner i
kroppen då de kan fungera som till exempel signalsubstanser och hormoner. I tarmen har
specifika receptorproteiner för olika aminosyror nyligen också identifierats. Aminosyror eller
delar av dessa kan användas som molekylära byggstenar i många olika molekyler, till exempel
glutation, nukleotider, kreatin och hem.
Efter en måltid (det välfödda tillståndet) ökar proteinsyntesen bland annat i levern. Vid
överskott av aminosyror i levern kommer dessa att brytas ned med ökade krav på
kvävehantering i kroppen på principiellt samma sätt som vid proteolys på grund av
näringsbrist. Vid ketoacidos kan levern minska den lokala kvävehanteringen och i stället
shunta (överföra) mer aminokväve till njuren och därigenom minska acidosen. För att
möjliggöra denna typ av reglering uttrycker de periportala hepatocyterna på ingångssidan
respektive de perivenösa hepatocyterna på utgångssidan av levern delvis olika gener.
Obalans i systemen som reglerar upptag, metabolism och hantering av aminosyror och dess
nedbrytningsprodukter kan leda till många olika sjukdomar eller i värsta fall döden.

****************************************************************
13.

(1p) Aminosyror som tas upp i tarmen transporteras via portådersystemet till levern.
Rita en enkel skiss över v. portae hepatis och dess tre stora tillförande grenar så att
förgreningsmönstret tydligt framgår, samt markera och ange det latinska namnet på den
av v. portae hepatis stora grenar där de aminosyror som tagits upp i jejunum hamnar
innan de transporteras vidare till levern.
Svar:
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14.

(3p) För att ta in aminosyror använder celler aminosyratransportörer. Beskriv tre olika
sorters transportprinciper (huvudtyper av transport). Vidare, ge ett exempel på en
specifik transportör.
Svar: Uniport, symport och antiport. Uniport underlättar transport av ett löst ämne över
ett membran i koncentrationsgradientens riktning. Symport tar in minst två lösta ämnen
varav minst en vandrar i koncentrationsgradientens riktning vilket därigenom driver
transporten. Antiport tar minst två lösta ämnen över membranet i olika riktningar. Minst
ett av dessa lösta ämnen som transporteras över membranet går med sin
koncentrationsgradient.
Exempel på symport är Na-glukostransportören/ Na-aminosyratransportörer i tarmen som
transporterar glukos och natrium resp. aminosyror och natrium in i epitelcellen.
Koncentrationsgradienten av natrium driver intransporten av glukos (mot glukos egen
koncentrationsgradient) resp. aminosyror.

***************************************************************************
Aminosyror som tagits upp av olika celler kan användas för bland annat nysyntes av proteiner.
***************************************************************************
15.

(3p) Beskriv hur cellens ¨proteinfabriker¨ (ribosomerna) översätter mRNA till
aminosyrakedjor/protein (translation). Beskriv ribosomens uppbyggnad och processen i
stora drag.
Svar: Ribosomens (som finns i cytoplasman) uppgift är att sammanfoga aminosyror
(genom peptidbindningar) till en aminosyrakedja, eller ett protein. Ribosomer är
uppbyggda av olika ribosomala proteiner och ribosomalt RNA som bildar en stor (60S)
och en liten subenhet (40S).
För att proteinsyntes ska ske behövs mRNA, som bär på den genetiska informationen och
som binder till ribosomen samt tRNA som transporterar specifika aminosyror till
mRNA:t i ribosomen.
Ribosomen ser till att a) rätt tRNA med kopplad aminosyra binder till rätt kodon
(nukleotidtriplett) i mRNA, b) att aminosyror sammanfogas en i taget till en
aminosyrakedja.
För varje ny aminosyra som kopplas ihop, förflyttar sig ribosomen stegvis längs mRNA:t
(tre nukleotider i taget). En ny tRNA-aminosyra binder först till det så kallade A-sitet i
ribosomen (tRNA basparar med mRNA-kodon). Om tRNA:ts anti-kodon kan baspara
med mRNA:ts kodon, kopplas aminosyran på aminoacyl-tRNA ihop med
aminosyrakedjan som är bunden till peptidyl-tRNA i ribosomens P-site (där
aminosyrakedjan sitter). Ribosomens stora subenhet förflyttas sedan i förhållande till den
lilla subenheten och mRNA:t, detta leder till att det ¨gamla¨ tRNA:t hamnar i ribosomens
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E-site (exit site), och det nya tRNA:t som nu binder aminosyrakedjan i hamnar i P-sitet.
A-sitet blir nu ledigt för att binda ett nytt aminoacyl-tRNA och processen kan fortsätta.

16.

(2p) Vissa läkemedel som används för att slå ut bakterieinfektioner fungerar genom att
blockera eller hämma mekanismer som är unika hos bakterierna. Förklara (eller skapa en
hypotes om) hur man med läkemedel selektivt kan blockera translationsprocessen hos
bakterier.
Svar: Vissa antibiotika såsom tetracyklin, streptomycin och erytromycin dödar bakterier
genom att förhindra proteinsyntes i bakterier men inte i våra egna celler. Detta är möjligt
eftersom det finns skillnaderna i uppbyggnad mellan våra egna och bakteriernas
ribosomer. Antibiotika kan hämma proteinsyntesen genom att till exempel förhindra
initiering av translation eller förflyttning av ribosomens subenheter.

***************************************************************************
Efter födointag exponeras levern för en blandning av de flesta aminosyrorna som behövs för
bland annat lokal proteinsyntes, men som vid överintag också kan brytas ned och därmed bidra
med substrat för lipogenes. En av de aminosyror, som efter födointag metaboliseras redan i
tarmepitelcellerna är glutamin. Metabolismen av glutamin i enterocyterna ger upphov till bland
annat ammoniak och alanin som exporteras till levern.
Vid fasta/svält kommer den största andelen av aminosyror (50-70%), som lämnar
skelettmuskulaturen för fortsatt metabolism, utgöras av alanin (Ala) och glutamin (Gln). Ala
kommer i levern huvudsakligen bidra med substrat till glukoneogenesen, medan Gln i njuren
initialt hjälper till med syra-basbalans men också över tiden med att understödja
glukoneogenesen.
***************************************************************************
17.

(4p) Redogör för hur metabolismen av alanin (Ala) vid svält kan leda till nybildning
av glukos (substrat inklusive eventuella cosubstrat, produkter och reglerade enzymer
skall anges).
Svar: alanin + !-ketoglutarat ! pyruvat + glutamat; pyruvat + CO2 [+ ATP] !
oxaloacetat + [ADP+Pi] (enzymnamn: pyruvatkarboxylas); oxaloacetat + NADH + H+
! malat + NAD+; malat + NAD+ ! oxaloacetat + NADH + H+; oxaloacetat [+ GTP] !
PEP + CO2 [+ GDP + Pi] (enzymnamn: PEPcarboxykinas - PEPCK); PEP + H2O ! 2fosfoglycerat ! 3-fosfoglycerat; ! 3-fosfoglycerat +ATP !1,3-bisfosfoglycerat +
ADP; 1,3-bisfosfoglycerat + H2O ! glyceraldehyd-3-P + Pi; glyceraldehyd-3-P
"!DHAP; glyceraldehyd-3-P + DHAP ! fruktos-1,6-bisfosfat; fruktos-1,6-bisfosfat +
H2O ! fruktos-6-P + Pi (enzymnamn: fruktos-1,6-bisfosfatas); fruktos-6-P + H2O;
fruktos-6-P ! glukos-6-P; glukos-6-P + H2O ! glukos.
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***************************************************************************
För höga nivåer av ammoniak i blodet, hyperammonemi, kan vara toxiskt för hjärnan och dess
olika funktioner.
***************************************************************************
18.

(3p) Redogör för hur ammoniak som når levern via v. portae hepatis, eller som bildas
i de periportala hepatocyterna vid metabolism av bland annat alanin, metaboliseras till en
för hjärnan ofarlig exportform av kväve. Samtliga substrat och produkter skall anges i de
olika reaktionerna och den huvudreglerade reaktionen skall dessutom beskrivas i detalj
med angivande av enzym. Beskriv dessutom var de olika reaktionerna sker subcellulärt.
Svar: 1) Ammoniak + koldioxid + 2 ATP # karbamoylfosfat + 2 ADP + Pi (katalyseras
av enzymet karbamoylfosfatsyntetas I [KFS1; är beroende av den allostera regulatorn Nacetylglutamat]. 2) Karbamoylfosfat + ornitin # citrullin (passerar inre
mitokondriemembranet); 3) citrullin + aspartat + ATP # argininosuccinat + AMP + PPi;
4) argininosuccinat # fumarat + arginin; 5) arginin + H2O # ornitin + urea (som
utsöndras). Reaktion 1 och 2 sker i mitokondriematrix och reaktion 3-5 i cytsolen.

****************************************************************************
Det finns flera olika hypoteser till varför akut eller kronisk hyperammonemi skulle kunna vara
toxiskt för hjärnan såsom energibrist och bildning av signalsubstansen serotonin (5-HT).
****************************************************************************
19.

(1,5p) Redogör, med angivande av substrat, produkter och enzym, för en metabol
reaktion som involverar ammoniak och förklara kortfattat varför den valda reaktionen
skulle kunna leda till energibrist.
Svar: NH3 + !-ketoglutarat + NADPH/HADH ! glutamat + NADP+ / NAD+
(enzymnamn: glutamatdehydrogenas); ammoniak konsumerar substratet !-ketoglutarat
som används i citronsyracykeln för energibildning.

20.

(1,5p) Redogör med angivande av samtliga substrat och produkter för bildningen av
serotonin.
Svar: Trp + O2 [+ tetrahydrobiopterin] ! 5-OH-Trp [+ dihydrobiopterin] + H2O
[enzymnamn: Trp-hydroxylas]. 5-OH-Trp ! 5HT (5-hydroxytryptamin/serotonin) +
CO2.
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****************************************************************************
Vid hög kvävebelastning i levern och vid ketoacidos, kan levern i de perivenösa hepatocyterna
öka sin bildning av glutamin, som är en icke-toxisk transportform för kväve i blodet.
****************************************************************************
21.

(2p) Redogör med angivande av samtliga substrat och produkter för hur glutamin
(Gln) kan metaboliseras i njuren för att hjälpa till med att reglera syra-bas-balansen vid
ketoacidos.
Svar: Gln + H2O ! glutamat (Glu) + NH3; Glu [+NAD+] ! !-ketoglutarat + NH3
[+NADH]; 2NH3 + 2H+ ! 2NH4+ (elimination via urinen).

22.

(3p) Redogör med angivande av substrat och produkter och enzymnamn (samt
eventuella coenzym/cosubstrat) för hur de två metabolt viktiga ketonkropparna, i till
exempel hjärnan, kan metaboliseras till ett substrat för citronsyracykeln.
Svar: 3-OH-butyrat + NAD+ ! acetoacetat + NADH + H+ (enzymnamn: 3-OHbutyratdehydrogenas); acetoacetat + succinylCoA ! acetoacetylCoA + succinat
(enzymnamn: tioforas); acetoaceylCoA + CoA ! 2 acetylCoA (enzymnamn: tiolas).

***************************************************************************
För normal aminosyrametabolism i kroppen krävs ett balanserat och tillräckligt intag av olika
essentiella och icke essentiella aminosyror.
***************************************************************************
23.

(1p) Ge en motiverad förklaring till att överkonsumtion av aminosyran arginin (Arg)
teoretiskt skulle kunna leda till en relativ brist av den essentiella aminosyran lysin (Lys) i
till exempel hjärnan.
Svar: Aminosyratransport över cellmembraner sker m.h.a. faciliterad diffusion
(aminosyratransportörer). Aminosyratransportörer har en relativ specificitet för olika
klasser av aminosyror. Lys och Arg är båda basiska aminosyror och kommer därför att
konkurera om transportkapaciteten. Högre nivåer av t.ex. Arg kan därför medföra relativt
mindre transport av Lys.
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Allmänna frågor (19 p)
24.

(2p)
#
#
#
#

Med ledning av den bifogade bildsidan skall du besvara följande frågor.

Bild A: Vad kallas det med pil markerade lumen?
Bild B: Vad kallas (egennamn) körtlarna som har markerats med rektangel?
Bild C: Namnge epitelet på bilden. Endast fullständig nomenklatur ger poäng.
Bild D: Namnge epitelet på bilden. Endast fullständig nomenklatur ger poäng.
Speciella ytstrukturer på bilden ska namnges.

Svar:
• Bild A: Centralven i levern.
• Bild B: Von Ebners körtlar.
• Bild C: Oförhornat skiktat skivepitel.
• Bild D: Flerradigt (3-5 radigt) epitel med kinocilier.

25.

(3p) DNA har en riktad struktur. I vilken riktning byggs en ny DNA-sträng (rita
gärna) Vad är anledningen till att DNA inte byggs i motsatt riktning? Vilken inneboende
egenskap har ett ”reverse transcriptase”? Telomeras är ett exempel på ett ”reverse
transcriptase”. Beskriv vilken funktion telomeras har vid replikation av kromosomer.
Svar: DNA-strängen byggs 5’ till 3’. Alternativt ges full poäng om DNA skissas upp
med hydroxylgruppen stickandes ut i änden av den växande strängen, inte fosfatgruppen.
Vid eventuell reparation kan en ny nukleotid inte inkorporeras då energin som krävs inte
kan utvinnas (bortspjälkning av felaktig nukleotid lämnar en ensam fosfatgrupp i 5’ändan) i 5’-3’ riktning kommer energin alltid från inkommande nukleotid som har alla
fosfatgrupper intakta.
Ett ”reverse transcriptase” kan skapa en DNA-sträng med RNA som templat.
Telomeras bygger på kromosomändarna så att dessa inte förkortas i samband med
replikationen.

26.

(1p) Det förekommer att aminogruppen spontant spjälkas bort från cytosinbaser i
DNA. Då bildas istället basen uracil. Vad skulle konsekvensen av detta bli i nästa
celldelning? Hur repareras dylika modifikationer?
Svar: Uracil är en RNA-bas och skulle leda till att fel nukleotid/bas skulle inkorporeras
vid nästa replikation: U basparar med A medan C basparar med G. Alltså uppkommer en
mutation.
Mutationen repareras via ”base excision repair”-maskineriet. Poäng ges också om
namnet inte anges men att maskineriet beskrivs (glykosylas, endonukleas, polymeras,
ligas).
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27.

(2p) En kategori av signalmolekyler kallas för morfogener. Ge en funktionell
definition för ett morfogen. Ange ett exempel på en utvecklingsbiologisk process hos
människan där morfogener fungerar som signalämnen.
Svar: Ett morfogen är ett ämne som utsöndras från celler som utgör en punktkälla. Det
skapas en koncentrationsgradient kring punktkällan genom diffusion. Mottagarceller med
receptorer för morfogenämnet reagerar olika beroende på koncentrationen av morfogenet
i omgivningen, till exempel i extremitetsutveckling.

28.

(1p)

Vilken funktion har lysosomen och hur utför den sin funktion?

Svar: Intracellulär nedbrytning syftandes till återvinning av material. Lysosomen
innehåller en stor mängd hydrolaser av olika slag som kan bryta längre kedjor och
därigenom verka till att bryta ner det som transporteras in i lysosomen till mindre
beståndsdelar. Hydrolaserna har ett lågt pH-optimum anpassat till lysosomens sura
matrix.

29.

(2p) Beskriv sväljningsreflexen och den primära respektive den sekundära
peristaltiska vågen och deras respektive funktion.
Svar: Viljemässigt förs tuggan med hjälp av tungan mot bakre svalgväggen och initierar
sväljreflexen (aktivering via ”sväljningscentrum” i medulla oblongata). Mjuka gommen
stänger förbindelsen till näshålan och glottis stänger öppningen mot trachea. Ett kort
andningsstopp och samtidig relaxation av övre esofagussfinktern gör att föda kan passera
in i esofagus. Föda i fast form förs med hjälp av en primär persitaltisk våg till ventrikeln
med en hastighet av 4 cm/sek. I samband med initiering av sväljningen relaxerar nedre
esofagussfinktern (cardia) vilket möjliggör att flytande och halvfast föda med hjälp av
gravitationen kan passera in i ventrikeln utan den peristaltiska vågens hjälp.
En sekundär peristaltisk våg startar vid lokal uttänjning av esofagusväggen (aktivering av
mekanoreceptorer) t.ex. när föda ”fastnat” på väg ner i esofagus. Den sekundära
peristaltiska vågen är också viktig för att ”tömma” nedre delen av esofagus i samband
med reflux.
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30.

(2p) Aktivering av vagusnerven påverkar bland annat magsaft- och
pankreassekretionen. Beskriv hur sammansättningen av respektive sekret förändras och
på vilket sätt vagusnerven medverkar till denna förändring.
Svar:
Magsaftsekretionen: Vagusnerven stimulerar frisättningen av gastrin, pepsin, histamin,
saltsyra, intrinsic factor och somatostatin som i sin tur reglerar saltsyrasekretionen.
Pankreassekretionen: Aktivering av n. vagus ger stora volymer av vätekarbonatrikt sekret
och delvis en ökning av enzyminnehållet.

31.

(3p) Redogör för nedbrytningen av homoglykanen amylopektin till monomera
sockerenheter i matsmältningskanalen. Ange enzymnamn, lokalisation och namn eller
struktur på de produkter som bildas under nedbrytningen.
Svar: I munhålan påbörjar salivamylas (ptyalin) nedbrytningen av amylopektin till
maltos, maltotrios och !-limitdextrinenheter, men även större polysackaridenheter bildas
p.g.a. den relativt kortvariga nedbrytningstiden innan processen stoppas av magens sura
pH. Nedbrytning av de olika polysackaridenheterna fortsätter sedan i duodenum och
jejunum av isoenzymet pankreasamylas. För att sedan bryta ned maltos, maltotrios och
!-limitdextriner till glukosmonomerer behövs ytterligare två enzymer: maltas (alternativt
sukras), som klyver de återstående !-1!4-bindningarna i produkterna, samt isomaltas,
som klyver !-1!6-bindningarna i isomaltos och i !-limitdextrinerna.
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32.

(2p) Många läkemedel, såsom 5-fluorouracil och metotrexat, påverkar på olika sätt
nukleotidmetabolismen och kan därför användas för att hämma snabbt växande celler
såsom cancerceller.
Redogör för hur dessa två läkemedel verkar hämmande på nukleotidmetabolismen
(substrat, produkter och enzymnamn och coenzym skall anges).
Svar: Båda läkemedlen hämmar, genom olika verkningsmekanismer, omvandlingen av
dUMP ! dTMP, som katalyseras av enzymet tymidylatsyntas (TS). Denna reaktion
kräver N5,N10-metylentetrahydofolat, som metyldonator, varvid det bildas DHF. Denna
reaktion hämmas av 5-fluorouracil som omvandlas till 5-FdUMP vilket binder
irreversibelt till TS. Metotrexat å andra sidan hämmar enzymet THF-reduktas som
katalyserar reaktionen DHF + NADPH + H+ ! N5,N10-metylentetrahydofolat + NADP+.

33.

(1p) Vid kraftigt nersatt leverfunktion kan inte bilirubin utsöndras i gallan och
funktionen av många plasmaproteiner är reducerad eftersom många av dessa bildas i
levern. Förklara vad som sker med bilirubinet i en frisk levercell innan bilirubinet kan
utsöndras i gallan.
Svar: Bilirubin konjugeras med glukuronsyra till bilirubin-diglukoronid som är lösligt.
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Frågor i anslutning till artikeln: ”The Importance of Acetyl Coenzyme A
Sythethase for 11C-Acetate Uptake and Cell Survival in Hepatocellular
Carcinoma”.Yun, M. Bang, S.-H., Kim, J.W., Park, J.Y., Kim, K.S. & Lee,
J.D., J. Nucl. Med., 50: 1222-1228, 2009. [6p]
34.

(1p) Med utgångspunkt från artikelns introduktion ge en motiverad förklaring till
varför 11C-acetate kan vara betydelsefull som markör (”tracer”) för vissa tumörtyper när
det redan finns en bra radioaktiv markör i form av 18F-FDG (18Fluoro-2-deoxyglukos).
Vad är förutsättningen för att den väletablerade markören skall fungera?

Svar: Markören 18F-FDG fungerar bara på tumörer som har ett högt kolhydratupptag
beroende på anaerob glykolys. Många exemplifierade tumörer saknar sådant ökat
glukosupptag och kan därför inte detekteras med 18F-FDG. Därför behövs alternativa
markörer som bygger på andra metabola principer.

35.

(3p) Hur påverkas upptaget av 11C-acetat av a) uttrycket/mängden fettsyrasyntas
(FAS) i tumörbärande musmodeller respektive b) av FAS-hämmare i olika odlade celler
ur tumörer i prostata (prostatacancercellinjer)?
Med utgångspunkt från information i artikeln och lärandemålen på DFM1-kursen ge en
kortfattad metabol förklaring till hur och varför upptaget 11C-acetat påverkas.
Förklaringen skall inkludera funktion och betydelsen av ACSS1 och ACSS2 med
angivande av samtliga substrat, produkter och enzym. Beskriv också ett fynd i den
aktuella studien (se ”Results” och ”Discussion”), som stöder att både ACSS1 och ACSS2
är betydelsefulla för vissa tumörers livsduglighet (”viability”).
Svar: Isoenzymerna ACSS1 och ACSS2 katalyserar reaktionen: 11C-acetat + CoA + ATP
! 11C-acetylCoA + AMP + PPi. 11C-acetylCoA som är ett av substraten för FAS kan
m.h.a. ACC omvandlas till 11C-malonylCoA det andra substratet för FAS. Därför fås vid
a) ökat uttryck av FAS ett ökat upptag av 11C-acetat och b) ett minskat upptag av 11Cacetat FAS-hämmare. Att både ACSS1 och ACSS2 är betydelsefulla visas genom att
enzymspecifika siRNA tillfälligt hämmar expressionen av respektive enzym och att
”viabilty” (livsdugligheten) hos SNU449 celler minskar (Figur 4).
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36.

(2p) Etanol kan vara en källa till acetat. Redogör för hur och var i kroppen (organ,
subcellulärt) alkohol metaboliseras till acetat med angivande av substrat, produkter,
enzym samt eventuella coenzym/cosubstrat. Med utgångspunkt från artikelns allmänna
budskap, skapa en kort hypoteskedja för hur ett omfattande alkoholintag skulle kunna
tänkas påverka vissa tumörer eller tumörcellslinjer. Motivera din hypotes med en
kortfattad förklaring.
Svar: Oxidationen av etanol till acetat sker i två steg i leverns cytosol respektive
mitokondrie): etanol + NAD+ ! acetaldehyd + NADH + H+ (enzymnamn:
alkoholdehydrogenas); acetaldehyd [+ H2O] + NAD+ ! acetat + NADH + H+
(enzymnamn: aldehyddehydrogenas). Eftersom alkohol omvandlas till acetat som i sin
tur kan omvandlas till fettsyror och vissa tumörceller använder sig av denna metabola
väg för att tillhandahålla kolskelett för lipogenes, skulle ett omfattande alkoholintag
eventuellt kunna gynna tillväxten av vissa typer av tumörer.
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DFM1-TENTAMEN 12 02 22
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 3+5 resp.
4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass1 (33p)
Tema 1: Endometrios (17p)
********************************************************************************
Endometrios är en kronisk inflammatorisk folksjukdom
som drabbar ca 10 % av kvinnor i reproduktiv ålder,
varav 10 % är under 18 år. Den orsakas av
livmoderslemhinna (endometrium) som fäster och växer
på olika ställen utanför livmodern, vanligast är på
äggstockar, ligament kring livmodern, tarmar och
urinblåsa. Symptomen för endometrios kan vara cykliska
eller kroniska och många av dem som drabbas lider av
kraftiga smärtor vid mens, samlag och toalettbesök.
Andra vanliga symtom är trötthet/energilöshet och 2550% av kvinnor med endometrios har nedsatt fertilitet.
Tillståndet leder därför ofta till kraftigt reducerad
livskvalitet. Det tar 7-9 år innan en kvinna med
endometrios får korrekt diagnos. Idag finns det inget botemedel mot endometrios utan behandlingen
är inriktad mot lindring av symptomen, till exempel med smärtstillande läkemedel, olika
hormonbehandlingar och kirurgi.
Källor: Läkartidningen, Svenska Endometriosföreningen
********************************************************************************
1

(2p)
Normalt sker implantation av det växande embryot i livmoderslemhinnan. När och
hur sker detta?
Svar: Embryot implanteras normalt under dag 6. Utan zona pellucida kan blastocysten
interagera och binda till livmoderslemhinnans celler. Celler i livmoderslemhinnan aktiveras
av embryot.

2

(2p)
Ibland sker implantationen på fel ställe. Vad heter tillståndet och vad innebär det för
den gravida kvinnan? Hur vanligt är det?
1

Svar: Tillståndet heter "ektopisk graviditet" eller utomkvedshavandeskap. Tillståndet kan
leda till svåra blödningar (tubarruptur). Inträffar i 0,5 - 2 % av alla graviditeter, men risken är
högre efter äggledarinflammation.
********************************************************************************
Cellerna i endometriet utsöndrar olika typer av proteiner som medverkar till att skapa en optimal
miljö för embryot.
********************************************************************************
3

(3p)
Under utsöndringsprocessen används intracellulär vesikulär transport. Vid vesikulär
transport används olika typer av vesikelfoder (vesikelfodring). Ge tre exempel på vesikelfoder
och ge för var och en av dem exempel på sammanhang där de används.
Svar:
COPI: används i retrograd transport. T.ex. för återtransport av proteiner från golgiapparaten
till ER.
COPII: används i anterograd transport. T.ex. för transport av proteiner från ER till
golgiapparaten.
Klatrin: används i flera olika transportprocesser. T.ex. för proteintransport från golgiapparaten
till endosomer och sekretoriska vesiklar.
Flera olika exempel medges.

********************************************************************************
Enligt vissa studier har cellerna som ger endometrios en utökad förmåga att flytta på sig, vilket
underlättar deras spridning utanför livmodern.
********************************************************************************
4

(4p)
Motorproteiner är strukturer som reglerar rörelse av cellulära organeller samt
migration av celler. Namnge de viktigaste typerna av motorproteiner, samt ange för respektive
typ av motorprotein, vilken del av cytoskelettet som deltar. Förklara den allmänna principen
för hur cellerna skapar rörelse med motorproteiner. Beskriv översiktligt strukturen hos den
kontraktila apparaten (sarkomeren) i muskelceller samt den grundläggande principen för
muskelkontraktion. Använd gärna både ord och bild.
Svar: a) Kinesiner och dyneiner skapar rörelse längs mikrotubuli, och myosin reglerar rörelse
längs aktinfibrer. b) Motorproteiner har en svans som bär på lasten samt ett ATP-bindande
huvud som interagerar med cellskelettet. Rörelse skapas genom konformationella
förändringar som möjliggörs genom hydrolys av ATP till ADP. c) En skelettmuskel består av
kontraktila fibrar som består av myofibrilbuntar med sarkomerer. Sarkomererna innehåller
partiellt överlappande myosinbuntar och aktinfibrer förankrade till Z-diskar. När Ca2+ frigörs,
glider myosinhuvudena i olika riktningar längs aktinfibrer mot Z-diskar. Detta resulterar i en
förkortning av sarkomeren och därmed kontraktion av själva muskeln.

2

********************************************************************************
Den lågmolekylära energimolekylen (Ledtråd: innehåller två så kallade högenergibindningar), som
behövs för att skapa en muskelkontraktion, kan i skelettmuskulatur kortvarigt (<10 sekunder) bildas
från en annan högenergiförening genom så kallad substratfosforylering eller mera långvarigt (<1-2
timmar) genom katabolism av en i muskeln upplagrad homoglykan.
********************************************************************************
5

(1p)
Beskriv med angivande av samtliga substrat och produkter samt enzymnamn
substratfosforyleringsreaktionen, som leder till bildningen av den lågmolekylära
energimolekylen som krävs för muskelkontraktion.
Svar: kreatinfosfat + ADP ! kreatin + ATP (enzymnamn: kreatinkinas)

6

(3p)
Den lågmolekylära energimolekylen (se ovan), som behövs för att skapa
muskelkontraktion, kan mera långvarigt erhållas genom katabolism av en i skellettmuskulatur
upplagrad homoglykan. Redogör med ord och skiss och med angivande av samtliga substrat,
produkter och enzymnamn för den fullständiga nedbrytning av den i skelettmuskulatur
upplagrade homoglykanen till och med bildning av en hexos som kan utgöra substrat för
glykolysen.
Svar: [Homoglykanen glykogen består av D-glukosrester sammanfogade med !-1-4glykosidbindningar samt av !-1-6 glykosidbindningar på igenomsnitt var 8:e glukosrest.]
Glykogen + [H2O] + Pi ! glykogen (n-1) + glukos-1-P (enzymnamn: glykogenfosforylas
[GF]). Den beskrivna reaktionen upprepas till det att s.k. limit dextriner bildas i ändarna (det
återstår 4 glukosrester från en a-1-6 bindning). För ytterligare nedbrytning behövs det
bifunktionella enzymet - ”debranching enzyme”, som klyver av tre av de fyra glukosresterna
och flyttar dem till en närliggande kedjas icke reducerande ände (4:4-transferas). Genom sin
hydrolasaktivitet eliminerar ”debranching enzyme” även den återstående 4:e glukosresten
som blockerar GF:s fortsatta nedbrytning av glykogen. De bildade produkterna glukos-1-P
och glukos som bildas i proportionerna 8:1 omvandlas därefter till den glykolytiska hexosen
glukos-6-P:
Glukos-1-P ! glukos-6-P (enzymnamn: fosfoglucomutas).
Glukos + ATP ! glukos-6-P + ADP (enzymnamn: hexokinas)

7

(2p)
Nedbrytningen av homoglykanen i skelettmuskulatur kan allostert stimuleras av en
jon som frisätts i samband muskelkontraktionen. Denna jon stimulerar också på ett
koordinerat sätt två reglerade reaktionssteg i citronsyracykeln (TCA-cykeln). Redogör med
angivande av samtliga substrat, produkter, cosubstrat/coenzym samt enzymnamn, för de två
reaktionsstegen i TCA-cykeln som aktiveras av den åsyftade tvåvärda jonen.
Svar:
a) isocitrat + NAD+ ! !-ketoglutarat + NADH + CO2 (enzymnamn: isocitratdehydrogenas)
b) !-ketoglutarat + CoA + NAD+ ! succinylCoA + NADH + CO2 (enzymnamn: !ketoglutaratdehydrogenas).
3

Tema 2: Colorektal cancer (16p)
********************************************************************************
Tjock- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige och varje år insjuknar
cirka 6 000 personer. Orsakerna är inte helt kända och symtomen är ofta diffusa. De första kan vara
diarréer eller förstoppning som inte går över. Det finns stora likheter mellan cancer i tjocktarmen
och cancer i ändtarmen. Den medicinska termen är gemensam: colorektal cancer.
Orsakerna till cancer i tjock- eller ändtarmen är inte helt kända, men studier visar att ärftliga
faktorer har viss betydelse. Det finns även mycket som talar för att kost och livsstil har betydelse
för risken att utveckla tjock- och ändtarmscancer.
Det finns vissa tarmsjukdomar som ökar risken för tjocktarmscancer, bland annat ulcerös kolit och
Crohns sjukdom. Dessa sjukdomar orsakar inflammation i tarmen och då bildas ovanligt många nya
celler. Den här inflammatoriska tillväxten av celler misstänks kunna öka cancerrisken.
Tjocktarmscancer är lite vanligare bland kvinnor, medan ändtarmscancer är lite vanligare bland
män. Ungefär hälften av alla som får tarmcancer är äldre än 75 år. Den viktigaste åtgärden för att
minska dödligheten i tjock- och ändtarmscancer är att upptäcka sjukdomen i ett tidigt skede.
Källa: Vårdguiden.se
********************************************************************************
8

(2p) Bilderna A-D visar fyra olika mikroskopiska bilder av colon. Med ledning av
bilderna skall du svara på följande frågor:
A: Vad kallas (med egennamn) de körtlar vars öppningar är markerade med pilar?
B: Vad kallas det lager i tarmväggen som pilarna pekar på?
C: Vad kallas den struktur som kan följas längs hela colon och som är markerad med en
horisontell linje och frågetecken?
D: Vilka celler hittar man huvudsakligen i det med vit kvadrat markerade området?
Svar: A = Lieberkühns körtlar (kryptor). B = Lamina muscularis mucosae (enbart mucosa
ge ingen poäng). C = Teniae coli. Består av tunica muscularis externas longitudinella skikt.
D = Lymfocyter.

9

(2p) Den parasympatiska innervationen av colon har sitt ursprung från två olika platser i
det centrala nervsystemet och de båda delarna av parasympaticus innerverar också olika
delar av colon. Ange namnen på de båda delarna av parasympaticus alternativt namnen på
de nerver i vilka respektive dels preganglionära nervfibrer löper. Beskriv också kortfattat var
gränsen mellan de båda parasympaticusdelarnas innervationsområden är belägen.
Svar: Kranialparasympaticus / n. vagus respektive
sacralparasympaticus/segment/spinalnerver S2-S4. Gränsen mellan deras
innervationsområden ligger i anslutning till flexura coli sinistra.

4

********************************************************************************
Splitsningen av genprodukter kan påverkas av mutationer i vissa former av cancer. Det kan uppstå
helt nya splitsningsmönster som man ej har sett i friska celler. Dessa unika splitsningsvarianter kan
därmed fungera som viktiga genetiska markörer för tumörceller, samt även möjligen fungera som
mål för utveckling av nya läkemedel.
********************************************************************************
10

(3p) Beskriv principen för alternativ splitsning, och beskriv även mekanismen (på DNAnivå) hur en mutation skulle kunna ändra eller även skapa helt nya splitsningsvarianter.
Svar: Hur och var en gen splitsas regleras av katalytiska RNAs (snRNAs) och RNAbindande proteiner (spliceosomen) som känner igen specifika DNA-sekvenser i början (5')
och i slutet (3') av varje intron (s.k. "splice sites"), samt nukleotidsekvenser nära 3'splicesitet (s.k. förgreningssitet).
Det finns både negativ och positiv reglering av splittring, där proteiner kan fungera antingen
som en repressor eller en aktivator av ett visst splice site. En repressor kan blockera ett
splice site medan en aktivator kan hjälpa till och placera spliceosomen på ett nytt splicesite.
Om mutationer (t.ex. i cancer celler) sker i DNA:ts splicesitesekvenser eller i sekvenser som
repressorer/aktivatorer binder, kan splitsningen förändras och nya splicesites kan
introduceras vilket leder till ett nytt splitsningsmönster.

11

(1p) Förutom splitsning finns det två andra viktiga typer av processning som RNAmolekyler genomgår efter transkriptionen. Namnge dessa två.
Svar: Capping och polyadenylering (polyA-svans).

********************************************************************************
Ärftlig icke-polypos coloncancer (HNPCC) är en autosomalt dominant ärftlig form av
tjocktarmscancer som utgör ett par procent av alla fall med colorektalcancer. En annan form av
ärftlig colorektalcancer är familjär adenomatös polypos (FAP).
********************************************************************************
12

(2p) Ärftlig icke-polypos coloncancer (HNPCC) kännetecknas av inaktiverande
mutationer i ett eller flera av de DNA-reparationsenzym som behövs för att reparera
felaktiga basparningar som uppstått i samband med replikation. Vad kallas denna typ av
DNA-reparation? MutS och MutL är några av enzymen som i stor utsträckning är muterade.
Beskriv kortfattat deras funktion i DNA-reparationsmekanismen.
Svar: ”Mismatch excision repair”. MutS rekryteras till det felaktiga basparet och MutL
kommer därefter och letar upp en öppning (nick) på den nysyntetiserade DNA-strängen och
tar bort alla nukleotider däremellan. Därefter fyller DNA-polymeras igen öppningen.
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13

(4p) En ofta använd medicin som ingår i farmakologisk behandling av koloncancer är
5-fluorouracil (5-FU). Nämn vilket enzym som hämmas av 5-FU, beskriv dess normala
reaktion (substrat och produkter) samt förklara mekanismen för hur 5-FU hämmar enzymet.
Beskriv också varför hämning av detta enzym kan hjälpa vid behandling av cancer.
Svar: 5-FU hämmar tymidylatsyntas som katalyserar följande reaktion: dUMP + metylentetrahydrofolat ! dTMP + dihydrofolat. I cellerna omvandlas 5-FU till 5-F-dUMP som
därefter fungerar som ett alternativt substrat till tymidylatsyntas, men då en fluoratom sitter
på 5-position i uracilskelettet, dit en metylgrupp ska doneras från metylen-tetrahydrofolat
för att syntetisera dTMP, så bildas en kovalent stabil intermediär i enzymets aktiva yta p.g.a.
fluors starka elektronegativitet varvid enzymet hämmas irreversibelt. Detta är ett exempel på
"suicide inhibition" (enzymets katalytiska aktivitet krävs för att det ska bli hämmat). 5-FU
fungerar vid cancerbehandling genom att bildningen av dTMP (och därmed dTTP) hämmas,
vilket i sin tur hämmar DNA-replikation och celldelning eftersom dTTP är en av
byggstenarna till DNA.

14

(2p) Syftet med cytostatikabehandling av cancer är att störa den ökade celldelningen som
driver cancerutveckling. APC-genen som kodar för ett viktigt ubiquitinligas är muterat och
inaktiverat i den familjära formen av adenomatös polypos (FAP). Vad gör ett ubiquitinligas?
När det gäller FAP anses transkriptionsfaktorn beta-catenin vara APC-proteinets substrat.
Beskriv med hjälp av detta ett möjligt scenario för varför inaktivering av APC leder till ökad
celldelning/proliferation.
Svar: Konjugerar ubiquitinmolekyler på proteiner och dirigerar dem därmed till
proteasomen för nedbrytningsadresslapp för proteindestruktion. Då APC är muterat fungerar
det inte och kan därför inte bryta ner beta-catenin. Då ökar nivåerna av beta-catenin och
ökar transkriptionen av t.ex. en genprodukt som ökar celldelningen/minskar celldöd/osv.

6

Pass 2
Tema 3: LCHF - "Low Carb. / High Fat" - (25p)
********************************************************************************
Mer eller mindre dagligen kan man i media läsa om LCHF. Som exempel kan nämnas att bara i
Expressen publicerades under perioden 25/1-7/2 inte mindre än 20 olika artiklar som på olika sätt
behandlade LCHF: ”Bli fit med fett”, ”Det här är skillnaden mellan GI och LCHF”, ”Tappa fem
kilo på fyra veckor med LCHF”, ”Nu har Laila kastat sina insulinsprutor”. Även i de stora
dagstidningarna skrivs det om LCHF. Den 27 dec 2010 publicerade till exempel DN en
debattartikel med rubriken ”Så blir åldersdiabetiker friska utan medicinering” som handlade om
LCHF, signerad av åtta författare (läkare, forskare och professorer).
Att LCHF är på ropet men också väcker känslor för och emot framkom med all tydlighet då ämnet
nyligen debatterades i TV, man hittar lätt ett tiotal kokböcker i ämnet och en Gogglesökning (7/212) genererade 1. 390 000 träffar. Även i Läkartidningen pågår debatten för och emot om än ej lika
regelbundet.
Avsikten med detta tema är inte att ta ställning i denna debatt utan lyfta fram några tankar och
metabola underlag som vi försökt förmedla under kursen DFM1 som har relevans för den pågående
debatten.
En grundläggande tanke med dieten är att ett reducerat intag av snabba kolhydrater till åtminstone
mindre än 40 % av det dagliga kaloriintaget (se DN ovan) skulle leda till bland annat viktnedgång
men också minskad insulinresistens. Vissa av förespråkarna anför dock att man skall avstå mer eller
mindre helt och hållet från kolhydrater eftersom kroppen kan syntetisera tillräcklig med glukos
genom glukoneogenes och mycket av energibehovet kan ersättas av ketonkroppar.
Att man går ner i vikt av LCHF verkar dock vara ganska oomtvistat, men till viss del synes detta
bero på att man förlorar vätska/vatten. Många framhåller dock hälsoriskerna med LCHF och vad ett
ökat intag av fett under en längre tid kan medföra: cancer, kognitiv påverkan, depression och
ateroskleros för att nämna några risker (Läkartidningen, 108: 2713-2817, 2011).
Man kan fråga sig varför man verkar gå ner i vikt med LCHF – är det dieten i sig eller leder denna
diet till att man intar och/eller tar upp färre kalorier i kroppen eller kan man genom den aktuella
dieten förbränna mera av de intagna kalorierna och i så fall hur? En grundhypotes är att ett
reducerat intag av glukos leder till mindre insulinfrisättning och därmed ett mera fasteliknande
tillstånd där mindre triacylglyceroler kan syntetiseras och upplagras och att man i stället bryter ner
mer av det upplagrade fettet.
********************************************************************************
15

(4p)
Nedbrytning och upptag av fetter i magtarmkanalen är beroende av gallsalter för att
fungera väl. Beskriv, genom att i rätt ordning ange de latinska namnen på aktuella delar, vilka
delar av gallvägarna som galla producerad i lobus dexter passerar på sin väg till tarmen.
Beskrivningen ska innefatta en mellanlagring av gallan i gallblåsan innan den sedan skickas
vidare. Ange också namnet på den del av tarmen där gallan hamnar när den lämnar
gallvägarna.
Svar: Ductus hepaticus dexter - ductus hepaticus communis - ductus cysticus - vesica
biliaris/fellea - ductus cysticus - ductus choledochus - ampulla hepatopancreatica - duodenum.
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(2p)
Hur ser gallblåsan ut i mikroskopet? Klargör med text och figur vilket epitel som
finns i slemhinnan och gallblåseväggens ingående delar. Om man jämför uppbyggnaden av
gallblåsans vägg med den generella uppbyggnaden av väggen i matsmältningskanalen (till
exempel tunntarmen), vilka lager saknas i gallblåsan?
Svar: Gallblåsan har ett enkelt cylindriskt epitel utrustat med mikrovilli. Saknar bägarceller.
Gallblåsans vägg består av: 1. Tunica mucosa (lamina epithelialis + lamina propria); 2.
Tunica muscularis externa; 3. Tunica adventitia. Gallblåsan saknar: Lamina muscularis
mucosae + tela submucosa.

********************************************************************************
Om det totala födointaget av stärkelse och glukos reduceras kan man förvänta sig att upptaget av
glukos till blodbanan minskar och som en konsekvens av detta även insulinfrisättningen och därmed
bildningen av triacylglyceroler (TAG) i fettväven.
********************************************************************************
17

(2p)
Redogör för hur glukos transporteras från tarmlumen via epitelcellen till blodbanan.
Förutsättningar och underliggande molekylära principer skall också beskrivas.
Svar: Från tarmlumen in i tarmepitelet transporteras glukos genom sekundär aktiv transport
mot en koncentrationsgradient m.h.a. proteinet SGLT1 och symport med natriumjoner.
Natriumgradienten skapas m.h.a. Na+-/K+-ATPas i basalmembranet. Från tarmepitel ut till
blodbanan transporteras glukos genom faciliterad diffusion med en koncentrationsgradient
m.h.a. GLUT-2.

18

(3p)
Beskriv korfattat hur minskad insulinfrisättning kan leda till reducerad bildningen av
TAG i fettväv genom att redogöra för totalt tre valfria insulinreglerade reaktioner (samtliga
substrat, cosubstrat och produkter samt enzymnamn skall anges), som på olika sätt påverkar
hanteringen av TAG ! fettsyror !TAG (extracellulärt såväl som intracellulärt) i fettväven,
och/eller hanteringen och metabolismen av glukos som vanligen också behövs för TAGbildningen i fettväven. Minst en extracellulär reaktion skall beskrivas. Max en intracellulär
reaktion i de olika metabola huvudvägarna. OBS beskriv ej hela metabolismen utan endast de
tre valfria reaktioner enligt ovanstående frågeställning.
Svar: TAG+H2O !!! glycerol + 3 fettsyror extracellulärt m.h.a. lipoproteinlipas.
Insulinberoende intransport av glukos m.h.a. GLUT4. De insulinberoende reaktionerna i
glykolysen till DHAP är a) glukos+ ATP ! glukos-6-fosfat + ADP (enzymnamn:
glukokinas/hexokinas); b) fruktos-6-fosfat + ATP ! fruktos-1,6-bisfosfat + ADP
(enzymnamn: FFK1); eller indirekt genom att bildningen av den allostera regulatorn fruktos2,6-bisfosfat stimuleras: fruktos-6-fosfat + ATP ! fruktos-2,6-bisfosfat + ADP (enzymnamn:
FFK2). DHAP + NADH ! glycerol-3-fosfat + NAD+ (enzymnamn: glycerol-3fosfatdehydrogenas). glycerol-3-fosfat + acylCoA !! fosfatidsyra + 2CoA (enzymnamn:
acyltransferaser).
Även den endogena fettsyrasyntesen kan påverkas av minskad insulinfrisättning och då är
även den tredje reglerade reaktionen i glykolysen (pyruvatkinas) samt den fortsatta
8

lipogenesen och reaktionerna katalyserade av t.ex. citratlyas, acetylCoA-karboxylas,
fettsyrasyntas (FAS) är relevanta reaktioner, liksom bildningen av NADPH m.h.a. av ”malic
enzyme” eller glukos-6-fosfatdehydrogenas.
19

(3p)
Då insulinnivåerna minskar ökar den relativa mängden av glukagon och adrenalin
vilket leder till att lipolysen i fettväv stimuleras. Redogör med ord och skiss för glukagons
signaltransduktion från receptorproteinets struktur till och med påverkan på det klassiskt
reglerade lipolytiska enzymet i fettväv.
Svar: Inbindning av glukagon till ett specifikt 7TM-receptorprotein leder till association av
ett trimert G-protein. Denna receptorassociation leder till att G!, som normalt binder GDP,
byter ut GDP mot GTP. Den strukturpåverkan som då initieras, leder till att G!-GTP
dissocierar från de andra två G-proteinsubenheterna, och i stället kommer att binda till
enzymet adenylatcyklas. Adenylatcyklaset aktiveras då genom denna interaktion och
katalyserar omvandlingen av ATP till cAMP+PPi. Fyra cAMP-molekyler binder totalt till de
två regulatoriska subenheterna i det tetramera enzymet PKA (cAMP-beroende-proteinkinas).
Denna inbindning av cAMP leder till att de två katalytiska subenheterna frigörs varvid den
aktiva formen av PKA fosforylerar och aktivera det hormonkänsliga lipaset (HKL/HSL) och
de perilipiner som omger TAGs i fettväven.

20

(4p)
Fettsyrorna som bildats i lipolysen kan i levern metaboliseras till en produkt som kan
användas för ketogenes. Beskriv översiktligt de metabola förändringar som sker
extramitokondriellt och fram till att fettsyrorna återfinns i leverns mitokondriematrix.
Redogör därefter i detalj med hjälp av strukturformler/namn samt coenzym och enzymnamn
(endast för redoxreaktioner), för den vidare metabolismen i mitokondrien till och med
bildningen av det ketogena substratet.
Svar: Aktivering av fettsyran till acylCoA, transport av acylCoA in till mitokondriematrix
m.h.a. karnitinskytteln.
a) acylCoA + FAD ! enoylCoA + FADH2 (enzymnamn: acylCoA-dehydrogenas [DH])
b) enoylCoA + H2O ! 3-hydroxyacylCoA
c) 3-hydroxyacylCoA + NAD+ ! 3-ketoacylCoA (enzymnamn: 3-hydroxy-acylCoA-DH)
d) 3-ketoacylCoA + CoA ! acylCoA(n-2) + acetylCoA (substrat för ketogenesen).

9

******************************************************************************
Om nu LCHF-dieten och viktnedgången inte beror på att man faktiskt tar upp färre kalorier i
kroppens celler och viktnedgången är större än vad som kan förklaras av enbart vattenförluster, är
det rimligt att förmoda att LCHF-dieten på ett eller flera sätt påverkar basalmetabolismen. Detta
skulle till exempel kunna ske genom påverkan på den oxidativa fosforyleringen eller genom att man
stimulerar så kallade ”futile metabolic cycles”.
*******************************************************************************
21

(5p)
Redogör för hur andningskedjan fungerar, dess uppbyggnad och organisation.
Redogör (med angivande av substrat, produkter, coenzym) också för det reaktionssteg i
citronsyracykeln som ”direkt” kopplar till andningskedjan. Skapa dessutom en hypoteskedja
för hur LCHF kan tänkas påverka andningskedjan på ett sådant sätt att effektiviteten minskar
(Ledtråd: thyroideahormon liksom ett nyligen identifierat hormon (irisin) och kyla kan på
olika sätt påverka andningskedjan och därmed basalmetabolismen).
Svar: Andningskedjan består av fyra proteinkomplex samt ett femte komplex ATPsyntas,
samt två mobila ”carriers” coenzym Q och cytokrom C. Komplex I, III och IV pumpar
vätejoner till det intermembranösa rummet och bygger därmed upp en proton- och
laddningsgradient över det inre mitokondriemembranet (hög koncentration av vätejoner på
utsidan om detta membran). När vätejoner strömmar in genom ATPsyntas, vars jonkanal
öppnas, utjämnas den elektrokemiska gradienten (protongradienten) och ATP bildas i
mitokondriens matrix. I komplex II sker ingen uttransport av vätejoner. Komplex I samt
komplex II (TCA-skyttelns inkoppling), [glycerol-3-fosfatskytteln samt b-oxidationens första
steg] kopplar alla direkt till coenzym Q via olika FAD/FADH2-beroende enzymer. Coenzym
Q överför elektroner och protoner till komplex III. Mellan komplex III och IV finns sedan den
andra mobila ”carriern" cytokrom C.
Succinatdehydrogenas (komplex II) katalyserar reaktionen succinat + FAD ! fumarat +
FADH2 i TCA-cykeln; FADH2 lämnar över sina elektroner och väten till coenzym Q.
Förslag på hypoteskedja för hur LCHF skulle kunna tänkas påverka andningskedjan baserat
på kända hormonella effekter: Thyroideahormon stimulerar på ett övergripande sätt den
basala metabolismen (BMR - ”Basic metabolic rate”) och därmed syrgaskonsumtionen och
värmeproduktionen i kroppen bland annat genom att cytokromoxidas i andningskedjan
uppregleras. LCHF skulle på motsvarande sätt kunna uppreglera enzymkomplex på gennivå
eller påverka dem allostert eller kovalent på ett positivt sätt. Man kan också tänka sig att
LCHF påverkar och uppreglerar ”uncoupling protein” – irisin som bildas i muskulatur liksom
sänkt temperatur har denna påverkan på UCP i fettväv.

22

(2p)
LCHF skulle teoretiskt kunna påverka olika så kallade ”futile metabolic cycle” det
vill säga skenbart meningslösa metabola reaktioner som kräver ATP utan att man får någon
nytta av den bildade produkten eftersom den omedelbart bryts ned till det ursprungliga
substratet och det genereras värme. Redogör med angivande av samtliga substrat och
produkter och enzymnamn för en sådan reglerad enzymprocess i glykolysen och
glukoneogenesen som teoretiskt skulle kunna pågå samtidigt.
Svar:
a) fruktos-6-P + ATP ! fruktos-1,6-bisfosfat + ADP [+ värme] (enzymnamn:
fosfofruktokinas I)
b) fruktos-1,6-bisfosfat + H2O ! fruktos-6-fosfat + Pi (enzymnamn: fruktos-1,6-bisfosfatas)
10

Pass 3 (Allmänna frågor - 16p och artikelbaserat tema - 6p)
Allmänna frågor (16p)
23

(2p)

Beskriv med hjälp av nedanstående bild den så kallade defekationsreflexen.

Svar: I samband med måltid aktiveras de s.k. långa tarmreflexerna som leder till ökad
peristaltik och har till uppgift att förflytta tarminnehållet i såväl tunntarm som tjocktarm i anal
riktning. Med hjälp av denna peristaltikökning förs innehållet ner till rektum som till en
början passivt tänjs ut och därefter övergår i en aktivering av den glatta muskulaturen i
rektumväggen. Samtidigt minskar tonus reflektoriskt i m. sphincter ani internus (den inre
analsfinktern) som gradvis leder till en ökad aktivering av m. sphincter ani externus (den yttre
analsfinktern som är viljemässigt styrd). Om den yttre viljemässigt styrda analsfinkterns tonus
minskas sker en evakuering av tarmen.

24

(2p)
Parietalcellen är den celltyp i ventrikeln som producerar saltsyra. Redogör för de
olika mekanismer varigenom parietalcellen kan öka sin produktion av saltsyra före och i
samband med en måltid?
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Svar: Acetylkolin frisatt från
postganglionära parasympatiska neuron,
aktiverade via nervus vagus, ökar
parietalcellens HCl-sekretion. Acetylkolin
utövar sin effekt direkt på parietalcellen och
indirekt via G- och H-celler. G-celler
frisätter gastrin, och H-celler
(enterochromaffina cellerna) frisätter
histamin (se fig.; Boron & Boulpaep,
Medical Physiology, sid 883). Såväl gastrin
som histamin stimulerar parietalcellen till
HCl-sekretion. Somatostatin hämmar
frisättning av HCl. Tidigare behandlades
magsår med vagotomi.

!

Den cephala fasen (syn, hörsel, tanke, lukt)
innebär en aktivering av vagusnerven!!
Den gastriska fasen innebär att födan
mekaniskt via uttänjning av ventrikelväggen reflexmässigt, via vasovagala reflexer och Achfrisättning, stimulerar parietalcellerna att frisätta HCl . Under den gastriska fasen kommer
födan t.ex. aminosyror ökar gastrinfrisättningen från G-celler; gastrin kan i sin tur stimulera
parietalceller direkt eller indirekt via frisättning av histamin från H-celler.
Under den intestinala fasen stimulerar framförallt aminosyror/peptider G-celler i duodenum
att frisätta gastrin som via cirkulationen kan påverka parietalcellerna.

25

(1p)
Vilka två faktorer (molekyltyper), som produceras i ventrikelns kryptor, är
nödvändiga för att magsäckens slemhinna inte ska skadas?
Svar: Vätekarbonat och mucin.

26

(3p)
Aneuploidi är ett tillstånd som ofta leder till spontanabort under graviditeten.
Definiera begreppet aneuploidi och ange två exempel på olika aneuploidier hos människan.
Beskriv även hur aneuploidi kan uppstå.
Svar: I aneuploidi finns en eller fler kromosomer representerade i färre eller fler antal än i det
vanliga diploida tillståndet. Vanliga aneuploidiformer är till exempel Downs syndrom
(trisomi-21), Turners syndrom (45,X) eller Klinefelters syndrom (47,XXY; 48,XXYY eller
49,XXXXY). Aneuploidier uppstår oftast under meios genom meiotisk nondisjunktion när
homologa kromosomer inte separeras som vanligt i dottercellerna. Nondisjunktion kan även
uppstå under mitos. [Cancerceller har ofta ett avvikande kromosomavtal.]
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(2p)
Människor saknar förmågan att syntetisera "3-fettsyrorna DHA och EPA. Redogör
för vad som menas med en "3-fettsyra samt namnge och beskriv i detalj strukturen för någon
annan essentiell "3-fettsyra.
Svar: En omättad fettsyra såsom den essentiella fettsyran linolensyra (C18:3, cis delta, 9, 12
och 15) innehåller ett s.k. "-kol, som oavsett fettsyrans längd hänför sig till metylkolet, d.v.s.
det högst numrerade kolet i kolkedjan räknat från och med kolet i karboxylgruppen. "3
hänför sig till att den första dubbelbindningen räknat fr.o.m. "-kolet återfinns mellan kol 3
och 4 (-C3=C4-).
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(2p)
Vid anemi (blodbrist) föreligger låg halt av hemoglobin i blodet. Uttalad anemi ger
bleka slemhinnor, till exempel i munhålan. Beskriv strukturen för hemoglobin med text och
skiss. Var i den vuxna kroppen bildas hemoglobin, och var i blodet finns och verkar detta
protein?
Svar: HbA: tetramert protein bestående av två dimerar vardera uppbyggda av en !- och en #subenhet. Vardera subenheten innehåller en hemgrupp. Hemoglobin bildas i benmärgen och
finns i blodet i de röda blodkropparna.

29

(1p)
Vid hepatiter (till exempel svåra virusinfektioner i levern) kan faeces (avföringen)
bli avfärgad (kittfärgad faeces). Förklara vad som normalt ger faeces dess färg.
Svar: I tarmen oxideras den ofärgade produkten urobilinogen av tarmbakterier till sterkobilin
som ger avföringen dess karaktäristiska färg.

30

(1p)

Beskriv hur B12-brist kan leda fram till folsyrabrist?

Svar: 5N-metyl-THF omvandlas i reaktionen homocystein till metionin till THF. Reaktionen
kräver också B12, så att man vid brist inte kan återfå THF (5N-metyl-THF ansamlas
”folatfällan”).
31

(1p)
Överkonsumtion av aminosyran lysin skulle teoretiskt kunna leda till en akut brist på
aminosyran arginin, och därmed reducerad bildning av en vasoaktiv substans i kärlväggens
endocyter.
Med utgångspunkt från aminosyran arginin, redogör för bildningen av den aktuella vasoaktiva
substansen med angivande av substrat, produkter, enzym och coenzym.
Svar: Arg + O2 + 2NADPH ! NO + citrullin + 2NADP+ (enzymnamn: eNOsyntas).

32

(1p)
Redogör med angivande av samtliga substrat och produkter samt enzymnamn för hur
glutamat i leverns perivenösa hepatocyter och i skelettmuskulatur kan omvandlas till glutamin
för vidare transport till njuren.
Svar: Glu + NH3 + ATP ! Gln + ADP + Pi (enzymnamn: glutaminsyntetas).
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Artikelbaserat tema (6p)
Frågor i anslutning till artikeln “Ketoacidos förekommer även vid typ 2diabetes” (H. Elvanides & J.W. Eriksson: Läkartidningen vol. 96, sid 3529-3533,
1999)
33

(0,5p)

Hur påverkar adrenalin insulininducerat glukosupptag i perifer vävnad?

Svar: Katekolaminer (såsom adrenalin) hämmar upptaget.
34

(1p)
Vad innebär den så kallade glykotoxiska effekten och vilken effekt har den på #cellerna?
Svar: Ogynnsam effekt av höga glukosnivåer orsakar nedsatt funktion hos "-cellerna, och
därigenom minskad insulinproduktion.

35

(1p)
Baserat på information i artikeln och lärandemålen på DFM1, ange två möjliga
förklaringar till att glukokortikoidbehandling ökar risken för ketoacidos?
Svar: Glukokortikoider hämmar perifert glukosupptag, samt stimulerar glukoneogenesen
(som skulle kunna ge en viss glykotoxisk effekt).

36

(1p)
Kan mätning av koncentrationen av C-peptid i blodet användas som en markör för
att klassificera diabetes som typ-1 eller typ-2? Förklara!
Svar: Nej. Total brist på insulin kan finnas även vid typ-2 diabetes (orsakad bl.a. av den
glykotoxiska effekten).

37

(1p)

Förklara hur glukagon indirekt stimulerar upptaget av fettsyror i mitokondrien.

Svar: Glukagon hämmar acetyl-CoA-karboxylas som katalyserar bildningen av malonylCoA. Denna förening hämmar aktiviteten av karnitin-acyltransferas I (CAT1/CPT1), som är
nödvändig för intransport av fettsyror i mitokondrien.
38

(0,5p) I figur 2 visar en pil att glukagon hämmar metabolismen av glukos till pyruvat.
Vilket enzym är det som framförallt hämmas?
Svar: Fosfofruktokinas I.

39

(1p)

Vad är HbA1c)? När och varför mäter man HbA1c?

Svar: Glykerat hemoglobin (HbA1c) mäts vid misstanke om diabetes och för att kontrollera
terapin över en längre tid (120 dagar) hos en diabetespatient.
14
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Pass 1: Tema 1 (15p) + Allmänna frågor (15p)
Tema 1: Cellgifter biter olika (15p)

********************************************************************************
Cytostatika ("cellgifter") är läkemedel som dödar cancerceller eller hindrar att de växer och blir fler,
men cytostatika verkar också ofta på kroppens normala celler och därför är biverkningar vanliga.
Känsligheten för infektioner kan öka och illamående, trötthet och håravfall förekommer.
Cellgifter kan delas i olika klasser beroende på deras verkningsmekanismer eller med avseende på
de målmolekyler eller målstrukturer i kroppen som de reagerar med. Det vanligaste är att cellgifter
påverkar celldelning, någon molekylärgenetisk mekanism eller påverkar cellulära
signaleringsvägar.
*******************************************************************************
1.

(3p) Ge exempel på ett cytostatikum som genom att vara en hämmare av en enzymatisk
katalys påverkar nukleotidmetabolismen (inte på DNA-nivå). Redogör också för det aktuella
målenzymets namn, den reaktion (i detalj) som enzymet normalt katalyserar samt hur
enzymet hämmas av läkemedlet i fråga.
Svar: Korrekt beskrivning av någon av följande svar:
- ribonukleotidreduktas (normal reaktion beskriven korrekt, hämmas av hydroxyurea genom
att enzymets Tyr-radikal förstörs)
- tymidylatsyntas (reaktion beskriven korrekt, hämmas irreversibelt av 5-FU - egentligen 5FdUMP - genom elektronegativiteten hos fluor, som derivatiserar aktiva ytan hos enzymet)
- dihydrofolat reduktas (reaktion beskriven korrekt, hämmas kompetetivt av metotrexat)
- även andra exempel kan godkännas, så länge svaret är fullständigt och korrekt.

2.

(1p) Resonera kring hur cancerceller kan uppnå resistens mot ett cytostatikum som
påverkar nukleotidmetabolismen (inte på DNA-nivå), genom att utgå från ett specifikt
cytostatikums verkningsmekanism och beskriva hur resistens mot detta kan uppstå.
!"

Svarsbedömning: Flera olika typer av svar kan godkännas. Korrekt och rimligt
resonemang, som visar att studenten förstår innebörden av den kunskap som redovisas.
*******************************************************************************
Cellgifter påverkar cellcykelns mekanismer genom skador på DNA-nivå.
*******************************************************************************
3.

(3p)
Streptomyces macromomyceticus är en typ av bakterie som kan utsöndra
Neocarzinostatin, ett ämne som binder till DNA och orsakar DNA-skador. Ämnet har använts
i kemoterapi mot levercancer i Japan. En DNA-skada orsakad av Neocarzinostatin kan
aktivera olika checkpoints som blockerar cellcykeln.
A. Beskriv de cellcykelprocesser som blockeras om DNA-skadan sker i G1.
B. Beskriv de cellcykelprocesser som blockeras om DNA-skadan sker i G2.
C. Vilken checkpoint kommer inte att aktiveras av DNA skada? Vad känner den checkpointen
av?
Svar:
A. Inträde till S-fas blockeras. Där replikeras DNA.
B. Inträde till mitos blockeras. Där kondenseras DNA, kärnmembranet bryts ner och en
mitotisk spindel bildas.
C. Mitotiska checkpointen (eller ”spindle assembly checkpoint”, eller ”metaphase
checkpoint”). Den känner av om mikrotubuli har bundit till alla kromosomer.

4.

(2p)
Om DNA-skadan inte repareras kan cellen dö. Beskriv två olika sätt en cell kan dö
på (obs inte orsaker till celldöd utan sätt att dö). Vad är skillnaden för hur omkringliggande
celler påverkas av de två olika typerna av celldöd?
Svar: Apoptos och Nekros (Entos kan accepteras som svar, med beskrivning.) Apoptos är
kontrollerad förprogrammerad död. Där aktiveras kaspaser som klyver många av cellens
proteiner. Kärnmembranet bryts ner och cellen förpackas i små delar som kan tas upp av till
exempel makrofager. Därför blir det minimal påverkan på omkringliggande celler. Nekros är
okontrollerad död, cellen går sönder och innehållet läcker ut. Det kan leda till inflammation
och stressresponser hos omkringliggande celler.

********************************************************************************
Cytostatika dödar celler som har en hög celldelningshastighet, vilket är en av de främsta
egenskaperna hos cancerceller. Detta innebär emellertid att de celler som under normala
omständigheter delar sig ofta påverkas negativt, till exempel celler i benmärgen,
matsmältningskanalen och hårfolliklar. Sänkt immunförsvar på grund av benmärgssuppression,
inflammation i matsmältningskanalen (= mukosit) och håravfall (= alopeci) är vanliga biverkningar
av cytostatikabehandling. Inflammationen i matsmältningskanalen ses ofta i munnen, men kan
uppträda längs hela kanalen.
*******************************************************************************

#"

5.

(2p)
Namnge typ av epitel som finns i munhålan respektive i tunntarmen. Ange
fullständig nomenklatur för respektive epiteltyp. Om det finns speciella ytstrukturer på
epitelet skall även dessa anges.
Svar: 1. Munhålan: Oförhornat flerskiktat skivepitel. 2. Tunntarmen: Enkelt cylindriskt epitel
med mikrovilli.

******************************************************************************
Även cellskelettet kan vara ett mål för olika cellgifter. Det finns ett fåtal läkemedel som specifikt
binder till olika delar av cellskelettet. Ett av dessa är Taxol som används i behandling av till
exempel bröstcancer. Ämnet kommer ursprungligen från ett träd i Nordamerika. Taxol binder till en
komponent i cellskelettet och stabiliserar den så att den normala nedbrytningen av cellskelettet ej
kan ske. Taxol påverkar mest celler som växer och delar på sig snabbt, som typiska cancerceller
gör.
*******************************************************************************
6.

(4p)
Namnge de tre huvudkomponenterna som finns i cellskelettet och beskriv kortfattat
funktionen för dessa. Skapa en hypotes för hur cellens funktioner skulle ändras om ämnet
Taxol (eller ett något annat ämne med samma funktion) binder till respektive
huvudkomponent.
Svar:
Aktin: involverad i till exempel cellmotilitet, muskelkontraktion, cytokines.
Mikrotubuli: involverad i till exempel vesikulär transport, mitos, cytokines.
Intermediära filament: ger till exempel mekanisk styrka till cellerna, formar nukleär lamina.
Hypotes: Taxol är ett ämne som stabiliserar proteinkedjor. Om den band till exempel till
aktinfilament, skulle inte cytokinesen fungera normalt och cellen skulle inte kunna dela på
sig. Detsamma skulle hända vid bindning till mikrotubuli - mitos skulle avstanna samt
cytokines inte fungera. Om taxol band till intermediära filament skulle dessa inte kunna brytas
ner och därmed skulle celldelningen påverkas.

------------------------------

Allmänna frågor (15p)
7.

(2p)
Nervceller är deriverade från ektoderm. Vilka andra groddblad finns det och ge ett
exempel på organ eller vävnad som utvecklas från dessa groddblad.
Svar: Endoderm och mesoderm. Tarmkanalen utvecklas från endodermet. Skelettmuskulatur
utvecklas från mesodermet.

$"

8.

(4p)
Membranproteiner delas i olika grupper. Vad innebär beteckning ”membranprotein
typ 1” Beskriv hur cellen framställer ett membranprotein, till exempel av typ 1.
Svar: Ett membranprotein av typ 1 har en membranspännande helix. Proteinet har Cterminalen exponerad mot cytoplasman och den N-terminala domänen är extracellulärt
exponerad.
När proteinets signalpeptidsekvens exponeras vid ribosomen binder den signaligenkännande
partikeln (SRP) och förhindrar vidare translation i cytoplasman. mRNA-ribosom-SRP
komplexet binder sedan en receptor för SRP i granulärt ER. Receptorn medierar i sin tur
bindning till det ER-membranspännande translokatorkomplexet. SRP dissocierar från
signalsekvensen, translationen återstartar och peptidkedjan som translateras löper nu genom
translokatorn. Den N-terminala ER-signalsekvensen klyvs därefter av. När den s.k. stoptransfer-sekvensen går igenom translokatorn öppnas den och det membranförankrade
proteinet frisläpps i ER membranet.

9.

(2p)

Vad är spina bifida? Hur uppstår spina bifida och hur kan man förebygga det?

Svar: Defekter i neuralrörsslutning kallas med ett samlingsnamn spina bifida. Normalt sluts
neuralfåran till ett neuralrör först i mitten av embryot och sedan åt båda håll (kranialt och
kaudalt) som ett dubbelt blixtlås. När denna slutning ej fungerar normalt blir resultatet någon
form av spina bifida. Folsyra till modern reducerar risken för spina bifida med 50-70%.
10.

(2p)
På ena sidan av under- eller överkäken finns det normalt åtta tänder (om man som
vuxen fått alla tänder och inte tappat några). Beskriv hur dessa åtta tänder är indelade i olika
grupper genom att ange namn på grupperna och antalet tänder i varje grupp.
Svar: Incisiver, 2 st; Caniner, 1 st; Premolarer, 2 st; Molarer, 3 st.

11.

(2p)
Den primära och sekundära peristaltiska vågen initieras på två olika sätt. Beskriv hur
den primära peristaltiska vågen utlöses och vilken funktion den har. Den sekundära
peristaltiska vågen har en något annan funktion. Redogör för denna funktion.
Svar: Den primära peristaltiska vågen initieras av den viljemässiga sväljningen som leder till
aktiveringen av en reflex som styrs ifrån förlängda märgen. Reflexen initieras av att tuggan
viljemässigt förs med tungan mot bakre svalgväggen som startar reflexen, glottis höjs, kort
apné (andningsstillestånd) avslappning av övre esofagussfinktern och initiering av den
primära peristaltiska vågen som förflyttar födan genom esofagus till ventrikeln.
Den sekundära peristaltiska vågen aktiveras om den nedsvalda födan fastnar i esofagus eller
till exempel ventrikelns innehåll kommer in i nedre delen av esofagus (reflux).

12.

(1p)
Massperistaltik och aktivering av långa tarmreflexer uppträder i samband med
måltid. Vilken funktion har den så kallade massperistaltiken och de långa tarmreflexerna?

%"

Svar: Snabb förflyttning av tarminnehåll i colon för att ge plats för nytt innehåll i samband
med födointag. De långa tarmreflexerna (ofta vagusmedierade) aktiverar olika delar av
magtarmkanalen för att få en jämn förflyttning av innehållet och undvika överfyllnad i någon
del av tunn- eller tjocktarmen.
13.

(2p)
Nobelpriset i medicin eller fysiologi gavs för några år sedan till två australiensiska
forskare för kartläggning av sambandet mellan hög saltsyrasekretion och bakterier i
magsäckens slemhinna som orsak till uppkomsten av magsår.
Skapa en hypotes, utifrån dina kunskaper om hur saltsyraproduktionen i ventrikeln regleras,
om hur produktionen av saltsyra i ventrikeln skulle kunna minskas genom att blockera
bildningen/frisättningen av ämnen som ökar saltsyresekretionen från parietalcellerna. Rita
gärna en bild hur sambandet ser ut mellan de olika cellerna, de ämnen som bildas och
påverkar parietalcellerna.
Svar: Antingen genom att blockera N. vagus-ACh-receptorer, blockera histaminreceptorer
eller gastrinreceptorer allt i kombination med antibiotika. Protonpumpshämmare och blockad
av H/K-ATPas. Även vagotomi kan godkännas som en del av svaret.

&"

Pass 2
Tema 2: Alkoholkonsumtion och levercirros (24p)
******************************************************************************
Etanol (C2H5OH; etylalkohol), i dagligt tal alkohol, är en beroendeframkallande drog som vid
långvarigt överintag kan leda till leversjukdom. Alkoholinducerad leversjukdom är den vanligaste
orsaken till leverförstoring (hepatomegali). Initialt ses fettförändringar, så kallad leversteatos, som
består av ackumuleringen av fett i levercellerna (fettlever). I vissa fall kan alkoholhepatit utvecklas.
I ett senare stadium ses levercirros, så kallad skrumplever, vilket innebär att stora delar av
levervävnaden har dött och blivit ersatt av bindväv, vilket ger en hård konsistens och knölar (se bild
nedan). Som konsekvens av leverskadan kan vätskeansamlingar i bukhinnehålan, så kallad ascites,
och esofagusvaricer (tjocka utvidgade vener) uppträda.

*******************************************************************************
14.

(2p)
Större delen av levern, men inte hela dess yta, bekläds av peritoneum, varför levern
bör definieras som ett retroperitonealt organ. Levern är framtill (mot bukvägg och diafragma)
och på baksidan/undersidan (mot gaster och duodenum) förankrad genom
peritoneumduplikaturer som formats av olika delar av det embryonala ventrala mesenteriet.
Den peritoneumduplikatur som löper mellan levern och gaster/duodenum kan delas in i två
avsnitt. Vilka är de latinska namnen på dessa avsnitt och på den peritoneumduplikatur som
löper från levern till diafragma och främre bukvägg? Vilket är det latinska namnet på det
område av levern som saknar peritoneumbeklädnad?
Svar: Lig. hepatogastricum, lig. hepatoduodenale (mot gaster respektive duodenum) och lig.
falciforme hepatis (mot diafragma/främre bukvägg). Området som saknar peritoneum
betecknas area nuda.

15.

(2p)
Med ledning av bildsidan innehållande bilderna A-D och dina kunskaper om leverns
och matstrupens struktur på mikroskopisk nivå skall du besvara följande frågor:

'"

A) De fyra mindre bilderna i A visar samtliga
en celltyp (markerad med pilar) som bekläder
väggarna i leverns sinusoider. Cellen tillhör
det retikuloendoteliala systemet (RES), har en
fagocyterande funktion och spelar en roll i
uppkomsten av alkoholinducerad leverskada.
Vad kallas cellen?
B) I bilden B ses en annan cell (markerad med
pil) mellan levercellerna, innehållande
vakuoler med A-vitamin. Cellen är inblandad i
uppkomsten av leverfibros vid levercirros.
Vad kallas cellen?
C) De två pilarna pekar på samma typ av
rörformad struktur. Namnge denna struktur.
D) Esofagusvaricer, utspända vener eller
åderbråck, kan ses i nedre delen av matstrupen
vid leverskada. De dilaterade venerna
uppträder oftast i en viss del av
esofagusväggen (markerat med linjer i bilden
D; frisk esofagus). Vad kallas denna del
(lager) av esofagusväggen?
Svar A: Kupffer-cell.
Svar B: Ito-cell, ’stellate cell’ (stjärncell) eller ’perisinusoidal cell’.
Svar C: Gallgång (’bile duct’).
Svar D: Tela submucosa (enbart ”submucosa” ger även poäng).
******************************************************************************
En molekyl etanol kan i kroppen brytas ned till CO2 och H2O.
******************************************************************************
16.

(1p)
Redogör för det inledande cytosolära steget i etanols nedbrytning som sker i levern
(substrat, produkter) inklusive enzymer, coenzymer och subcellulär lokalisation. [Fortsatt
metabolism sker huvudsakligen i leverns mitokondrier och i olika andra celler såsom
muskelceller.]
Svar: I leverns cytosol sker det första steget i nedbrytningen: etanol + NAD+! acetaldehyd +
NADH + H+ m.h.a. alkoholdehydrogenas.

********************************************************************************
Leverns möjligheter till glukoneogenes försämras högst avsevärt genom metabolismen av etanol (se
föregående fråga).
********************************************************************************

("

17.

(2p)
Beskriv med hjälp av substrat, produkter, enzymnamn, coenzym två cytosolära
reaktioner involverade i glukoneogenes som primärt påverkas av etanolmetabolismen.
Svar: Alkoholmetabolismen leder till en sänkt NAD+/NADH-kvot vilket kommer att
motverka de två glukoneogenetiska reaktionerna: a) laktat + NAD+! pyruvat + NADH+ H+
(enzymnamn: laktatdehydrogenas), b) malat + NAD+ ! oxalacetat + NADH + H+
(enzymnamn: cytosolärt NAD+-beroende malatdehydrogenas). [Även den glukoneogenetiska
reaktionen glycerol-P + NAD+ ! DHAP + NADH + H+ torde påverkas (enzymnamn:
glycerolfosfatdehydrogenas)].

********************************************************************************
Alkoholintag har visat sig kunna påverka bildningen av S-adenosylmetionin (SAM) och därmed
DNA-metylering och bildning av VLDL i levern – det senare kan bidra till utvecklandet av
fettlever. Andra bidragande orsaker till fettlever vid extensivt etanolintag är nedreglering av många
gener som direkt eller indirekt gynnar lipolys samt uppreglering av många gener som direkt eller
indirekt påverkar lipogenesen.
********************************************************************************
18.

(2p)
Med utgångspunkt från homocystein redogör med hjälp av substrat, produkter,
enzym och coenzym för bildningen av SAM, som alternativ till enzymnamn beskriv vad som
sker molekylärt i reaktionen.
Svar: Homocystein + N5-metyl-THF ! metionin (Met) + THF (enzymnamn: metioninsyntas
kräver B12/metylcobalamin); Met + ATP ! SAM + PPi + P (S-adenosylmetioninsyntetas).

*******************************************************************************
Alkohol nedreglerar indirekt enzymet AMP-beroende proteinkinas (AMPK) vilket gynnar
lipogenes.
*******************************************************************************
19.

(4p)
Redogör för den huvudreglerade reaktionen i fettsyrasyntesen (substrat, produkter,
enzym och coenzym) samt beskriv hur den kan regleras på olika sätt (hormonellt och
allostert).
Med utgångspunkt från de två substrat som fettsyrasyntas (FAS) använder sig av, beskriv med
en summaformel bildningen av den specifika fettsyran i levern. Namnge och beskriv den
bildade fettsyrans struktur.
Svar: acetyl-CoA + CO2 + ATP ! malonylCoA + ADP + Pi (enzymnamn: acetylCoAkarboxylas regleras genom kovalent modifiering av insulin (aktiverar) och glukagon
(inhiberar) samt allostert genom ”feedforward”-stimulering med citrat och ”feedback”inhibering av långa fettsyror såsom palmitinsyra.
1 acetyl-CoA + 7 malonylCoA + 14NADPH + 14H+ ! palmitinsyra (C16:0) + 8 CoA +
14NADP+ + 6H2O + 7CO2

)"

******************************************************************************
Vid långvarigt alkoholmissbruk kan alkoholister utveckla alkoholinducerad ketoacidos eller
Wernicke-Korsakoffs syndrom beroende på bristande födointag respektive intag av tiamin.
******************************************************************************
20.

(2p)
Beskriv på ett övergripande sätt varför alkoholister kan utveckla ketoacidos vid
bristande födointag samt förklara molekylärt och fysiologiskt begreppet ketoacidos.
Svar: Vid bristande födointag påbörjas nedbrytning av fett. När kroppens och speciellt
leverns kapacitet att metabolisera fettsyror/acetylCoA m.h.a. av TCA-cykeln överskrids
kommer överskottet av acetyl-CoA i levern omvandlas till vattenlösliga ketonkroppar.
Acetoacetat och 3-OH- butyrat är s.k ketonkroppar som har det gemensamt att de är syror
varför de i blodbanan kan ge upphov till s.k. ketoacidos.

21.

(3p)
Redogör med en summaformel för en valfri mitokondriell tiaminberoende
reaktionsprocess (substrat, produkter, överbryggande enzymnamn samt namn på coenzym
som behövs i processen) som om den är hämmad kan leda till nedsatt energibildning (i värsta
fall Wernicke-Korsakoffs syndrom). Förklara kortfattat hur den valda processens hämning
kan leda till energibrist.
Svar: pyruvat + CoA+ NAD+ ! acetyl CoA + CO2 + NADH + H+ (enzymnamn:
pyruvatdehydrogenas-komplexet kräver fem coenzymer tiaminpyrofosfat (TPP), liponsyra,
FAD samt cosubstraten CoA och NAD+). Tiaminbrist leder till minskad bildning av acetylCoA, som i TCA-cykeln kan genererar reducerade coenzymer och GTP, dessutom är den
direkta bildningen av NADH i PDH-komplexet nedsatt vilket sammantaget kan leda till
energibrist. [Som alternativt svar kan reaktionen som katalyseras av !-ketoglutaratdehydrogenaskomplexet beskrivas].

*****************************************************************************
Vid uttalad fibros, cirros eller cancer i levern kan leverns förmåga till kvävehantering kraftigt
försämras vilket kan leda till hyperammonemi och symptom från CNS.
*****************************************************************************
22.

(2p)
Beskriv med en summaformel (substrat, produkter) hur kväve (i form av NH3) i
leverns periportala hepatocyter kan inkorporeras i en molekyl som kan exporteras till njuren
och där elimineras i urinen. Ange också enzymnamn för det huvudreglerade enzymet i
processen samt hur det regleras allostert.
Svar: NH3 + CO2 + 3ATP + Asp + H2O ! Urea + fumarat + 2ADP + AMP + 2Pi + PPi.
Huvudreglerat enzym: karbamylfosfatsyntetas I kräver den allostera regulatorn Nacetylglutamat.

*"

23.

(1p)
Enligt vissa hypoteser kan en specifik NH3-krävande reaktion i hjärnan bidra till
energibrist och symptom från CNS i samband med hyperammonemi. Beskriv denna metabola
reaktion i hjärnan (substrat, produkter, enzym och coenzym) som involverar NH3 och som vid
hyperammonemi kan leda till bland annat energibrist.
Svar: NH3 + !-ketoglutarat + NADPH + H+ ! glutamat + NADP+ (enzymnamn:
glutamatdehydrogenas). Den aktuella reaktionen har ett ekvilibrium runt 1 och drivs vid
hyperammonemi i den riktning som leder till att TCA-cykelintermediären !-kg förbrukas
vilket leder till minskad energibildning. [Dessutom konsumeras NADPH som ev. kan leda till
oxidativ stress. Glutamat bildas – ”sur” molekyl som också kan fungera som signalsubstans i
hjärnan. Kan också ha osmotiska effekter.]

*******************************************************************************
Extensivt alkoholintag är en av de vanligaste orsakerna till pankreatit (inflammation i
bukspottkörteln). En av grundorsakerna anses vara en felaktig aktivering av trypsinogen inuti
pankreas.
*******************************************************************************
24.

(3p)
Beskriv var och hur trypsinogen normalt aktiveras och hur dess aktivering leder till
aktivering av olika andra enzymer involverade i digestionen. Beskriv också hur aminosyror
respektive korta peptider normalt absorberas från tarmlumen in i enterocyterna.
Svar: Trypsinogen aktiveras normalt i duodenums lumen av serinproteaset eneropeptidas
(gammalt namn enterokinas), som klyver några olika peptidbindningar i trypsinogen. Aktivt
trypsin kommer sedan att aktivera de zymogena formerna av de övriga proteaserna som
utsöndras från pankreas: kymotrypsinogen !kymotrypsin, proelastas ! elastas,
prokarboxypeptidas ! karboxypeptidas. Tillsammans med pepsin i magen och ett intestinalt
uttryckt aminopeptidas kommer dessa proteaser metabolisera de flesta dietära proteinerna till
aminosyror samt di- och tripeptider. De senare absorberas m.h.a. transportproteinet PepT1
och principen sekundär aktiv transport (symport med vätejoner). Aminosyrorna upptas också
på principiellt samma sätt, men med olika aminosyratransportörer och symport med
natriumjoner.
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Pass 3
Tema 3: Träning och hälsa (26p)
********************************************************************************
Träning och idrott påverkar kroppen på många olika sätt, ofta
hälsofrämjande.
Effekterna av träning och de ingående mekanismerna har studerats
på molekylär och cellulär nivå, förutom på individnivå. Till
exempel har man kunnat se hur den cellulära metabolismen
förändras eller hur gener aktiveras efter träning.
Sedan några år tillbaka kan läkare även ordinera fysisk aktivitet på
recept till sina patienter. I vissa studier har man även kunna bevisa
förbättring av arbetsminne vilket torde vara av intresse för
studenter som studerar på utbildningar med omfattande teoretiska
och praktiska inslag. (Källa: www.ki.se)
Forskningsresultat från speciellt det senaste årtiondet har visat att
myocyten (muskelcellen) kan fungerar som en sekretorisk cell som frisätter flera hundra olika
substanser (myokiner) med autokrin, parakrin och/eller endokrin verkningsmekanism. Många av
dessa myokiner tillhör gruppen cytokiner med effekter på bland annat immunsystemet medan andra
myokiner verkar ha en mera traditionell renodlad endokrin funktion. Träning påverkar frisättning
eller bildningen av flera av dessa myokiner (till exempel IL-6 och irisin).
Många olika metabola förändringar har genom åren kopplats till olika typer av fysisk aktivitet eller
träning såsom ökat glukosupptag i vissa vävnader, ökade glykogendepåer, ökad förbränning av
triacylglyceroler, uppreglering av enzymer involverade i "-oxidationen och citronsyracykeln,
stimulering av erytropoesen, samt en ökad hormonell känslighet när det gäller stimulering av
lipolys.
Källor: Pedersen, B.K. & Febbraio, .A. Nat. Rev. Endocrinol. 1-9 (2012); Boron & Boulpaep,
Medical Physiology, 2nd edt updated version.
********************************************************************************
25.

(4p)
Inför långvarig fysisk ansträngning, såsom inför ett Vasalopp, kolhydratladdar
många genom att först tömma ut sina glykogendepåer för att därefter under ett par dagar fylla
på dem maximalt genom intag av stora mängder kolhydrater.
Med utgångspunkt från en i glykolysen bildad hexosintermediär, redogör med hjälp av
substrat, produkter, enzym och hjälpmolekyler för glykogenbildning då glykogendepåerna är
uttömda (ord och skiss). Beskriv också hur glykogensyntesen påverkas hormonellt och
allostert i muskulatur.
Svar: Se Fig. 11.5 och 11.11 Harvey and Ferrier. Glukos-6-P ! G-1-P; G-1-P + UTP !
UDP-glukos + PPi; autoglykosylering av glykogenin-Tyr + UDP-Glukos ! glykogenin – Oglukos + UDP [+ H2O]. Därefter sker ytterligare addition av ett antal glukosrester m.h.a.
glykogenin under bildning av !-1,4- O-glykosidbindningar tills en s.k. ”primer” bildats.
Därefter tar det reglerade enzymet glykogensyntas (GS) över den fortsatta syntesen av
!!"

glykogen tillsammans med ”debranching enzyme” (4,6-glucotransferas). Det senare enzymet
förflyttar ett antal glukosrester bakåt mot glykogenin och skapar ett greningsställe (!-1,6bindning) på ungefär var 8:e glukosenehet.
GS stimuleras genom kovalent defosforylering av insulin [PP1], samt allostert genom
feedforward stimulering av glukos-6-P [G-1-P, godkänns också].
*******************************************************************************
Irisin är ett nyupptäckt myokin (se ovan), som bildas då ett muskulärt membranprotein (FNDC5)
klyvs. Irisin ökar i blodet efter träning/arbete och den vita fettväven leder irisin till differentiering
av prekursorceller (”stromal vascular cells”) till en brun fenotyp. Vita och bruna fettceller skiljer sig
bland annat åt med avseende på andningskedjans huvudsakliga funktion och hur denna regleras.
*******************************************************************************
26.

(4p)
Redogör med text och skiss för andningskedjans uppbyggnad och funktion i den vita
fettväven. Beskriv också vilka skillnader i huvudsaklig funktion och reglering av
andningskedjan som finns i bruna kontra vita fettceller. Vilken eventuell nytta skulle man
kunna tänkas ha av ett läkemedel som antingen stimulerar frisättningen av irisin från
muskulatur eller har motsvarande effekter som irisin i vit fettväv. Motivera ditt svar.
Svar: Se Harvey & Ferrier fig. 6.8, 6.13 och 6.14. Fyra proteinkomplex (I, II, III och IV); alla
komplex utom II pumpar vätejoner till det intermembranösa rummet och skapar på sätt en
vätejon- och elektrisk gradient över inre mitokondriemembranet. Mellan komplex I/II till
komplex III sker elektrontransporten m.h.a. den mobila carriern coenzym Q och mellan
komplex III och IV sker den m.h.a. cytokrom C. I komplex IV överförs de i
elektrontransportkedjan transporterade vätejonerna tillsammans med de två elektroner till en
" O2 under bildning av H2O. I den vita fettväven strömmar vätejonerna tillbaks till
mitokondriematrix m.h.a. ATPsyntas och det bildas ATP i mitokondriematrix. I brun fettväv
finns det också ett s.k. ”uncoupling protein” (UCP-1) som möjliggör för vätejoner att
strömma tillbaks till mitokondriematrix och i stället bildas det värme. Irisin ökar bildningen
av UCP-1 (browning av prekursorcellerna) och därmed minskas energibildningen, ett
läkemedel skulle därför kunna var gynnsamt för viktnedgång och minskad risk för diabetes
typ 2/ metabola syndromet.

27.

(2p)
Ge ett motiverat förslag med ord och enkel skiss för hur ett membranprotein såsom
FNDC5 proteinkemiskt kan vara organiserat med avseende på olika typer av aminosyrarester
för att det skall kunna processas så att irisin kan frigöras. Ge två exempel på aminosyrarester
som man kan förvänta sig återfinnas i en membranspännade helix samt två andra som med
stor sannolikhet kan återfinnas i ett endokrint hormon såsom irisin.
Svar: En !-helix – genom membranet med hydrofoba aminosyraresters sidokedjor vända utåt
mot den hydrofoba membranmiljön (exempel på hydrofoba aminosyrarester: Gly, Ala, Pro
m.fl) samt en mera hydrofil del som sticker ut och som m.h.a. ett membranbundet enzym kan
klyva proteinet så att en hydrofil del (t.ex. irisin) frisätts (exempel på hydrofila
aminosyrarester: Asp, Asn, Glu, Gln, Arg, Lys, His m.fl.).

!#"

****************************************************************************
Träning kan öka den hormonella känsligheten till lipolys liksom cellens förmåga att förbränna
fettsyror via "-oxidation. Adrenalin är en av de substanser som kan stimulera lipolys samt även
aktiviteten av lipoproteinlipas i anslutning till skelettmuskulatur.
****************************************************************************
28.

(1p)
Beskriv lipoproteinlipas betydelse i kroppen samt ange substrat och produkter för
detta enzym.
Svar: Lipoproteinlipas är ett apoCII-beroende lipas bundet till kapillärernas endocyter och
som kan klyva av fettsyror från triacylglyceroler (TAG ! DAG+FA; DAG ! MAG + FA;
MAG ! glycerol + FA), som transporteras m.h.a. lipoproteinerna VLDL och kylomikroner.
[Fettsyrorna som frigörs kan tas upp av t.ex. skelettmuskulatur genom olika typer av diffusion
(fri och faciliterad).]

29.

(2p)
Träning kan uppreglera enzymerna involverade i "-oxidationen (a) liksom i
citrosyracykeln (b) vilket gynnar en snabbare energibildning från en fettsyra (till exempel
palmitinsyra). Beskriv med hjälp av två summaformler (a respektive b; substrat, produkter,
coenzym) bildningen av reducerade coenzymer i respektive metabol väg (a respektive b), som
kan användas som substrat i andningskedjan. I summaformlerna skall du också ange vilka
övriga substrat/coenzymer som åtgår, samt vilka övriga produkter som bildas vid fullständig
metabolism i de två metabola vägarna. Summaformeln för "-oxidationen (a) skall utgå från
palmitoylCoA i mitokondriematrix och beskriva dess fullständiga nedbrytning till en
aktiverad förening som kan användas som substrat i citronsyracykeln. Summaformeln för
citronsyracykeln (b) skall utgå från de i a bildade slutprodukterna.
Svar:
a) palmitoylCoA + 7 CoA + 7 FAD + 7 NAD+ + 7 H2O ! 8 acetylCoA + 7 FADH2 +
7 NADH + 7H+
b) 8 acetylCoA + 3x8 NAD+ + 1x8 FAD + 8 GDP + 8Pi + 8H2O ! 16CO2 + 8CoA + 8 GTP
+ 24NADH+ 24H+ + 8 FADH2

*******************************************************************************
Vid träning, såsom då man springer, kan kroppen och dess celler utsättas av belastningsskador och
ökade koncentrationer av enzymerna ASAT och ALAT kan återfinnas i blodbanan.
*******************************************************************************

30.

(1p)
Redogör med angivande av substrat och produkter för den reaktion som katalyseras
av ASAT samt på vilka två subcellulära ställen som man kan återfinna ASAT i en hepatocyt
(periportal).
Svar: Oxalacetat + glutamat ! aspartat + !-ketoglutarat. ASAT återfinns både i cytosolen
och i mitokondriematrix.
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********************************************************************************
Vid höghöjdsträning stimuleras både erytropoesen (nybildningen av röda blodkroppar) av hormonet
erytropoetin samt bildningen av en specifik glykolytisk trios i de röda blodkropparna.
********************************************************************************
31.

(1,5p) Redogör för den första mitokondriella reaktionen i hembiosyntesen med angivande
av substrat, produkter och enzym samt beskriv hur biosyntesen av hem regleras endogent.
Svar: Se Harvey & Ferrier – Fig. 21.3. Gly + succinyl-CoA ! ALA + CoA + CO2 [ALA=#aminolevullonic acid] (enzymnamn; ALA syntas 1 och 2 [ALAS1 resp. ALAS2])
ALAS1 och 2 inhiberas av hemin [hem godkänns också] resp. Fe.

32.

(2,5p) Redogör med hjälp av proteinkemiska begrepp för hemoglobins uppbyggnad samt
beskriv vilken funktion den specifika glykolytiska triosen har (vars mängd ökar på hög höjd).
Beskriv vilken proteinkemisk påverkan den aktuella triosen har på HbA och hur den
strukturellt kan interagera med HbA.
Svar: HbA är ett tetramert protein med två delar där varje del består av två subenheter (!
resp. "). I varje subenhet finns en syrebindande hydrofob hemgrupp. Triosen 2,3-BPG är
negativt laddad och kan binda m.h.a. jonbindningar till positiva aminosyrarester i "subenheterna. 2,3-BPG gynnar bildningen av HbAs täta (”taut”) form och därmed blir
syrgasmolekylerna mindre starkt bundna till HbA och lossnar lättare.

********************************************************************************
Oavsett om vi följer råden om träning eller inte så är det allmän kunskap att träning är bra för
hälsan. Hur motion påverkar våra celler på molekylär nivå har dock varit mer okänt. Nyligen kunde
en forskargrupp här på KI visa att intensiv träning inte bara får oss att må bättre i allmänhet utan att
muskelkontraktioner faktiskt leder till förändrat genuttryck i skelettmuskelceller via epigenetiska
förändringar av DNA.
********************************************************************************
33.

(2p)
Vad skiljer ärftliga genetiska och epigenetiska förändringar av DNA? Vilken
modifiering är bäst känd på molekylär nivå när det gäller epigenetiska förändringar?
Svar: Förändringar i DNA-sekvensen kontra andra typer av modifieringar av DNA som inte
inbegriper utbyte av nukleotider och som i de flesta fall inte ärvs till avkomman utan bara till
dotterceller i samma individ. Bäst känd förändring: DNA-metyleringar.

34.

(3p)
Baserat på det som du har lärt dig på kursen, skapa en hypotes om hur de positiva
effekter på genuttryck man ser i muskelceller efter intensiv träning (som man sett leder till
minskad risk för till exempel diabetes) också skulle kunna ha negativa effekter?
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Svar: Flera typer av vetenskapligt motiverade svar kan godkännas. Vid ett överdrivet
tränande och därmed ofta upprepat ökat genuttryck skulle man kanske kunna tänka sig att ett
allmänt ökat uttryck av många typer av gener, inte bara sådana som är av godo för
musklerna/människan utan också sådana som inte ska vara påslagna i muskelceller skulle
kunna leda till t.ex. avreglering av cellväxt, så att muskelcellerna börjar dela sig på ett
okontrollerat sätt, vilket skulle kunna leda till förstorat hjärta.
*****************************************************************************
Kroppen svarar på fysisk träning på många olika sätt. Nya studier tyder på att även hjärnan kan
förändras av mycket träning, till exempel genom att nya nervceller bildas i vissa områden.
Nybildning av nervceller kan ske genom aktivering av stamceller.
*****************************************************************************
35.

(3p)
Beskriv hur genuttrycket av cykliner och cyklinberoende kinaser förändras under
nybildning av nervceller och ge exempel på två typiska kovalenta modifieringar i kromatinet
som kan ske i samband med dessa förändringar i genuttryck.
Svar:
A. Gener som kodar för olika cykliner och cyklin-beroende kinaser är aktiva (transkriberas)
medan stamcellerna delar sig och blir inaktiva i differentierade nervceller.
B. H3K9-acetylering är oftast associerad med gener som aktivt transkriberas, och därför
kan man förvänta sig H3K9-acetylering av cykliner och cyklinberoende kinaser i delande
stamceller. H3K9-metylering är oftast associerad med avstängda gener och därför kan man
förvänta sig H3K9-metylering av cykliner och cyklinberoende kinaser i terminalt
differentierade nervceller.
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DFM1-TENTAMEN 12 08 27
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 3+5 resp.
4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1 (30p)
Tema 1: Warburg-effekten (30p)
********************************************************************************
”Warburg [va:´burk], Otto, 1883–1970, tysk fysiolog och biokemist, verksam vid Kaiser-WilhelmInstitut (i dag Max-Planck-Institut) für Biologie, Berlin-Dahlem. W. studerade cellernas
ämnesomsättning samt deras andning och fotosyntes. Vidare undersökte han hur tumörer bildas och
växer till. Han identifierade och karakteriserade bl.a. ett järnhaltigt protein, Warburgs
andningsenzym (numera benämnt cytokromoxidas). W. erhöll 1931 års nobelpris i medicin.” (Otto
Warburg. http://www.ne.se/lang/otto-warburg/339269, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-06-07.)
När det gäller tumörbildning visade Warburg att vissa
tumörceller huvudsakligen bildade energi (ATP) genom
”anaerob” glykolys till skillnad från normala celler, som
huvudsakligen bildar energi genom oxidativ fosforylering.
Warburg postulerade att skillnaden i energibildningen berodde
på något fel i cellandningen och att detta fel var något som drev
utvecklingen av cancerceller. När det gäller solida tumörer var
det rimligt att anta att denna ändrade metabolism bland annat
kunde bero på syrebrist. Dock har senare studier visat att
tillgången på syre och fel i mitokondrien inte förklarar varför
många olika tumörceller använder sig av aerob glykolys men
med samma huvudsakliga resultat som vid ”anaerob” glykolys
som huvudsakligt sätt att bilda ATP.
Det ökade glukosupptag som är utmärkande för många olika
typer av tumörer utnyttjas för att bland annat detektera
tumörceller med hjälp av positron emissions tomografi (PET). Tekniken bygger på att tumörceller
har ett stort upptag även av glukosanalogen 18Fluro-2-deoxyglukos som fosforyleras på vanligt sätt,
men som på grund av den kemiska modifieringen (-deoxy) sedan ej kan metaboliseras vidare innan
F18 sönderfaller till O18 och föreningen sedan tagit upp väte.
Genom att tumörceller använder sig av modifierad aerob glykolys och samtidigt har ett kraftigt ökat
upptag av glukos frigörs kolskelett för anabolism och celldelning. Hämning av olika enzymsteg i
glykolysen testas i många olika studier som ett sätt att behandla vissa cancertyper.
Källor: P.S. Ward & C.B. Thompson, Metabolic Reprogramming: A Cancer Hallmark Even
Warburg Did No Anticipate; Cancer Cell, 21: 297-308, 2012 och Wikipedia.
********************************************************************************
1

1.

(6p)
Med utgångspunkt från glukos i blodbanan, redogör för det normala glukosupptaget
(från blodbanan) och den fortsatta metabolismen av glukos i en skelettmuskelfiber under
anaeroba betingelser till och med bildning av ett glukoneogenetiskt substrat som kan
exporteras till levern. Samtliga substrat, produkter, coenzym/cosubstrat för redox-reaktioner
skall anges liksom enzymnamn för de steg som involverar nukleotider, eller innebär en
oxidation eller reduktion.
Svar: I skelettmuskulatur sker den huvudsakliga intransporten av glukos m.h.a. GLUT4
(insulin och aktivitetsberoende rekrytering [ev. AMPK]). Glukos + ATP ! G-6-P + ADP
(enzymnamn: hexokinas), G-6-P ! Fruktos-6-P, F-6-P + ATP ! F-1,6-bisP + ADP
(enzymnamn; fosfofruktokinas 1), F-1,6-bisP ! DHAP + glyceraldehyd-3-fosfat;
glyceraldehyd-3-fosfat + Pi + NAD+! 1,3-BPG + NADH (enzymnamn: glyceraldehyd-3fosfatdehydrogenas); 1,3-BPG + ADP ! 3-fosfoglycerat + ATP (enzymnamn:
fosfoglyceratkinas); 3-FG ! 2FG; 2FG ! fosfoenolpyruvat + H2O; PEP + ADP ! pyruvat
+ ATP (enzymnamn: pyruvatkinas); pyruvat + NADH + H+ ! laktat + NAD+ (enzymnamn:
laktatdehydrogenas).

2.

(2p)
Resonera kortfattat kring varför den omärkta formen av 2-deoxyglukos ej kan
metaboliseras vidare i glykolysen och hur man kan utnyttja denna kunskap när det gäller
cancerceller.
Svarsbedömning: Flera olika typer av svar kan godkännas. Till exempel korrekt och rimligt
resonemang kring de strukturella skillnaderna mellan glukos och 2-deoxyglukos och att
isomeriseringen i glykolysen kräver att det skall finnas en hydroxylgrupp i position 2 för att
den skall kunna oxideras till den ketogrupp som återfinns i fruktos.
Om stora mängder 2-deoxyglukos tillförs kommer det modifierade sockret att konkurrera med
den normala metabolismen av glukos i speciellt tumörceller med högt glukosupptag som
därmed får en minskad ATP-bildning och tillgång till kolskelett för t.ex. bildning av
nödvändiga fosfolipider (glycerolfosfat och fettsyror).

*******************************************************************************
En viktig funktion av ”aerob glykolys” i tumörceller (motsvaras av anaerob glykolys i normala icke
delande celler) är att tillhandahålla byggstenar för syntes av makromolekyler såsom nukleotider,
aminosyror och lipider som behövs i stora mängder för tumörcelltillväxt och celldelning. Ökad
glutaminolys har på motsvarande sätt föreslagits bidra till biosyntes av icke essentiella aminosyror,
för att fylla på citronsyracykeln med intermediärer och för att bidra till bildningen av bland annat
nukleotidbiosyntesen.
*******************************************************************************
3.

(3,5p) Med utgångspunkt från valfri fosforylerad hexos i glykolysen redogör för bildningen
av den aktiverade pentosen som behövs för de novo-syntes av nukleotider såsom ATP.
Samtliga substrat, produkter, coenzym/cosubstrat för redox-reaktioner skall anges liksom
enzymnamn för de steg som involverar nukleotider, eller innebär en oxidation eller reduktion.
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Svar: glukos-6-fosfat + NADP+ + [H2O] ! 6-fosfoglukonat + NADPH + H+ (enzymnamn:
glukos-6-fosfat-dehydrogenas)
6-fosfoglukonat + NADP+! ribulos-5-fosfat + CO2 + NADPH + H+ (enzymnamn: 6fosfoglukonat-dehydrogenas)
ribulos-5-fosfat ! ribos-5-fosfat
ribos-5-fosfat + ATP ! 5-fosforibosyl-1-pyrofosfat + AMP (enzymnamn: PRPP-syntetas).
4.

(2p)
Med utgångspunkt från den aktiverade pentosen i föregående fråga (fråga 3) redogör
på ett övergripande sätt för den fortsatta bildningen av basen adenin i ATP. Samtliga substrat,
produkter, coenzym/cosubstrat för redox-reaktioner skall anges. [ÅRö, DFM1:4, S2]
Svar: PRPP + 2 glutamin + glycin + 2 N10-formyl-THF + Asp + CO2/HCO3- + 5ATP ! IMP
+ nedbrytningsprodukter (5 ADP, 2 glutamat, 2THF, fumarat); IMP + Asp + energi (GTP+
2ATP) ! ATP + fumarat (+ GDP + 2ADP).

5.

(1p)
Med utgångspunkt från valfri fosforylerad trios i glykolysen redogör för bildningen
av den fosforylerade alkoholen (en fosfodiol) som behövs för fosfolipidsyntes. Samtliga
substrat, produkter, coenzym/cosubstrat för redox-reaktioner skall anges liksom enzymnamn
för de steg som involverar nukleotider, eller innebär en oxidation eller reduktion.
Svar: DHAP + NADH + H+ ! glycerol-(3)-fosfat + NAD+ (enzymnamn:
glycerolfosfatdehydrogenas).

6.

(3,5p) Med utgångspunkt från den fosforylerade alkoholen (fosfodiol) i föregående fråga
(fråga 5) samt aktiverade fettsyror och etanolamin, redogör för bildningen av
fosfatidyletanolamin. Samtliga substrat, produkter, inklusive nukleotider samt
coenzym/cosubstrat för redoxreaktioner skall anges liksom enzymnamn (som alternativ till
enzymnamn beskriv vad som sker i reaktionen).
Svar: glycerol-(3)-fosfat + acyl-CoA ! lysofosfatidsyra (MAG-fosfat) + CoA (enzymnamn:
acyltransferas),
lysofosfatidsyra + acyl-CoA ! fosfatidsyra (DAG-fosfat) + CoA (enzymnamn:
acyltransferas),
fosfatidsyra + H2O ! DAG + Pi (enzymnamn: fosfatidsyrafosfatas)
etanolamin + ATP + CTP ! CDP-etanolamin + ADP + PPi
DAG + CDP-etanolamin ! fosfatidyletanolamin + CMP
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*******************************************************************************
Metabolismen i tumörceller regleras precis som i normala celler av bland annat insulin men också
av andra olika tillväxtfaktorer. Detta är analogt med reglering av cellulära funktioner under
utvecklingsbiologiska processer. Dessutom uttrycker olika tumörceller i många fall isoenzymer av
de traditionella enzymerna vilka i många fall regleras på delvis andra mera basala/primitiva sätt
som gynnar tillväxt. Vissa tillväxtfaktorer hämmar paradoxalt nog till exempel det sista reglerade
cytosolära enzymsteget i glykolysen, något som gynnar biosyntesen av olika makromolekyler, på
bekostnad av reducerad oxidativ fosforylering. Dessa andra tillväxtfaktorers
signaltransduktionsvägar fungerar i många avseenden på ett likartat sätt som den för insulin men
använder sig av isoproteiner.
*******************************************************************************
7.

(3p)
Redogör med text och skiss för insulinets signaltransduktionsmekanism från
receptorprotein till snabb effekt (minuter) på det cytosolära enzymet som anses vara
huvudreglerat vid normal fettsyrasyntes i hepatocyter.
Svar: Insulinreceptorn är en färdigdimeriserad tyrosinkinasreceptor bestående av två
subenheter. Var och en av dessa subenheter består av en bindande alfa-domän och en
membranspännande och signalöverförande beta-domän. Inbindning leder till korsvis
autofosforylering på Tyr-rester varvid hela receptorn blir ett kinas som fosforylerar IRS +
ATP ! IRS-PTyr + ADP. Fosfatgruppen på IRS igenkänns av ett PI-3kinas som vid
inbindning fungerar som ett lipidkinas som fosforylerar PIP2 till PIP3. Fosfatgruppen på PIP3
igenkänns av Akt/PKB [och ett kinas som fosforylerar] Akt. Akt/PKB kommer att indirekt via
aktivering av ett fosfatas leda till defosforylering av acetylCoA-karboxylas som då aktiveras.

*******************************************************************************
I celler som utvecklats till tumörceller har inte sällan genuttrycket förändrats.
*******************************************************************************
8.

(2p)
Beskriv två olika principiella mekanismer (scenarier) på transkriptionsnivå som kan
bidra till utveckling av cancer.
Svar:
Exempel 1. Transkription av en onkogen har ökat på ett av flera sätt: Genen kan ha
translokerats och regleras av en annan aktiv promoter. En mutation i promotorn som leder till
ökad transkription. Epigenetisk förändring som ökar transkription, som till exempel
demetylering.
Exempel 2. En tumörsupressorgen är avstängd, av liknande anledningar som i Exempel 1.
Exempel 3. En gen som styr proliferation har ändrat uttryck och cellen delar sig hela tiden.
Eller det motsatta; en gen som styr differentiering är avstängd och cellen fortsätter därför att
dela sig.
Exempel 4. Reparation av skador via den transkriptionskopplade typen av DNA-reparation är
ur funktion och skador kan därför bli felaktigt reparerade.
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9.

(2p)
Beskriv med en figur de delar eller komponenter av DNA som brukar inbegripas i
begreppet “en eukaryot gen”, och hur dessa komponenter förhåller sig till varandra. Indikera
också var de generella transkriptionsfaktorerna interagerar med DNA. En av de generella
transkriptionsfaktorerna, TFIIH, har dubbel betydelse genom två olika enzymatiska aktiviteter
av vikt för transkriptionsprocessen. Beskriv kortfattat dessa två enzymatiska aktiviteter.
Svar:

De två funktionerna av TFIIH: Helikasaktivitet öppnar DNA-helixen och möjliggör avläsning
av DNA-sekvensen samt kinasaktivitet som åstadkommer fosforylering av C-terminala delen
av polymeraset vilket medger elongering.
********************************************************************************
Utöver ändringar i den intracellulära metabolismen, kan cancerutveckling påverka även andra
funktioner och mekanismer i vävnaden.
********************************************************************************
10.

(3p)
Tumörcellerna har ofta ett relativt lågt antal gap juctions jämfört med friska celler.
Beskriv kortfattat struktur och funktion av gap junctions, gärna med en skiss. Allmänt, hur
kan cellernas funktion påverkas om de saknar gap junctions?
Svar: Gap junctions bildar kanaler mellan cellers cytoplasma. Små molekyler kan passera
genom dessa celler. Därmed möjliggörs kemisk kommunikation mellan två celler. Gap
junctions består av konnexiner. Utan gap junctions blir cellerna mer isolerade och
"grannkontrollen" eller koordinering av rörelse (som i muskler) kan inte fungera normalt.

********************************************************************************
DNA:t i cellerna repareras kontinuerligt för att upprätthålla normal cellfunktion och undvika cancer
(okontrollerad tillväxt). Effekten av mutationer kan variera väldigt mycket.
********************************************************************************
11.

(2p)
Förklara vad "tysta mutationer" är, och beskriv kortfattat två olika exempel på var en
tyst mutation kan uppstå (i en gen eller en kromosom).
Svar: Tysta mutationer ger ingen förändring av fenotyp hos individen. Till exempel
mutationer som inte förändrar proteinet som den muterade genen kodar för, eftersom den
genetiska koden är redundant. Tysta mutationer kan även uppstår i en del av genomet som är
inte är viktig för cellens funktion.
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Pass 2
Tema 2: Storstädning i kroppen (25p)
******************************************************************************
Nedbrytning (”degradering”) och återvinning av
cellulära komponenter är en ständig och mycket
aktiv process i de flesta celltyperna. De viktigaste
processerna som ansvarar för detta är autofagi samt
proteasombaserad nedbrytning av proteiner.
Det är viktigt att celler har en balans mellan
uppbyggnad och nedbrytning av proteiner. Cellen
måste kunna eliminera oönskade eller skadade
organeller eller proteiner, och återanvända
komponenterna som till exempel aminosyrorna i syntes av nya organeller och proteiner. Till
exempel mitokondrier omsätts kontinuerligt och deras halveringstid kan vara bara några få dagar.
________________
mTORC1 (”mammalian target of Rapamycin – complex 1”) är ett kinas som bland annat
fosforylerar S6-kinaser som indirekt stimulerar proteinsyntes (elongering och translation). mTOR
fosforylerar dessutom många andra proteiner varav vissa är involverade i autofagiprocessen såsom
Atg13 (Atg: ”AuTophaGy-related proteins”; det finns åtminstone 30 stycken). Genom att Atg13
och andra proteiner fosforyleras hämmas autofagiprocessen.
AMPK (AMP-beroende proteinkinas) å andra sidan, hämmar däremot på olika sätt mTORC1´ssignalering vilket kan leda till aktivering av autofagiprocessen. Även oxidativ stress i form av till
exempel ökad bildning av superoxidanjoner (O2.-) och väteperoxid (H2O2) kan stimulera bildningen
av autofagosomen. Även träning liksom behandling av vissa typer av melanom, som ej själv kan
bilda aminosyran arginin (Arg) med farmaka som bryter ned Arg, kan aktivera autofagiprocessen.
Nyligen har dessutom data framkommit som antyder att defekter i autofagiprocessen/proteiner
observeras vid fetma vilket kan leder till ER-stress och bidra till utvecklingen av insulinresistens.
*******************************************************************************
12.

(2p)
Redogör för kroppens normala metabolism av väteperoxid (H2O2) och betydelsen av
NADPH i försvaret mot oxidativ stress. Samtliga substrat, produkter, coenzym/cosubstrat för
redox-reaktioner skall anges, liksom enzymnamn för de steg som involverar nukleotider, eller
innebär en oxidation eller reduktion.
Svar:
H2O2 + 2(glutation-SH / [G-SH]) ! 2H2O + G-S-S-G (enzymnamn: glutationperoxidas)
G-S-S-G + NADPH + H+! 2G-SH + NADP+ (enzymnamn: glutationreduktas).

13.

(3p)
AMPK, som kan inhibera mTOR och därmed stimulera autofagi, kan också reglera
bildningen av kolesterol och fettsyror. Redogör för de båda huvudreglerade processerna i
respektive metabol väg (kolesterol och fettsyrasyntesen). Samtliga substrat, produkter,
coenzym/cosubstrat för redox-reaktioner skall anges liksom enzymnamn. Ange också vilka
överbryggande effekter (molekylärt och funktionellt) AMPK har på respektive enzym och
metabol väg.
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Svar:
a) HMG-CoA + 2*(NADPH + H+) ! mevalonat (mevalonsyra) + 2NADP+ CoA
(enzymnamn: HMG-CoA-reduktas)
b) acetyl-CoA + CO2 + ATP ! malonyl-CoA + ADP + Pi (enzymnamn: acetylCoAkarboxylas)
Båda dessa enzymer fosforyleras av AMPK vilket leder till minskad enzymaktivitet och
därmed minskad bildning av kolesterol respektive fettsyror.
14.

(4p)
Aminosyran arginin (Arg) är för vissa typer av melanom, precis som för andra
växande celler i vissa situationer, en essentiell aminosyra. För att behandla melanom har
därför försök genomförts där man ökar nedbrytning av Arg något som bland annat leder att
mTOR inhiberas varvid autofagiprocessen aktiveras (se brödtexten). Många av kroppens
normala celler (till exempel i njuren) kan bland annat genom förkortad ureasyntes (ingen urea
bildas) syntetisera Arg varför de inte är lika känsliga som de melanomceller som saknar
egensyntes av Arg.
Redogör för hela biosyntesen av urea med utgångs punkt från karbamylfosfat. Samtliga
substrat, produkter skall anges, liksom enzymnamn för de steg som sker i cytosolen. Ange
också var i kroppen ureasyntesen sker (organ och subcellulär lokalisation för de olika
processerna), samt syftet med ureasyntesen.
Svar:
a) karbamylfosfat + ornitin ! citrullin + Pi
b) citrullin + Asp + ATP ! argininosuccinat + AMP + PPi (enzymnamn:
argininosuccinatsyntetas),
c) argininosuccinat ! fumarat + Arg (enzymnamn: argininosuccinatlyas),
d) Arg + H2O ! urea + ornitin (enzymnamn: arginas).
Syftet med ureasyntesen i levern är att bilda en vattenlöslig icke toxisk exportform för toxiskt
NH3 som bildats bl.a. vid aminosyrametabolism. Reaktion (a) sker i mitokondriematrix medan
reaktion (b-d) sker i cytosolen.

******************************************************************************
Ett av syften med autofagi är att spara aminosyror vid till exempel dåliga tider eller från proteiner
som inte behövs längre vilket görs genom att autofagosomen bryts ned i lysosomer.
På ett likartat sätt omhändertas och räddas aminosyror i bland annat apolipoproteiner då
kylomikronrester eller LDL upptagits med hjälp av endocytos.
******************************************************************************
15.

(2p)

Beskriv hur en mitokondrie bryts ned med hjälp av autofagi.

Svar: Vid autofagi omsluts mitokondrien av ett membranhölje (fagofor) och det bildas sedan
en autofagosom. Autofagosomen dockar sedan med en lysosom eller eventuellt en sen
endosom som sedan mognar ut till en lysosom.
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16.

(3p)
Många av proteaserna i lysosomen följer Michaelis-Mentens kinetik. Beskriv med
text och ett diagram kinetiken för ett enzym som följer denna typ av kinetik. I diagrammet
skall sorter och storheter anges på axlarna samt hur man kan få fram MM-konstanten (Km) ur
diagrammet. Beskriv också innebörden av ett lågt kontra högt Km.
Svar: Se fig. 5.10 i kursboken Biochemistry av HF. Substratkoncentrationen skall ha enheten
Molar (mol/l). Ett lågt Km värde innebär ofta hög affinitet för substratet medan ett högt Km
värde ofta innebär låg affinitet.

********************************************************************************
Kylomikronrester, som upptas i celler med hjälp av endocytos (se ovan), bildas i blodbanan från
kylomikroner. Kylomikroner är transportformen för olika lipider, som bildats i tarmen efter
digestion och absorption av olika näringsämnen (speciellt lipider/fett).
********************************************************************************
17.

(4p)
Redogör för a) digestionen av lipider (triacylglyceroler och kolesterylestrar) i
matsmältningskanalen samt nedbrytningsprodukternas b) absorption och c) fortsatta
omsättning i enterocyterna och d) bildningen av kylomikroner.
Svar: I magen påbörjar maglipas nedbrytningen av TAG, i duodenum stimulerar fett Icellerna som i sin tur insöndrar CCK som stimulera gallblåsekontraktion och utsöndring av
gallsalter och fosfatidylkolin, relaxation av Papilla Vateri, samt utsöndring av pankreaslipas,
colipas, fosfolipas A2 och kolesterylesteras. I duodenum bildas en bland-micell med en
hydrofob kärna av olika lipider (inklusive fettlösliga vitaminer), som omsluts av fosfolipider
och gallsalter som fungerar som kroppens detergenter. Pankreaslipas och aktiverat colipas
som hjälper till att förankra pankreaslipas sätter sig på utsidan av micellen och vid kontakt
”interfacial activation” sker aktivering av lipaset som klyver TAG till 2-MAG och fria
fettsyror, kolesterylesteras hydrolyserar kolesterylestrar samt till 20 % (2-MAG) till glycerol
och en fri fettsyra.
Micellerna rullar efter tarmväggen och lipiderna absorberas med fri diffusion eller med olika
fettsyratransportörer och en kolesteroltransportör (Niemann Pick 1; NP1).
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 B48 adderats.

18.

(3p)
Redogör för den fortsatta hanteringen och modifieringar av kylomikronerna till och
med att de tas upp i form av kylomikronrester i levern. Beskriv också vilka modifieringar som
kylomikronerna genomgår innan de återfinns i levern och var dessa förändringar sker.
Svar: Kylomikronerna exporteras p.g.a. sin storlek till lymfan, som tömmer sig i vänstra
venvinkeln till den allmänna cirkulationen. I blodet upptar kylomikronerna apoCII och apoE
från HDL, varefter nedbrytning av TAG till glycerol och fria fettsyror startas m.h.a. CII
aktiverat lipoproteinlipas i kapillärväggarna (f.f.a. i fettväven). Då kylomikronerna minskat i
storlek dissocierar apoCII och återupptas av HDL. Kylomikronresterna som nu bildas tas nu
upp i levern via apoE beroende receptormedierad endocytos.
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********************************************************************************
En välfungerande pankreas är helt essentiell för många processer i kroppen såsom vid nedbrytning
av våra födoämnen i matsmältningskanalen.
********************************************************************************
19.

(2p)
Beskriv pankreas makroskopiska utseende, gärna med hjälp av en skiss, och märk ut
och namnge dess olika delar.
Svar:

20.

(2p)
Med hjälp av den bifogade bildsidan (innehållande bilderna
A-D) som illustrerar olika delar av pankreas skall du svara på följande
frågor:
A:
Vad kallas cellerna markerade med pilar?
Svar: Centroacinära celler.
B:
Vad kallas den sekretionsmekanism som äger rum i de
illustrerade körtelcellerna (se även bild A)?
Svar: Merokrin sekretion (gr. mero- = del; -krin = avskilja, sekretion).
Sker genom exocytos av sekretionsvesikler/sekretoriska granulae.
C:
Vilken typ av epitel ses i de två strukturerna med lumen?
Svar: Enkelt kubiskt epitel. Bilden visar två exokrina utförsgångar i pankreas.
D:
Det med en kvadrat markerade området indikerar en struktur i vävnaden som består
av olika celltyper. Majoriteten av cellerna i strukturen syntetiserar och frisätter en livsviktig
substans. Det finns också andra celler i strukturen som har viktiga funktioner. Nämn en annan
substans som produceras i denna struktur, men som inte produceras i majoriteten av cellerna.
Svar: Bilden visar en Langerhansk cellö.
I cellöarnas periferi (ej majoritet av cellerna) finns:
• A-celler ("-celler) som producerar glukagon (15-20% av cellerna).
• D-celler (#-celler) som producerar somatostatin (5-10 % av cellerna).
• F-celler (PP-celler) som producerar 'pancreatic polypeptide' (PP) (5 % av cellerna).
(Majoriteten (70 % av cellerna) producerar och frisätter insulin, ett livsviktigt hormon som
sänker blodsockret. De insulinproducerande cellerna (B-celler; $-celler) ligger huvudsakligen
centralt i cellöarna).
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Pass 3: 25p [Tema 3 (14,5p) + Allmänna frågor (8p) + Flervalsfrågor (2,5p)]
Tema 3: Teratologi - läran om missbildningar (14,5p)
*******************************************************************************
Teratologi är läran om missbildningar som uppstår under utvecklingen i
livmodern. Orsaken till en missbildning kan vara endogen, till exempel i olika
kromosomavvikelser som Downs eller Klinefelters syndrom. Olika exogena
faktorer som infektionssjukdomar eller teratogena gifter kan också ge upphov
till missbildningar.
Ett klassiskt exempel på en exogen missbildning är neurosedynskador som
orsakades av ett läkemedel (talidomid) som gavs till gravida kvinnor i början av
sextiotalet som ett sömnmedel. Barn födda med neurosedynskador har ofta
missbildningar i armar och ben, eller dessa saknas helt. På bilden syns ett barn
med typiska neurosedynskadade armar.
Alkohol är också ett teratogent ämne. Alkoholskador hos barn ger upphov till FAS, fetalt
alkoholsyndrom. Det föds mellan 0,2-7 barn med FAS per 1000 levande barn i västvärlden.
*******************************************************************************
21.

(2p)
Föreställ dig en stor familj där man ser att en ärftlig åkomma i form av en
missbildning ärvs och uttrycks i varje generation så här:
- mormor sjuk, morfar frisk, har åtta barn totalt
- alla deras vuxna barn sjuka (fyra döttrar och fyra söner totalt)
- alla barn till döttrar (alla fyra döttrar har två döttrar och två söner var) är sjuka
- inga barn till söner (alla fyra söner har två döttrar och två söner var) är sjuka
Ge en vetenskapligt hållbar förklaringsmodell för den subcellullära lokaliseringen av den
muterade genen som troligen orsakar den ärftliga åkomman.
Svar: Genen skulle kunna vara i mitokondrie DNA:t eftersom den ärvs från moder till alla
barn i två generationer, däremot får inte barn till söner åkomman. Mitokondrien hos varje
individ kommer från äggcellen.

********************************************************************************
En typ av celler som är särskilt känsliga för teratogena ämnen som till exempel alkohol är
neurallistceller.
********************************************************************************
22.

(3p)
Beskriv kortfattat var neurallistceller skapas. Ge exempel på tre olika strukturer eller
celltyper i den vuxna kroppen som helt eller delvis skapas av neurallistceller. Skapa en
hypotes om varför neurallistceller är särskilt känsliga för teratogena ämnen.
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Svar: Neurallistceller kommer från kanterna av neuralfåran. De finns i ektodermet mellan
neuralplattan och det blivande epidermis.
Neurallistceller vandrar långa sträckor från neurallisten och ger upphov till bland annat det
perifera nervsystemet, pigmentceller och binjuremärgen. Neurallistceller ger även delvis
upphov till dermis, brosk och benstrukturer i huvudet och ansiktet.
Neurallistceller är delaktiga i komplexa och känsliga processer. Förutom att utvecklas och ge
upphov till andra celltyper måste de även kunna frigöra sig från sitt ursprungsställe och
vandra vidare till andra ställen i kroppen. Därmed blir de extra känsliga för teratogena ämnen.
*******************************************************************************
Alkohol ger upphov till DNA-skador hos både embryon och vuxna, vilket kan leda till både
missbildningar samt cancer.
*******************************************************************************
23.

(3p)
Namnge tre olika mekanismer för DNA-reparation samt för varje mekanism, ange
vilken typ av skada som repareras. Rita gärna en skiss som illustrerar de olika typerna av
DNA-skador.
Svar:
Base Excision reparation – tar bort och ersätter en bas
Nucleotide Excision reparation – tar bort och ersätter en nukleotid
Nucleotide Mismatch reparation – rättar en felparning
Dubbelsträngsbrotts-reparation – lagar brott på DNA

********************************************************************************
Talidomid (Neurosedyn®) - ett läkemedel som framförallt användes som lugnande medel på 1950talet - är ett tragiskt exempel på ett teratogent läkemedel som om det togs av under en speciell
period under graviditeten gav upphov missbildningar i extremiteterna. Det finns anledning att
påminna om detta eftersom läkemedlet åter finns på marknaden som antiinflammatoriskt vid lepra
men också vid myelom (benmärgscancer) genom dess antiangiogenetiska effekt. Den teratogena
effekten av talidomid lokaliserades till den optiska (S)/(-)-isomeren medan (R)/(+)-isomeren var
den som var biologiskt aktiv. Det antogs därför att biverkningarna kunde ha undvikits om man bara
renframställt den biologiskt aktiva formen. Forskning har dock visat att racemisering sker spontant i
kroppen varför man fortfarande måste se upp med detta läkemedel i samband med graviditet, men
även när det gäller andra läkemedel.
Inom farmakologin finns det talrika exempel på läkemedel som initialt utgjort racemat och som
vidareutvecklats och därmed blivit mera effektiva på molär bas, fått mindre biverkningar eller
förlängd patenttid genom att den biologiska aktiva formen renframställts. Ett sådant exempel av det
senare är det syrainhiberande läkemedlet omeprazol (Losec®). Det racemiska läkemedlet
omeprazol (Losec®) vidareutvecklades till esomeprazol (Nexium®), som är S-formen av detta
magsyrainhiberande läkemedel.
********************************************************************************
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24.

(1p)
Olika typer av stimuli kan leda till frisättning av saltsyra från parietalcellerna.
Signalvägar som induceras av dessa stimuli leder till ett gemensamt slutsteg som leder fram
till att cellen börjar utsöndra saltsyra. Beskriv detta gemensamma slutsteg som bland annat
kan hämmas irreversibelt av omeprazol/esomeprazol.
Svar: [De tre signalvägar som direkt påverkar parietalcellen är dels postganglionära fibrer
från N. vagus (acetylkolinreceptor), samt histamin (histaminreceptorer) respektive gastrin
(gastrinreceptor).] Dessa olika signalvägar ökar produktionen av vätejoner, som transporteras
ut via H-K-pumpen (protonpumpen), som är ett H+/K+-ATPas. Omeprazol, liksom
enatiomeren esomeprazol, är s.k. protonpumpshämmare vilka binder kovalent till två
cysteinrest i denna pump, varvid uttransporten av H-joner från parietalcellen till magsäckens
lumen minskar.

********************************************************************************
Korrekt tredimensionell igenkänning är A och O även i biologiska system och ibland sker
omvandling mellan olika isomerer som en del av en metabol väg. Ett äldre mindre flexibelt sätt än
R/S-systemet (se ovan brödtexten) för att identifiera olika racemiska/optiska former av en förening
är L/D-systemet.
********************************************************************************
25.

(1p)
I kroppen använder vi L-aminosyror som byggstenar i våra proteiner. Beskriv med
hjälp av Fischerprojektioner den generella uppbyggnaden av L-aminosyror respektive
D-aminosyror.
Svar: Se t.ex. figur 5.22 Människokroppens kemi.

26.

(2p)
Vid laktosintolerans förmår inte kroppen spjälka laktos till sina beståndsdelar glukos
och galaktos. Därmed behöver kroppen kunna omvandla glukos till galaktos. Dessa två socker
är så kallade epimerer. Beskriv med text vad begreppet epimerer innebär i detta sammanhang.
Beskriv med hjälp av Fischer-/Haworth-projektioner de två hexoserna samt namnge enzymet
som kan omvandla den aktiverade formen av glukos till motsvarande aktiva form av galaktos.
Svar: Par av socker som skiljer sig åt på ett asymmetriskt kol. Se Harvey & Ferrier fig. 7.4.
UDP-hexos-4-epimeras.

27.

(2,5p) Vid metabolismen av propionyl-CoA och vissa grenade aminosyror sker en
omvandling D-metylmalonyl-CoA till dess motsvarande L-isomer med hjälp av ett specifikt
enzym. Redogör för metabolismen av propionyl-CoA till och med bildning av en
citronsyracykelintermediär med angivande av samtliga substrat, produkter, coenzym/vitamin
samt enzymnamn för de reaktioner som involverar nukleotider. Ange också ett exempel på en
grenad aminosyra som kan metaboliseras denna väg.
Svar: Propionyl-CoA + CO2 + ATP ! ADP + Pi + D-metylmalonyl-CoA (enzymnamn:
proprionyl-CoA-karboxylas; coenzym biotin), D-metylmalonyl-CoA ! L-metylmalonylCoA ! succinylCoA (coenzym/vitamin i slutreaktionen: B12/cobalamin). Exempel på
grenade aminosyror som metaboliseras denna väg är Val och Ile.
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Allmänna frågor (8p)
28.

(2p)
Linea pectinata utgör en viktig gräns för såväl blodförsörjningen som innervationen
av canalis analis. Beskriv var linea pectinata är belägen samt hur det venösa dränaget
principiellt är organiserat ovanför respektive nedanför linea pectinata.
Svar: Linea pectinata är belägen utmed den nedre kanten av columnae anales. Ovanför linea
pectinata dräneras det venösa blodet till v. portae hepatis och passerar därmed levern innan
det når systemkretsloppet, medan det nedanför linea pectinata dräneras direkt till
systemkretsloppet (v. cava inferior).

29.

(2p)
Vad kan hända om lysosomens enzymuppsättning av någon anledning är defekt? Ge
ett exempel på en sjukdom som kan härröras från en sådan defekt enzymuppsättning.
Svar: Icke-nedbrutna komponenter lagras till en början inuti cellen. Efter tag börjar cellen
göra sig av med icke-nedbrutna komponenter utanför cellen där det med tiden kan komma att
anlagras i organ eller genom transport i blod eller lymfa lagras på kärlväggar och där orsaka
förträngningar.
Exempel på sjukdomar:
- Hurler's (iduronidasdefekt)
- Hunter's (iduronatsulfatasdefekt)
- Gaucher (betaglukosidasdefekt)
Alla sjukdomar relaterade till lysosomala enzymdefekter godtas. Vilket enzym som är defekt
behöver inte anges för full poäng.

30.

(2p)
Definiera skillnaden mellan en haploid och en diploid cell. Ge ett exempel vardera på
dessa två celltyper.
Svar: En haploid cell innehåller en komplett uppsättning av alla kromosomer som normalt
finns i organismen. En diploid cell har dubbeluppsättning av alla kromosomer. Könscellerna
är haploida, somatiska celler är diploida.

31.

(2p)
Dietärt intag av stora mängder sukros (sackaros) kan leda till diarré trots att ökningen
av blodglukos är normal medan ökningen av fruktos i blod är kraftigt hämmad. Redogör med
text och skisser för den normala digestionen av sukros (enzymnamn och bindning som klyvs) i
mag-tarmkanalen samt den efterföljande absorptionen av de i sukros ingående
monosackariderna från tarmlumen till blodbanan med angivande av olika transportproteiner
och transportprinciper. Med utgångspunkt från hur de ingående monosackariderna absorberas
och strukturen hos de i sukros ingående monosackariderna, skapa en hypotes till var felet
ligger när diarré uppstår som beskrivits ovan och blodglukoskurvan är normal.
Svar: Enzymet sukras klyver m.h.a. H2O α1-ß2-glykosidbindningen mellan D-glukos och Dfruktos. D-glukos absorberas genom sekundär aktiv transport och symport med natriumjoner
via proteinet SGLT1 som drivs av Na-/K-ATPas i basalmembranet. Fruktos absorberas genom
underlättad diffusion via GLUT5. Till blodbanan transporteras båda hexoserna m.h.a. GLUT2.
Om diarré uppstår vid intaget av sukros och blodglukoskurvan är normal, men ej den för
fruktos, beror det troligast på att fruktos inte absorberas på normalt sätt via GLUT5. Fruktos
kommer då att hydratiseras (binda vatten m.h.a. vätebindningar) i tarmlumen varvid diarré kan
uppstå.
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Flervalsfrågor (2,5p)
32.

(0,5p)

Vilken är den viktigaste funktionen för ”Migrating Motor Complex” (MMC)?

a. att transportera odigererat material från tunntarmen in i colon
b. att minska tömningshastigheten av fasta partiklar från magsäcken till duodenum
c. att vara delen av kräkningsreflexen
d. att befrämja blandningen av föda i ventrikeln
e. att hindra transporten av vätskor i esofagus
Svar: A
33.

(0,5p)

Vitamin B12 absorberas huvudsakligen i

a. magsäcken
b. ileum
c. colon
d. jejunum
e. duodenum
Svar: B
34.

(0,5p) Vilket av följande hormoner är det som mest sannolikt ökar sekretionen av
bikarbonat från pankreas?
a. somatostatin
b. sekretin
c. CCK
d. gastrin
e. motilin
Svar: B

35.

(1p)

Två av nedanstående påståenden är korrekta. Vilka är de två korrekta påståendena?
(OBS! Fler än två markerade svar ger poängavdrag på denna fråga.)

a) Parasympatiska nervsystemet ökar sekretionen och ökar motiliteten i tunntarmen
b) Parasympatiska nervsystemet ökar sekretionen och minskar motiliteten i tunntarmen
c) Sympatiska nervsystemet ökar sekretionen och minskar motiliteten i tunntarmen
d) Sympatiska nervsystemet ökar sekretionen och ökar motiliteten i tunntarmen
e) Sympatiska nervsystemet minskar sekretionen och minskar motiliteten i tunntarmen.
Svar: A och E
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DFM1-TENTAMEN 13 01 14
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Vitaminer (30 p)
********************************************************************************
Vitaminer tillhör gruppen av essentiella ämnen, det vill säga ämnen som vi måste få i oss med
kosten då vi inte kan bilda dem själva eller inte kan bilda dem i tillräcklig utsträckning. Till skillnad
från många andra essentiella ämnen såsom essentiella fettsyror och aminosyror, behövs väldigt små
mängder av vitaminer varför de inte inräknas bland våra huvudnäringsämnen.
Kemiskt indelas vitaminer i två huvudgrupper, vattenlösliga (till exempel vitamin B och C) eller
fettlösliga (vitamin A, D, E och K). Vitaminer är vanligen små organiska molekyler som i kroppen
ofta kemiskt modifieras för att de skall kunna utföra sin funktion som hjälpmolekyler (så kallade
coenzymer) till många enzymer. I andra fall verkar de utöva ett skydd mot oxidativ stress eller
fungera som reduktionsmedel för att regenerera enzymer som oxiderats i den enzymatiska
katalysen.
Många välkända sjukdomar är associerade med vitaminbrist såsom skörbjugg, anemi, pellagra,
Beriberi och koagulationsrubbningar. Många har därför vuxit upp med en vitaminburk på bordet.
Om man dock äter en blandad normalkost och inte alltför ensidigt är det tveksamt om man behöver
extra tillskott annat än under vissa speciella faser i livet då behovet kan öka eller om man lider av
någon genetisk förändring. Ett för stort intag av vitaminer har till och med rapporterats kunna
orsaka cancer.
_________
Fettlösliga vitaminer såsom A, D, E och K absorberas på många olika sätt, bland annat enligt de
principer som gäller för upptaget av fettsyror och kolesterol från tarmlumen. Vattenlösliga
vitaminer såsom C-vitamin och folater absorberas enligt samma principer som gäller för många
aminosyror respektive peptider när de absorberas från tarmlumen efter en måltid.
********************************************************************************
1.

(1p)
Beskriv med text och en enkel skiss de olika cellulära principer varigenom fettlösliga
vitaminer kan upptas. (För ledtråd: se texten ovan.)
Svar: Fettsyror och kolesterol kan i tarmen tas upp från tarmlumen med hjälp av fri diffusion
som är beroende av en koncentrationsgradient och m.h.a. av faciliterad diffusion (FATP och
NPC1-L1) som också drivs av en koncentrationsgradient.
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2.

(2p)
Redogör i detalj för de olika cellulära principerna varigenom de vattenlösliga
vitaminerna C-vitamin och folater kan upptas. (För ledtråd: se den inledande tematexten.)
Svarsbedömning: C-vitamin absorberas enligt samma princip som många aminosyror. De
senare upptas med hjälp av olika aminosyratransportörer och symport med natriumjoner; en
natriumjongradient skapas m.h.a. ett Na+/K+-ATPas lokaliserat i basalmembranet.
Folater absorberas enligt samma princip som di- och tripeptider. De senare absorberas m.h.a.
ett transportprotein (PepT1) och principen sekundär aktiv transport (symport med vätejoner).
Vätejoner pumpas ut i tarmlumen m.h.a. en H+/Na+-jon-antiport som drivs m.h.a. ett i
basalmembranet lokaliserat Na+/K+-ATPas.

*******************************************************************************
C-vitamin deltar på olika sätt i flera av kroppens reaktioner till exempel biosyntesen av kollagen
och i bildningen av adrenalin. Brist på C-vitamin kan leda till skörbjugg med det vanliga
debutsymptomet blödande tandkött, som beror på att ett försvagat och defekt kollagen.
*******************************************************************************
3.

(3p)
Redogör för strukturella uppbyggnad och organisation av kollagen typ1 genom
användande av strukturnivåer (1-4) för proteiner. Beskriv också två posttranslatoriska
förändringar som kollagen måste genomgå innan de blir ett strukturellt proteinelement
(tropokollagen) som kan bygga upp till exempel en hälsena. Beskriv också C-vitaminets roll i
biosyntesen av kollagenproteiner.
Svar: Se Biochemistry Harvey & Ferrier (fig. 4.5, 4.1, 4.6, 4.7 och 4.8). Primär: repetitiva
tripletter av aminosyrorna (Gly-X-Y); där X ofta är Pro och Y ofta Hyp/Hyl. Sekundär:
vänstervriden helix med tre aminosyrarester/varv. Tertiär: fibrös – långsträckt tredimensionell
struktur. Kvartär: tre proteinkedjor tvinnade i högervarv sammanhålles m.h.a. hydrofob
interaktion och vätebindningar.
Posttranslatoriska modifieringar: avklyvning av signalpeptiden på vardera proteinkedjan,
hydroxylering av vissa Pro- och Lys-rester, glykosylering av vissa Hyl-rester, bildning av
disulfidbryggor inom och mellan de tre proteinkedjorna i C-terminalen, tvinning av de tre
proteinkedjorna, bildning av disulfidbryggor i N-terminalerna, extracellulär avklyvning av Noch C-terminalerna leder till bildning av tropokollagen. Därefter oxidering av vissa Lys-rester
till allysin samt kovalent korsbindning mellan vissa Lys och allysinrester.
Enzymerna prolylhydroxylas och lysylhydroxylas, som katalyserar bildningen av Hyp resp.
Hyl, innehåller som cofaktor Fe2+. Vid katalysen oxideras Fe2+ till Fe3+ varvid enzymet
inaktiveras. C-vitamin behövs för att reducera järnjonen. [Vid C-vitaminbrist fås nedsatt
förmåga till bildning av Hyp och Hyl, som behövs för att sammanhållande vätebindningar
skall kunna uppstå, och för att proteinet skall kunna glykosyleras; glykosylering behövs för
att flera tropokollagenmolekyler skall kunna aggregeras och kovalent korsbindning skall
kunna ske].
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4.

(1p)
Redogör med hjälp av samtliga substrat och produkter samt enzymnamn (som
alternativ till enzymnamn beskriv de strukturella förändringar som enzymet katalyserar) för
den specifika askorbatkrävande reaktionen i den metabola väg som leder fram till att
adrenalin bildas som slutprodukt. (OBS – hela metabola vägen som leder fram till att
adrenalin kan bildas skall ej beskrivas!)
Svar: Dopamin + O2 + askorbat ! noradrenalin + dehydroaskorbat + H2O (enzymnamn:
dopamin-!-hydroxylas).

5.

(2p)
Beskriv en celladhesionstyp som interagerar med kollagen och namnge dess
viktigaste beståndsdelar, samt den komponent i cellskelettet som är viktig i sammanhanget.
Rita gärna en schematisk bild med förklaringar.
Svar:
Celladhesionstyp 1: Förankringsfogar (fokala adhesioner) kopplar proteiner i ECM till aktinet
i cellskelettet, genom integriner.
Alternativt:
Celladhesionstyp 2: Hemidesmosomer kopplar proteiner i ECM till intermediära filament
(t.ex. keratin) i cytoskelettet, genom integriner.

*******************************************************************************
C-vitamin, liksom även E-vitamin, anses också vara av betydelse när det gäller försvaret mot
oxidativ stress. Även glutation, men på ett helt annat sätt, deltar också indirekt i bland annat
försvaret mot oxidativ stress.
*******************************************************************************
6.

(1p)
Beskriv kortfattat hur de två vitaminerna anses kunna hjälpa till i försvaret mot
oxidativ stress (tänk på kolesterolprojektet).
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Svar:
Båda vitaminerna innehåller en aromatisk ring som kan ta åt sig en udda elektron och
delokalisera den över en större molekylär yta varvid vitaminerna själva blir radikaler men
mycket mera stabila och mindre skadliga radikaler än t.ex. superoxidanjonen eller
hydroxyradikal.
7.

(2p)
Beskriv glutations principiella uppbyggnad samt redogör för hur denna molekyl
hjälper till i försvaret mot reaktiv syrespecies (ROS). Samtliga substrat, produkter och
enzymnamn skall anges, som alternativ till enzymnamn beskriv molekylärt vad som sker i
reaktionen.
Svar: Glutation är en tripeptid (Gly-Cys-Glu). Då glutation hjälper till med försvaret mot till
exempel väteperoxid (glutationperoxidas) donerar två glutationer varsin väteatom till H2O2
varvid två vattenmolekyler bildas och en disulfidbrygga bildas mellan de två oxiderade
glutationresterna.

********************************************************************************
Vitamin B12, som också är ett vattenlösligt enzym, absorberas i tarmen enligt en helt annan princip
än för C-vitamin och folater (se den inledande tematexten och de två första frågorna i temat).
********************************************************************************
8.

(2p)
Redogör för hanteringen av vitamin B12 i tarmen (från födointag till och med
absorptionen in i enterocyterna). Redogör även för viktiga celltyper i detta sammanhang, samt
ange var och hur absorptionen sker i matsmältningskanalen.
Svar: Vitamin B12 frigörs från olika proteiner i magens sura miljö eller finns i fri form.
Intrinsic factor (IF), som bildas i magens parietalceller, kommer i duodenums neutrala, till lätt
basiska, miljö kunna binda till B12. IF-B12-komplexet binder sedan till specifika receptorer i
ileum. Receptor-IF-B12-komplexet tas därefter upp genom endocytos på ett likartat sätt som
t.ex. LDL.

9.

(2p)
Ett derivat av det koboltinnehållande vitaminet B12 behövs för att en av kroppens
svavelinnehållande aminosyror skall kunna bildas endogent i en specifik reaktion. Med
utgångspunkt från S-adenosyl-homocystein (SAH), redogör för den svavelinnehållande
aminosyrans biosyntes (bildning) som kräver vitamin B12. Samtliga substrat och produkter
samt enzymnamn för den vitamin B12-krävande reaktionen skall anges.
Svar:
a) SAH + H2O ! L-homocystein + adenosin [enzym: hydrolas]
b) L-homocystein + N5-metyltetrahydrofolat ! metionin + tetrahydrofolat (THF)
(enzymnamn: metioninsyntas som kräver metylcobalamin – B12).
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10.

(1p)
Brist på vitamin B12 kan leda till anemi (brist på röda blodkroppar). Med
utgångspunkt från den B12-krävande reaktionen (se föregående fråga) förklara på ett
översiktligt sätt varför anemi kan uppstå vid en eventuell B12-brist.
Svar: Olika former av THF som bildas i den s.k. enkolpoolen behövs för att bilda puriner och
TMP. Vid B12-brist kan THF ej regenereras från N5-metyltetrahydrofolat och de olika
formerna av THF som behövs för att bilda puriner och TMP kan ej bildas; detta påverkar i
förlängningen celldelningen vilket i sin tur kan leda till megaloblastanemi.

*******************************************************************************
Vid plötslig ökad dödlighet bland vissa fåglar och fiskar har man många gånger misstänkt att detta
beror på brist på vitaminet tiamin. Vid tiaminbrist hos människa kan man drabbas av Beriberi (beror
på ensidig tiaminfattig kost) och Wernicke-Korsakoffs syndrom (hos alkoholister som äter dåligt).
Tiamin i modifierad form behövs bland annat för att den reversibla delen av HMP-shunten (hexosmonofosfat-shunten) skall fungera, men också för att flera för energibildningen centrala
enzymkomplex skall fungera.
*******************************************************************************
11.

(4p)
Två mitokondriella enzymkomplex kräver förutom tiamin flera andra
vitaminer/vitaminderivat/coenzymer för att de skall fungera. För ett valfritt tiaminberoende
enzymkomplex, redogör för tiamins specifika funktion och form samt vilka andra
vitaminer/coenzymer som behövs för att komplexet skall kunna fungera och regenereras efter
en enzymatisk runda. (Som alternativt till tiamins specifika funktion och form kan
nettoreaktionen i hela komplexet beskrivas.) Beskriv också kortfattat vad den funktionella
vinsten anses vara med att ordna enzymerna i form av komplex, kontra att ha dem som
enskilda enzymer.
Svar: Exempel på tiamin-beroende enzymkomplex involverade i energibildningen är
pyruvatdehydrogenas (PDH)-komplexet och "-ketoglutarat ("#KG)-dehydrogenaskomplexet.
Specifik reaktion för PDH-komplexet: pyruvat + tiaminpyrofosfat (TPP) ! acetyl-TPP + CO2
(hela reaktionen i komplexet: pyruvat + CoA+ NAD+ ! acetyl CoA + CO2 + NADH + H+).
Komplexen kräver förutom TPP, liponsyra, FAD (flavin), CoA (pantotensyra) och NAD+
(niacin). [Som alternativt svar kan reaktionen som katalyseras av "-KG-dehydrogenaskomplexet beskrivas]. Att anordna enzymer och coenzymer i form av komplex anses leda till
minskade diffusionstider och minskad möjlighet till sidoreaktioner relativt om alla enzymer
och coenzymer befinner sig var för sig.
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*******************************************************************************
HMP-shuntens reversibla del kan vid fasta (pågående proteolys) användas för att bilda
5P-ribosylpyrofosfat (PRPP) som behövs för nukleotidbiosyntesen.
*******************************************************************************
12.

(5p)
Med utgångspunkt från alanin beskriv bildningen av PRPP med angivande av
huvudsubstrat och huvudprodukt, det vill säga följ kolskelettets väg från Ala till och med
bildningen av PRPP. För två vitaminkrävande reaktioner i denna biosyntes, där vitaminerna/
vitaminderivatet sitter kovalent bundet till enzymet, skall reaktionen beskrivas i detalj med
angivande av samtliga substrat och produkter samt enzymnamn och coenzym.
Svar: Alanin ! pyruvat ! oxaloacetat ! malat !// malat !oxaloacetat ! PEP ! 2fosfoglycerat ! 3-fosfoglycerat !1,3-BPG !glyceraldehyd-3-P "!HMP-) det
finnshunten!ribulos-5-P !ribos-5-P !PRPP.
a) Alanin + "-KG ! pyruvat + Glu (enzymnamn: ALAT; coenzym
pyridoxalfosfat/pyridoxin).
b) Pyruvat + CO2 + ATP ! oxaloacetat + ADP + Pi (enzymnamn: pyruvatkarboxylas;
vitamin biotin).
c) även andra vitamin-/coenzym-krävande reaktioner kan ge poäng.

13.

(2p)
PRPP behövs för nysyntes av nukleotider men också när man skall spara på
kroppens puriner (”Salvage pathways”). Redogör på ett översiktligt sätt för hur fel på ett
specifikt enzym, som använder sig bland annat av PRPP, i ”Salvage pathway” av puriner kan
leda till Lesch-Nyhans syndrom. Beskriv dessutom i detalj en valfri PRPP krävande reaktion
där det muterade enzymet deltar (samtliga substrat och produkter samt enzym).
Svar: Om baserna guanin och hypoxantin inte kan sparas p.g.a. kraftigt nedsatt funktion hos
enzymet ”hypoxanthine-guanine-phosphoriobosyltranseferase” (HGPRT) produceras stora
mängder av urinsyra som är slutprodukten vid metabolismen av puriner (se bl.a. sid 296
Biochemistry Harvey & Ferrier för mera detaljerad information). [Eftersom mängden GMP
minskar beroende på minskad endogen resyntes ökar också purinbiosyntesen vilket ytterligare
spär på bildningen av urinsyra].
Hypoxantin/Guanin + PRPP ! PPi + IMP/GMP (Enzym: HGPRT).

********************************************************************************
Vitaminer har en viktig roll i individens utveckling under embryonalfasen. Dels är vissa vitaminer
nödvändiga för att komplicerade strukturer och organ skall kunna utvecklas normalt, dels kan vissa
vitaminer i för stora mängder orsaka missbildningar.
********************************************************************************
14.

(2p)
Förklara vad man vet om folsyrans och A-vitaminets betydelse för utveckling under
embryonaltiden.
Svar: Folsyra behövs för att neuralröret skall kunna slutas på normalt sätt. Vid för lågt intag
av folsyra i kosten ökar risken för spina bifida. Höga nivåer av A-vitamin är teratogena och
kan orsaka missbildningar i embryot.
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Pass 2 (Tema 2 + allmän fråga)
Tema 2: Omprogrammering av mogna celler till stamceller (22 p)
Allmän fråga (2p)
******************************************************************************
Årets Nobelpris i Fysiologi eller Medicin belönar två forskare som upptäckt att mogna,
specialiserade celler kan omprogrammeras till omogna celler som i sin tur kan utvecklas till
kroppens alla vävnader. Detta har revolutionerat vår syn på cellers och organismers utveckling.
John B. Gurdon upptäckte år 1962 att cellers specialisering inte är oåterkalleligt. I ett klassiskt
experiment ersatte han cellkärnan i en grodas äggcell med cellkärnan från en mogen cell som
hämtats från ett grodyngels tarm. Den modifierade äggcellen kunde ändå utvecklas till ett
grodyngel. Den mogna cellkärnans DNA hade alltså bevarat all information som krävdes för att
bilda alla slags celler i grodan.
Över 40 år senare, år 2006, upptäckte Shinya Yamanaka hur en intakt, specialiserad cell från en
mus kunde återföras till att bli en omogen stamcell. Genom att föra in ett fåtal gener kunde han
omprogrammera mogna celler till att bli pluripotenta stamceller, det vill säga omogna celler som
kan utvecklas till alla slags celler i kroppen.
Den fortsatta forskningen har visat att iPS-celler kan ge upphov till alla de olika celltyper som
bygger upp kroppen. Upptäckterna har också skänkt forskningen nya verktyg som idag används i
laboratorier över hela världen, och de har lett till en intensiv utveckling inom många medicinska
områden. iPS-celler kan numera framställas även från människa. Till exempel kan forskare ta
hudceller från patienter med olika sjukdomar, omprogrammera dem, och undersöka hur de skiljer
sig från friska individers celler. Vi har fått ovärderliga redskap för att öka kunskapen om sjukdomar
och nya möjligheter att utveckla behandlingsmetoder.
Källa: Nobelkommittéen för Fysiologi eller Medicin.
*******************************************************************************
15.

(1p)
Utveckling av metodiken för att framställa iPS-celler är ett viktigt inslag i forskning
och utveckling kring regenerativ medicin. Beskriv kortfattat innebörden av begreppet
"Regenerativ medicin".
Svar: Regenerativ medicin omfattar olika sätt att reparera, ersätta, eller regenerera skadade
celler, vävnader eller organ. Regenerativ medicin definieras brett som innovativa terapiformer
som bygger på förståelse av kroppens utvecklingsbiologiska mekanismer.

16.

(2p)
Shinya Yamanaka som har utvecklat metoden för framställning av stamceller av
mogna celler har bland annat visat att man kan ta mänskliga hudceller och få dem att backa i
sin utveckling till stamceller. Ur vilket groddblad utvecklas huden? Namnge tre andra
exempel på organ, vävnadstyper eller celltyper som utvecklas ur samma groddblad. Under
vilken vecka av embryonal utveckling utvecklas det treskiktade embryot?
Svar:
Ektodermet bildar förutom hud även nervsystemet, sensoriskt epitel (öga, öra, näsa) samt
tandemalj. Det treskiktade embryot utvecklas med gastrulering under den tredje veckan.
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17.

(2p)
Under den embryonala utvecklingen finns det pluripotenta celler i blastocysten.
Beskriv kortfattat när blastocysten uppstår, och vilka två huvudsakliga celltyper den består av,
samt vilka strukturer som bildas av dessa två celltyper.
Svar: Blastocysten utvecklas under den första veckan av embryonalutveckling, efter
morulastadiet. Den består av inre cellmassa som utvecklas till ett embryo, samt trofoblast som
utvecklas till extraembryonal vävnad, inklusive placenta.

********************************************************************************
Celler kan omprogrammeras på olika sätt - det gemensamma är att de celler som skall
omprogrammeras tillförs gener för transkriptionsfaktorer som till exempel Sox2. Sox2 som tillförts
i aktiv form, har funktionen att celler kan behålla sin pluripotens.
********************************************************************************
18.

(3p)
Beskriv hur transkriptionsfaktorer verkar vid initieringen av transkription hos en gen.
Rita gärna en schematisk bild med förklaringar.
Svar:
Transkriptionsfaktorer är DNA-bindande proteiner som verkar vid promoterregionen hos en
gen. De förmedlar information från cellens omgivning eller från cellens olika delar till olika
gener i cellens kärna.
Till exempel kan en viss transkriptionsfaktor aktiveras av ett ämne (t.ex. en
tillväxtfaktor/hormon) som leder till att transkriptionsfaktorn binder till vissa specifika DNAsekvenser. Detta påverkar andra proteiners/enzymers möjlighet att binda till genreglerande
regioner (ex promotorn) och påverka kromatinets packning (t.ex. histonacetylaser,
kromatinremodelerande enzymer). Tillsammans med andra så kallade generella
transkriptionsfaktorer (t.ex. ”TATA-binding protein”) binder RNA-polymeras till promotorn
och därmed initieras transkription av genen.

På den här bilden syns en transkriptionsfaktor (MYC) som binder till specifika DNAsekvenser vid promotorn, för att reglera en gens aktivitet.
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********************************************************************************
Det finns ett par tusen gener i människans genom, som skulle kunna koda för transkriptionsfaktorer,
baserat på deras gensekvenser, Många av dem har redan identifierats som sådana. Men även ett
mindre antal transkriptionsfaktorer skulle kunna räcka för att reglera aktiviteten hos ett stort antal
gener i olika faser av en individs utveckling.
********************************************************************************
19.

(3p)
Förklara hur ett litet antal transkriptionsfaktorer genom sin verkan på
promoterregionen kan ge upphov till en stor variation i genuttrycket hos ett stort antal gener.
Svar: Transkriptionsfaktorer används kombinatoriskt - en och samma transkriptionsfaktor
kan slå på eller slå av ett stort antal gener, för varje gen är det en kombination av olika
samverkande transkriptionsfaktorer och cofaktorer som styr vilka gener som slutligen
transkriberas/uttrycks (¨kombinationslåset öppnas¨). En transkriptionsfaktor kan påverka
uttrycket av flera olika gener (”primary response genes”) som i sin tur påverkar uttryck av
andra gener (”secondary response genes”) vilket ger en mycket stor variation i genuttrycket.

******************************************************************************
iPS-celler har under de senaste två åren framtagits från patienter med olika sjukdomar. Framförallt
var det ett genombrott när man kunde utveckla sjukdomsspecifika iPS-celler till hepatocyter med
motsvarande sjukdomar såsom "1-antitrypsinbrist, familjär hyperkolesterolemi (beroende på en
defekt i det cellulära kolesterolupptaget), samt olika sjukdomar med defekter i
glykogenupplagring/-omsättning såsom typ 1a (von Gierkes sjukdom) där patienterna saknar ett
funktionellt glukos-6-fosfatas.
******************************************************************************
20.

(2p)
"1-antitrypsin bildas i levern och är en så kallad serpin med huvuduppgift att hämma
elastas som frisätts från de vita blodkropparna som försvar mot bakterier i lungan. Om man är
homozygot för en specifik mutation där en lysinrest ersätts med en glutaminsyrarest så leder
det till en mycket förlångsammad insöndringshastighet till blodet, och polymerackumulering i
levern. Plasmanivåerna av "1-antitrypsin är ca 15 % av de normala vilket i förlängningen
leder till destruktion av lungvävnaden med lungemfysem som patologisk konsekvens.
Ge en molekylär proteinkemisk förklaring (baserat på aminosyraresternas egenskaper) till att
den aktuella mutationen Glu342Lys kan leda till så drastiska konsekvenser så att den
ackumuleras i levern. (Ledtråd: tänk till exempel på HbA och mutationen som leder till
”sickle-cell anemia” HbS.)
Svar: Lys är en basisk aminosyrarest och Glu en sur aminosyrarest. Lys kan i grundstrukturen
interagera med t.ex. en sur aminosyrarest eller någon annan polär aminosyrarest m.h.a.
jonbindning/eller H-bindning. När en sådan bryts kan andra aminosyrarester exponeras och
leda till att proteinmolekyler aggregerar.
Alternativt: När en sur aminosyrarest tillkommer uppkommer möjligheten att denna
interagerar med en basisk aminosyrarest eller någon annan polär aminosyrarest på en annan
"-1-antitrypsinmolekyl m.h.a. jonbindning/eller H-bindning vilket kan leda till aggregering.
Alternativt: En kombination av de båda.
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21.

(2p)

Redogör för det normala cellulära upptaget av LDL och beskriv hur det regleras.

Svar: LDL-receptorer som känner igen apoB100/apoE, endocytos med bildning av en
klatrinklädd vesikel, endosombildning, återtransport av receptorproteinerna till
cellmembranet, lysosomal processning av LDL-partiklarna till aminosyror, fettsyror och
kolesterol. Kolesterol hämmar genuttrycket av LDL-receptorer.
22.

(4p)
von Gierkes sjukdom (se brödtexten ovan för metabol förklaring) leder till förhöjda
cellulära mängder av glykogen och lipider i levern. Med utgångspunkt från glukos-6-fosfat
redogör för nybildningen av glykogen med hjälp av substrat och produkter samt olika
enzymer. Beskriv också hur det huvudreglerade enzymet i glykogenesen regleras allostert och
kovalent.
Svar: glukos-6-fosfat !glukos 1- fosfat (enzym: fosfoglucomutas); glukos-1-P + UTP !
UDP-glukos + PPi (enzymnamn: UDP-glukospyrofosforylas); (UDP-glukos) x ca 8 +
glykogenein ! medför glykogenprimer + ca 8 UDP; ytterligare glukosrester från UDPglukos adderas sedan till glykogenprimern m.h.a. glykogensyntas, som aktiveras kovalent
genom insulin-aktiverad defosforylering och allostert av glukos-6-fosfat. ”Branching
enzyme” som är ett 4:6 glukotransferas, skapar sedan greningsställen genom att klyva en "(1-4)-glykosidbindning och flytta ett antal sockerrester bakåt mot glykogenin och där skapa
en "-(1-6)-glykosidbindning: de senare bindningarna uppträder i genomsnitt på var 8:e
glukosrest.
För kovalent och alloster reglering: se Harvey & Ferrier Fig. 11.10 resp. 11.11.

23.

(3p)
Baserat på lärandemålen under DFM1, ge en rimlig överbryggande metabol
förklaring (några nyckelenzymer och nyckelintermediärer skall nämnas) till att lipidnivåerna i
hepatocyterna liksom i blodet kan vara förhöjda vid von Gierkes sjukdom.
Svar: Ett rimligt svar bör innehålla ett resonemang om att hepatocyterna kommer att
innehålla ett överskott på glukosmolekyler i form av glykogen eller olika intermediärer
eftersom dessa inte kommer att kunna frisättas till blodbanan vid svält. Vid ett sådant tillstånd
gynnas lipogenes och kolesterolbiosyntes: DHAP – omvandlas till glycerol-3-P (d.v.s.
skelettet i TAG och fosfolipider). Glyceraldehyd 3-P metaboliseras vidare till acetyl CoA i
mitokondrien och efter uttransport till cytosolen kan cytosolärt acetylCoA användas för
lipogenes via ACC och FAS och kolesterolbiosyntesen gynnas via HMG-CoA reduktas.
Acyltransferaser står för den slutgiltiga omvandlingen till TAG och kolesterylestrar som kan
exporteras i form av VLDL, men om synteshastigheten kontra exporten är högre kommer
nivåerna av lipider i levern öka.

Allmän fråga (2p)
24.

(2p)

Namnge fyra olika centrala funktioner för ECM.

Svar: Viktiga funktioner som ECM har är till exempel motilitet, överlevnad, utveckling,
migrering, proliferation, cellmorfologi/vävnadsform, funktion hos celler/organ samt
förmedling/spridning av extracellulära signaler.
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Pass 3
Tema 3: Endoskopi (26p)
*******************************************************************************
Endoskopi har blivit ett av de viktigaste redskapen för att
diagnostisera sjukdom i magtarmkanalen och har i stor
omfattning ersatt röntgenologiska undersökningar. Med hjälp av
ett gastroskop kan avsnitten från och med esophagus ner till de
initiala delarna av tunntarmen undersökas. Från andra hållet
används ett rektoskop för att undersöka den mest distala delen av
tjocktarmen, och med koloskopi kan hela tjocktarmen och den
mest distala delen av tunntarmen studeras. Det mellanliggande
området, det vill säga det mesta av tunntarmen, kan man idag
undersöka med hjälp en liten "kamera" (kamerakapsel) som
sväljs och sedan tar bilder under sin passage genom
matsmältningskanalen.
Bildkälla: National Cancer Institute, Linda Bartlett (fotograf)
*******************************************************************************

25.

(3p) Vid en gastroskopi förs det slangformade instrumentet via munnen ner mot
magsäcken via esophagus. Du kommer då mer eller mindre tydligt märka ett motstånd på tre
olika ställen där esophagus är trängre än på andra ställen. Beskriv vad som åstadkommer
respektive förträngning samt ange var de trånga ställena är belägna genom att ange
avståndet från framtänderna ner till respektive förträngning.
Svar: 1. Övergång pharynx-esophagus, c:a 15 cm från framtänderna; 2. Passagen förbi
aortabågen + vänster huvudbronk, c:a 25 cm från framtänderna; 3. Passagen genom
diaphragma, c:a 40 cm från framtänderna.

26.

(1p)
Vid en rektoskopi måste man ta hänsyn till att rectum, trots sitt namn, inte är rak.
Förutom de krökar som finns i sagittalplanet har rectum även tydliga veck i slemhinnan som
gör den något s-formad i frontalplanet. Vilket är det latinska namnet på dessa veck och hur
många sådana veck har man normalt?
Svar: Man har normalt 3 st plicae transversae recti (det första, nedifrån sett, oftast på vänster
sida).
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27.

(4p)
Med endoskopi kan man, förutom att visuellt undersöka delar av
matsmältningskanalens slemhinnor, ta prover (biopsier) för att senare med hjälp av
mikroskopet avslöja sjukliga (patologiska) förändringar.
Med utgångspunkt från bifogade bildbladet (observera – bildbladet är dubbelsidigt) skall du
klargöra dina kunskaper om matsmältningskanalens histologiska utseende genom att besvara
vilken del av matsmältningskanalen som är illustrerad i respektive bild (A-H).
Om du anser att tunntarmen eller magsäcken finns illustrerad i någon bild, skall del av
tunntarm/ventrikel specificeras. Vid ev. övergång från en epiteltyp till en annan, skall området
för övergången benämnas anatomiskt korrekt. Observera att delar av matsmältningskanalen
som inte nödvändigtvis kräver endoskop för biopsitagning också kan vara illustrerade.
Notera att bilden C har mer än dubbelt så hög förstoring jämfört med de andra bilderna.
Svar:
A = tunntarm - ileum [enkelt
cylindriskt epitel, plica circulares,
"klubbformade" breda korta villi,
rikligt med mukösa bägarceller i
lamina epithelialis, många
lymfocyter i lamina propria].
B = esofagus [oförhornat skiktat
skivepitel, tydlig lamina propria,
lamina muscularis mucosae, tela
submucosa, tunica muscularis
externa].

C = kolon [enkelt cylindriskt epitel,
Lieberkühns kryptor, inga plica
circulares eller villi, mycket rikligt
med mukösa bägarceller].
D = ventrikel - pars corpus/fundus
[enkelt cylindriskt epitel,
kryptor/foveolae, djupt liggande
mörka basofila huvudceller, röda
acidofila parietalceller].
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E = analkanalen
[gradvis övergång från
enkelt cylindriskt epitel
via skiktat
cylindriskt/kubiskt
epitel till oförhornat
skiktat skivepitel,
bägarceller i det enkla
cylindriska epitelet].
F = tunntarm duodenum [enkelt
cylindriskt epitel, långa
villi, Brunners mukösa
körtlar i tela
submucosa, rel. få
bägarceller].
G = tunga [oförhornat skiktat skivepitel, papilla circumvallata, von Ebners serösa körtlar,
skelettmuskulatur].
H = övergång esofagus - ventrikel vid cardia [oförhornat skiktat skivepitel övergår abrupt i
enkelt cylinderepitel, foveolae, mukösa cardiakörtlar i lamina propria, inga bägareceller istället mukösa ytceller; 'surface mucous cells' = SMC].
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********************************************************************************
Med hjälp av endoskopi kan förändringar i slemhinnor ses, och vissa cancerformer kan upptäckas
tidigt.
********************************************************************************
28.

(4p)
De snabbt växande cellerna i tarmepitelet påverkas ofta negativt av
cancerbehandling med kemoterapi. Som mål har kemoterapi ofta cancercellernas DNA-syntes
eller kromosomsegregation. Rita en schematisk bild av cellcykeln med dess olika faser, samt
förklara kortfattat vad som sker under de olika faserna i cellcykeln. Förklara hur cellcykeln
kan påverkas på olika sätt, samt vilka konsekvenser har detta för cellen om DNA-syntes
blockeras eller om kromosomuppdelningen inte fungerar?
Svar: Cellcykelns faser: G1-fasen föregår S-fasen och här känner cellen av omgivningen och
förutsättningen för att starta DNA-replikation. Under S-fas sker DNA-replikation/DNAsyntes. Under G2-fasen sker förberedelse inför M-fasen med tillväxt av bland annat
organeller. Under M-fasen sker uppdelningen av DNA (som nu är kondenserat) samt delning
av cellen. G0, är ett stadium där cellen har lämnat cellcykeln och befinner sig i vila. (G0
behöver inte beröras för att få full poäng, M-fasens inre uppdelning (mitos och cytokines)
behöver heller inte redogöras för).
Cytostatika verkar genom att förhindra cellcykelprogression. Vissa farmaka förhindrar DNAsyntes [t.ex. av fluorouracil, metotrexat] och leder således till att cellcykeln/replikationen
avstannar i S-fas. Cytostatika som verkar i M-fas påverkar exempelvis mikrotubuli-funktion
[Taxol] och därmed avstannar celldelningen. Konsekvensen för en cell kan förutom att
cellcykeln avstannar vara att cellen också går in i apoptos.

********************************************************************************
Epitel i matsmältningskanalen kan vara utsatt för diverse patogener.
********************************************************************************
29.

(3p) Vilken mekanism använder ofta patogener för att ta sig in i kroppen via
matsmältningskanalens epitel? Hur fungerar denna mekanism? Hur skulle man kunna
förhindra detta?
Svar: Transcytos. Efter receptormedierad endocytos på epitelcellens apikala sida går
patogenen via en apikal tidig endosom vidare till den basala sidan där den kan exocyteras.
Man kan hindra transcytos genom att t.ex. använda antikroppar eller molekyler med låg vikt
antingen mot den receptor som patogenet känner igen eller mot den yta på patogenet som
används för att känna igen receptorn. Flera olika förslag godtas.

30.

(1p)
På epitelets basala cell-lager återfinns immunceller (till exempel makrofager). Dessa
tar upp bakterier med hjälp av en speciell mekanism. Namnge mekanismen och beskriv den
kortfattat.
Svar: Fagocytos. Bakterien omsluts av s.k. pseudopoder och får därigenom ett membranlager
runt sig när den tas in i cellen. Den membranomslutna bakterien kallas fagosom och den bryts
efterhand ner lysosomalt.
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********************************************************************************
Med hjälp av endoskopi eller en svald kamerakapsel kan man observera skador både i övre delen av
tarmen eller på tarmslemhinnan i ileum. Om man ser skador på slemhinnan i duodenum och
jejunum kan man misstänka att både I-celler och S-celler som finns i denna del av tarmen är
skadade och att hormoninsöndringen till blodbanan från dessa endokrina celltyper därför är nedsatt.
********************************************************************************
31.

(2p)
Redogör för de i I-cellerna och S-cellerna bildade hormonernas funktion i
matsmältningskanalen.
Svar: S-cellerna bildar peptidhormonet sekretin som stimulerar vätekarbonatutsöndring
huvudsakligen från exokrina pankreas [kan också hämma ventrikelmotoriken]. I-cellerna
bildar peptidhormonet CCK (cholecystokinin) som stimulerar enzymutsöndring från
pankreas, kontraktion av gallblåsan och relaxation av papilla Vateri-sfinktern (papilla duodeni
major) samt en viss inhibering av magens tömningshastighet.

32.

(1p)
Hormonerna som bildas i I-cellerna respektive S-cellerna använder sig av olika så
kallad ”second messenger” (första intracellulära vattenlösliga molekyl), som deltar i
signaltransduktionen för respektive hormon. Ange för respektive hormon vilken ”second
messenger” som används. (Ledtråd: hormonet som frisätts från I-cellerna verkar via samma
”second messenger” som när adrenalin verkar via "1-receptorer. Hormonet som frisätts från
S-cellerna verkar via samma ”second messenger” som glukagon).
Svar: IP3 respektive cAMP.

*******************************************************************************
Vid större skador i distala delen av tunntarmen kan de endokrina L-cellerna som producerar det
insulinstimulerande hormonet GLP1 (”glucagon-like peptide 1”) vara skadade. Störningar i GLP1insöndringen till blodet kan eventuellt komma att påverka bland annat resultatet vid en så kallad
glukosbelastning (görs ibland kliniskt vid diabetesutredningar).
*******************************************************************************
33.

(3p)
Under kolhydratlaborationen (på kursen DFM1) genomfördes en så kallad
glukosbelastning. Redogör med text och diagram (enheter och sorter skall anges) för resultatet
från en sådan glukosbelastning (i normalfallet). I samma diagram rita också in det tänkbara
resultat efter en glukosbelastning om nivåerna av GLP1 i blodet efter belastningen bara skulle
vara någon hundradel av de normala. Motivera utseendet på din två kurvor/grafer.
Svar: Se Boron & Boulpaep, Medical Physiology (updated version eller 2:a upplagan)
kapitlet endokrina pankreas (Fig. 50.3 updated version). Kurvan vid GLP1-brist kan förväntas
påminna om den vid diabetes typ1 eftersom man eventuellt kan förvänta sig en mindre GLP1inducerad frisättning av insulin.
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*****************************************************************************
För att föda eller en svald kapselkamera skall transporteras genom matsmältningskanalen krävs en
fungerande gastrointestinal motorik.
****************************************************************************
34.

(4p)
Före och efter födointaget det vill säga under de kefala, gastriska och intestinala
faserna, påverkas sekretion och motorik i övre delen av mag-tarmkanalen på olika sätt.
Beskriv vad som händer motoriskt från det att du får hungerkänsla tills det att den föda du
stoppat i dig bearbetats i munnen och transporterats vidare genom esofagus till ventrikel och
duodenum.
Svar:
Kefal (Cephal) fas: Föda förs viljemässigt in i munnen och startar den reflexmässigt styrda
tuggningen. Initiering av den senare sker genom aktivering av f.f.a. tryckreceptorer i tänder,
slemhinna och muskulatur. Det afferenta inflödet omkopplas i medulla oblongata (förlängda
märgen) och via efferenter till muskulaturen styrs tuggningen. När födan sönderdelats för
tungan födan mot bakre svalgväggen varvid sväljningen initieras, mjuka gommen täcker
förbindelsen mellan munhålan och näshålan, glottis täcker trachea som leder till ett kort
andningsuppehåll (apné), övre esofagussfinktern relaxerar varvid föda kan passera in i
esofagus. Efter att födan passerat övre esofagussfinktern ökar trycket momentant för att
förhindra att föda kommer tillbaka in i munhålan. Samtidigt initieras en primär peristaltisk
våg som för halvfast till fast föda från munnen till ventrikeln vilket tar ca 10 sekunder. En till
två sekunder efter att sväljningen initierats relaxerar den nedre esofagussfinktern vilket
innebär att vätska med hjälp av tyngdkraften snabbt kan passera genom esofagus på 1-2 sek.
Om föda fastnar i esofagus, eller reflux uppstår, kommer en aktivering av tryckreceptorer i
esofagusväggen att ske vilket leder till en sekundär peristaltisk våg. Sväljningen innebär
också en relaxation av ventrikelns muskulatur (den s.k. receptiva relaxationen), som är en
vagusreflex. Den receptiva relaxationens funktion är att kunna fylla magsäcken med en större
mängd föda utan att trycket i ventrikeln ökar; en ökning av trycket skulle annars leda till en
snabbare tömning av ventrikelinnehållet till duodenum.
Gastrisk fas: När födan nått ventrikeln anpassar sig muskulaturen i ventrikelns vägg efter den
volym som svalts också via en vagal reflex, receptiv adaptation, vilket fortsatt möjliggör att
föda mekaniskt bearbetas av ventrikeln och blandas med magsaft innan tömning till
duodenum. I samband med sväljningen förändras också ventrikelns motoriska mönster. Från
att muskulaturen varit relaxerad och i stort inaktiv startar ett kontraktionsmönster med 3
kontraktioner per minut varken mer eller mindre. Dessa kontraktioner börjar i övre delen av
corpusregionen och löper mot antrum-pylorus-delen och blir där som kraftigast och leder
ibland till tömning (inte efter varje kontraktion) av ventrikeln till duodenum.
Intestinal fas: Flera faktorer påverkar tömningen; kolhydratrik föda töms snabbast därnäst
protein och fett. Om mycket surt maginnehåll töms in i duodenum kommer kemoreceptorer
att initiera en negativ feedback loop som hämmar kontraktionerna för en period. Detta sker
genom frisättning av bl. a. sekretin från duodenums celler till blodbanan som då minskar
ventrikelmotoriken.
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DFM1-TENTAMEN 13 02 27 (korr 130228+0308)
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Missbildningar och metabola sjukdomar hos nyfödda och barn (30p)
********************************************************************************
Utvecklingsstörningar som man finner hos foster, nyfödda och barn, kan
vara missbildningar som till exempel medfödda hjärtfel, som är bland de
vanligaste missbildningarna, eller olika metabola defekter. Dessa
förändringar kan vara mer eller mindre harmlösa små anomalier eller
mycket allvarliga tillstånd som kan vara livshotande, och ibland kräver
omfattande åtgärder som upprepade operationer.
Utvecklingsstörningar kan uppstå på grund av en genetisk förändring eller
av miljöfaktorer, eller genom en kombination av bådadera.
I vissa fall kan missbildningar konstateras under graviditeten, som till
exempel acrani där fostrets skallben inte har utvecklats. Ett flertal
metabola defekter upptäcks vid födseln genom den PKU-test som genomförs frivilligt vid nästan
alla födslar i Sverige.
Socialstyrelsen har ansvaret för en nationell databas för övervakning av fosterskador och
kromosomavvikelser. Till exempel under 2011 var det totalt 1850 barn, eller 17,2 barn per 1000
födda som hade rapporterats.
På bilden syns en form av polydaktyli, som kan orsakas av ett stort antal olika mutationer. (Källa
genome.gov.)
********************************************************************************

1.

(1p) Vissa missbildningar orsakas av teratogena ämnen under embryonalfasen, när
embryot är som känsligast. Hur lång är den embryonala fasen (i veckor) och vad
kännetecknar den i jämförelse med fosterperioden?
Svar: Den embryonala perioden avslutas vid vecka 8 till 9, och under den perioden bildas
alla viktiga strukturer och organ.
1

********************************************************************************
När det gäller den genetiska bakgrunden till missbildningar, kan förändringarna på DNA-nivå vara
enstaka basförändringar (som i Aperts syndrom), delar av kromosomer som deleterats eller
transponerats, eller aneuploidier med kompletta kromosomer.
********************************************************************************
2.

(3p)
Skapa en hypotes för varför det föds fler barn med aneuploidier i könskromosomer
än barn med aneuploidier i somatiska kromosomer, även om de somatiska kromosomerna är i
stor majoritet i cellerna. Namnge två exempel på aneuploidier där könskromosomer är
inblandade.
Svar: Könskromosomer är mindre och har färre aktiva gener än somatiska kromosomer. Till
exempel har Y-kromosomen bara ett fåtal aktiva gener. Därmed är den skada som en
kromosom i trippeldos ger till embryot mindre jämfört med somatiska kromosomer, och fler
foster kan överleva trots könskromosomer i överskott som i Klinefelters syndrom, eller i
underskott som i Turners syndrom. Embryon med aneuploidier i somatiska kromosomer
spontanaborteras, med få undantag som i Downs trisomi.

3.

(2p)
En kategori av signalmolekyler som är viktiga för normal embryonal utveckling
kallas för morfogener. Ge en funktionell definition för ett morfogen. Ange ett exempel på en
utvecklingsbiologisk process hos människan där morfogener fungerar som signalämnen.
Svar: Ett morfogen är ett ämne som utsöndras från celler som utgör en punktkälla. Det skapas
en koncentrationsgradient kring punktkällan genom diffusion. Mottagarceller med receptorer
för morfogenämnet reagerar olika beroende på koncentrationen av morfogenet i omgivningen,
till exempel i extremitetsutveckling.

********************************************************************************
Hirschsprungs sjukdom är en medfödd sjukdom som innebär att enteriska nervsystemets ganglier
saknas i den distala delen av tjocktarmen. Det medför att peristaltiken saknas i detta parti av
tjocktarmen, vilket i sin tur medför att tarmarna proximalt om det affekterade området blir kraftigt
utvidgade. Symptomen som redan kan observeras vid födseln är en uppsvullen buk och svår
förstoppning.
********************************************************************************
4.

(2p) Vad heter de två nervplexa som finns i tjocktarmen och i vilka respektive lager i
tarmväggen hittar man dessa? Beskriv med ord och enkel skiss med förklaringar.
Svar: 1. Plexus submucosus = Meissner's plexus (i tela submucosa). 2. Plexus myentericus
= Auerbach's plexus (mellan inre och yttre muskellagret i tunica muscularis externa).
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5.

(2p)
I de flesta fallen av Hirschsprungs sjukdom är det just i de distala delarna av
tjocktarmen (colon sigmoideum och rectum) som ganglieceller saknas. Beskriv kortfattat hur
dessa delar av tarmen normalt innerveras av det parasympatiska nervsystemet. Var finns de
pre- och postganglionära nervcellernas cellkroppar och hur löper nervfibrerna till sina mål?
Svar: De preganglionära nervcellerna finns i ryggmärgens segment S2-S4 och deras
nervfibrer löper via dessa segments nervrötter (och nn. splanchnici pelvici) till de distala
delarna av tjocktarmen. De postganglionära nervcellernas cellkroppar finns i tarmväggen och
deras förhållandevis korta axoner innerverar bl.a. närliggande glatt muskulatur.

******************************************************************************
Vid Hirschsprungs sjukdom kan motoriken i magtarmkanalen (till exempel massperistaltiken)
påverkas.
******************************************************************************
6.

(2p)
Det finns fler olika så kallade "långa tarmreflexer ". Beskriv vilken funktion de två
långa tarmreflexerna gastro-ileala reflexen respektive ileo-gastriska reflexen har?
Svar: De s.k. långa tarmreflexerna är kopplade till n. vagus. Dessa reflexer är till för att få en
"jämn" fyllnad i såväl tunntarm som tjocktarm. De utlöses av mekanoreceptorer i tarmväggen
när föda kommer in i respektive tarmavsnitt. Via dessa mekanoreceptorer förmedlas en ökad
eller minskad aktivitet till resp. tarmavsnitt eller ventrikeln. Exempel på sådana långa
tarmreflexer är gastro-ileala respektive ileo-gastriska reflexen. När föda kommer till
ventrikeln (magsäcken) ökar motiliteten i ileum. Motsatsen finns också som den ileo-gastriska
reflexen. Om för mycket tarminnehåll når ileum tänjs väggen ut, mekanoreceptorerna
aktiveras och en vagal signal sänd till ventrikeln som hämmar ytterligare tömning av
ventrikelinnehåll.

7.

(2p)
Massperistaltik leder ofta till att defekationsreflexen aktiveras och som namnet anger
leder den till defekation (= tömning av tarmens innehåll). Beskriv hur defekationen går till.
Svar: Den s.k. gastro-coliska reflexen leder ofta till en ökad motilitet i colon vilket snabbt
förflyttar colons innehåll från colon transversum ner till rectum-analkanalen. När colons
innehåll når rectum tänjs väggen ut, först passivt utan att tonus i tarmmuskulaturen ökar men
efter hand som mer innehåll kommer in i rectum ökar trycket och leder till en minskning av
inre analsfinkterns tonus. Ju mer coloninnehåll som når rectum, desto kraftigare påverkas
mekanoreceptorerna och en kontraktion av tarmmuskulaturen sker vilket leder till att en
defekationskänsla uppkommer. Den viljemässigt styrda yttre analsfinktern måste då
successivt aktiveras allt mer om inte möjligheten finns att tömma tarmen vid detta tillfälle.
När tillfället är lämpligt och defekationskänslan är stark kan den viljemässigt styrda ytter
analsfinktern relaxera och tarminnehållet kan passera ut från kroppen.
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8.

(1p)
Under den tidiga embryonala perioden är hela urtarmen (exklusive esophagus och
rectum) intraperitoneal, men delar av tarmen blir under utvecklingens gång sekundärt
retroperitoneala. Ange de latinska namnen på två avsnitt av tarmen som hos en vuxen är
sekundärt retroperitoneala.
Svar: Två av följande: duodenum, colon ascendens, colon descendens.

9.

(1p)
Meckels divertikel är en rest av gulesäcksgången som återfinns hos cirka 2 % av alla
nyfödda. Om denna divertikel blir inflammerad leder det till symptom som liknar dem vid
inflammation av appendix vermiformis (appendicit). Ange det latinska namnet på den del av
tarmen där Meckels divertikel (om den finns) är lokaliserad och ange ett lämpligt
avståndsmått för att mer precist beskriva var på detta tarmavsnitt den ligger.
Svar: Meckels divertikel återfinns på ileum c:a 50 cm (inom 100 cm) från valva ileocaecalis.

*******************************************************************************
Den metabola förändring som var ursprunget till PKU-testet var den enzymbristsjukdom som leder
till ”phenylketonuri” (PKU) och som tidigare kallades Föllings sjukdom. 1965 infördes allmän
screening för denna sjukdom och därför finns i Sverige det välkända PKU-registret som innehåller
ett blodprov från nästan alla i Sverige födda barn. Om inte dietära förändringar sätts in omgående
efter födseln, utvecklar barnet mental retardation, muskelsvaghet och personlighetsstörningar.
Andra sjukdomar som man successivt börjat screena för är galaktosemi (1967) och biotinidasbrist
(2002). I Sverige föds ca 40-50 barn om året med dessa olika sjukdomar. Med förfinad
analysteknologi, såsom tandemmasspektrometri, möjliggörs bestämning av över 100 ämnen på en
cirka 3 mm stor blodfläck på en relativt kort tid (2-3 minuter per prov) något som möjliggör
screening för många flera metabola sjukdomar.
Bristsjukdomar som det ej ännu rutinmässigt screenas för upptäcks på ett mera traditionellt sätt
genom symptomanalys kopplat till ett djupare metabolt detektivarbete. Detta har ibland lett till att
man har hittat bristande funktionalitet i till exempel transportproteiner eller enzymer involverade i
till exempel digestionen eller absorption av olika näringsämnen.
*******************************************************************************
10.

(1p)
Redogör med angivande av samtliga substrat, produkter, enzym och coenzym för
den reaktion, som om den inte sker på rätt sätt, kan leda till PKU.
Svar: Phe + O2 + tetrahydrobiopterin (BH4) ! Tyr + dihydrobiopterin (BH2) + H2O
(enzymnamn: phenylalaninhydroxylas).

********************************************************************************
Sjukdomen som leder till galaktosemi beror på en mutation av ett viktigt enzym i galaktosmetabolismen. Om en defekt i detta enzym återfinns bör det nyfödda barnet avstå från laktos.
********************************************************************************
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11.

(2p)
Redogör med en fullständig strukturformel (Haworth eller Fischerprojektioner) för
strukturen av laktos.
Svar: Se Harvey & Ferrier Biochemistry fig. 12.7.
D-galaktos sammanfogad med D-glukos m.h.a. en !-(1-4)-glykosidbindning.

12.

(4p)
Redogör med ord och skiss för den normala nedbrytningen av laktos i tarmen
(samtliga substrat och produkter samt enzymnamn) hos en nyfödd person. Beskriv också
absorptionen av laktos nedbrytningsprodukter från tarmen in i tarmepitelet och vidare
transport ut från enterocyten till blodbanan. Ge en molekylär förklaring till de eventuella
symptom som den nyfödda kan få om nedbrytningsprodukterna ej kan absorberas på normalt
sätt.
Svar: Den nyfödda och upp till ca 5 år producerar normalt enzymet laktas som m.h.a. vatten
(hydrolys) klyver glykosidbindningen mellan galaktos och glukos. Galaktos och glukos
absorberas från tarmlumen m.h.a. symportproteinet SGLT1, som transporterar Na+ med en
koncentrationsgradient och glukos och galaktos mot en koncentrationsgradient. Na+-jongradienten skapas m.h.a. ett i basalmembranet lokaliserat antiportprotein Na+/K+-ATPas
vilket genom hydrolys av ATP + H2O ! ADP + Pi (primär aktiv transport) transporterar ut
Na+-joner från cellen och K+-joner in i cellen. Glukos och galaktos transporteras ut från
enterocyten (mot blodbanan) genom uniportproteinet GLUT2 (faciliterad diffusion). Om
SGLT1 inte fungerar som det bör, eller om kapaciteten överskrids, så kommer
monosackariderna att binda vatten (hydratiseras) och kunna förorsaka diarré och då den
nyföddes tarm koloniserats också ge upphov till gasbildning då bakterierna bryter ned
kolhydraterna till bland annat H2 och CO2.

13.

(4p)
Redogör med hjälp av samtliga substrat och produkter och enzymnamn (som
alternativ till enzymnamn förklara vad som sker i reaktionen) för den intracellulära
metabolismen av galaktos till och med bildningen av en ”aktiverad” form av galaktos. Ge två
principiellt olika exempel på vad den nyfödda skall använda den aktiverade formen av
galaktos till. Beskriv också hur man alternativt kan bilda den aktiverade formen av galaktos
om man av olika orsaker försöker undvika dietärt intag av galaktos. Går det att undvika helt?
Svar: galaktos + ATP ! galaktos-1-P + ADP (enzymnamn: galaktokinas)
galaktos-1-P + UDP-glukos ! UDP-galaktos + glukos-1-P (enzymnamn: galaktos-1-Puridyltransferas; [enzymet som är dysfunktionellt vid galaktosemi]). UDP-galaktos behövs för
att syntetisera t.ex. heteroglykaner/proteoglykaner, glykolipider, glykoproteiner.
Om man inte får i sig galaktos via dieten kan man från den aktiverade formen av glukos
(UDP-galaktos) direkt bilda UDP-galaktos m.h.a. enzymet UDP-hexos-4-epimeras. Att helt
undvika intag av dietärt galaktos torde vara svårt eftersom det återfinns i så många olika
proteiner och andra vävnadsmolekyler såsom proteoglykaner och glykolipider.
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********************************************************************************
För att tillgodogöra sig naturligt förekommande biotin (ibland kallat H-vitamin) i kosten krävs ett
specifikt enzym, biotinidas, som klyver den kovalenta bindningen mellan biotin och lysin (som
tillsammans kallas biocytin). Enzymet behövs också för att vi skall kunna spara på det biotin som
finns adderat till kroppens enzymer när dessa bryts ned. Brist på biotinidas kan kompenseras genom
att man intar fritt biotin.
********************************************************************************
14.

(3p)
Redogör med hjälp av samtliga substrat och produkter (inklusive eventuellt andra
deltagande molekyler) samt enzym för två biotinkrävande rektioner som framförallt är aktiva
vid fasta/svält. Beskriv också på ett mer översiktligt sätt syftet med de olika metabola vägarna
där de aktuella reaktionerna ingår och var de äger rum subcellulärt.
Svar:
a) Pyruvat + CO2 + ATP ! oxaloacetat + ADP + Pi (enzymnamn: pyruvatkarboxylas; sker i
mitokondrien och framförallt i samband med glukoneogenesen).
b) PropionylCoA + CO2 + ATP ! metymalonylCoA + ADP + Pi (enzymnamn:
propionylCoA-karboxylas; sker i cytosolen mitokondrien och framförallt i samband med
nedbrytning av de grenade aminosyrorna Ile och Val, men också i samband med nedbrytning
av uddakolsfettsyror).
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Pass 2
Tema 2: Sekundära modifikationer kan medföra så mycket gott, men också ont,
akut eller kroniskt för dig eller för dina efterkommande (24p)
***************************************************************************
Kroppens proteiner liksom nukleinsyror (DNA och RNA) kan genom kovalent modifiering
förändras strukturellt på många olika sätt. Ibland krävs kemiska modifieringar för basal funktion,
men ibland för att molekylens funktion/aktivitet skall kunna anpassas efter kroppens och cellernas
behov vid olika tillstånd. Exempel på olika typer av funktionella modifieringar utgörs av
metylering, acetylering, fosforylering, ubiquitinering, sumolyering, succinylering, amidering,
klyvningar, farnesylering, hydroxylering, karboxylering, biotinolering, glykosylering och
sulfatering. Kroppens molekyler kan också modifieras på grund av yttre påverkan av olika slag, till
exempel icke enzymatisk glykering av proteiner såsom hemoglobin, samt oxidering av en specifik
metioninrest i serpinen "1-antitrypsin på grund av rökning. Å andra sidan, kan det vi äter eller det vi
får i oss på köpet med kosten leda till molekylär påverkan av olika slag.
I detta sammanhang har man ofta hört uttryck som ”du blir vad du äter”. Senare tids kunskaper har
dock visat att det inte är så enkelt utan man får nog lägga till du blir vad dina far- och morföräldrar
åt, och vad vi och de tillfördes via ekosystemen, samt vilka bakterier vi lever i symbios med.
----------------------De molekylära förändringar som framförallt påverkar DNA och RNA på ett reglerat sätt är
metylering och acetylering; fel i dessa processer anses kunna leda till cancer och epigenetiska
förändringar. Den ökade kunskapen om dessa processer möjliggör nya farmakologiska
interventionsmöjligheter, men potentiellt också möjligheter att påverka genom att vi förändrar vårt
intag av olika näringsämnen.
När det gäller proteiner är säkert fosforylering-defosforylering mest känd bland en majoritet av
DFM1 studenterna, men att ett tusental proteiner skulle påverkas genom acetylering (till exempel de
flesta enzymerna i glykolysen, lipogenesen, glykogenesen, citronsyracykeln och ureacykeln) är nog
inte lika känt. Att nukleinsyrornas reglering är intimt kopplad till metabolismen innebär både
möjligheter men också problem på grund av att konkurens och/eller obalans kan uppstå. Brist eller
överskott på S-adenosylmetionin (SAM) och nyckelintermediären acetylCoA är centrala i några av
dessa sammanhang. Vissa av enzymerna som är involverade i deacetylering av histonproteiner är på
motsvarande sätt känsliga för balansen av coenzymerna FAD/FADH2 och NAD+/NADH.
*******************************************************************************
15.

(2p)
Redogör med angivande av samtliga substrat, produkter, enzym och coenzym för
den cytosolära reaktion som leder till bildningen av a) SAM respektive b) acetylCoA. (OBS ej
hela reaktionsvägarna!)
Svar:
a) Met + ATP ! SAM + PPi + Pi (enzymnamn: SAM-syntetas).
b) citrat + ATP + CoA ! acetylCoA + ADP + Pi + oxaloacetat (enzymnamn: ATP-citratlyas).
alt.
b) acetat + ATP + CoA ! acetylCoA + AMP + PPi (enzymnamn: acetylCoAsyntetas)
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******************************************************************************
NAD+/NADH-balansen kan potentiellt påverka histonernas acetyleringsgrad och därmed aktiviteten
hos vissa gener beroende på att vissa histondeacetylaser (HDAC) som SIRT1 och SIRT7 är
beroende av NAD+.
********************************************************************************
16.

(2p)
Alkohol (etanol) kan genom sin metabolism påverka NAD+/NADH-balansen i
cytosolen. Redogör med angivande av samtliga substrat, produkter, enzym och coenzym för
metabolismen av etanol i två konsekutiva reaktionssteg.
Svar:
a) etanol + NAD+! etanal + NADH + H+ (enzymnamn: alkoholdehydrogenas).
b) etanal + NAD+! etansyra/ättiksyra + NADH + H+ (enzymnamn:
acetaldehyddehydrogenas).

17.

(4p)
Flera andra metabola reaktioner, som sker i cytosolen, kan på olika sätt påverka
kvoten NAD+/NADH och därmed potentiellt påverka histonernas acetyleringsgrad. Redogör
för fyra olika cytosolära NAD+/NADH-krävande reaktioner med angivande av samtliga
substrat, produkter, enzym och coenzym. Beskriv på ett översiktligt sätt under vilka metabola
omständigheter som reaktionen sker då coenzymet reduceras samt ange i vilken metabol väg
reaktionen sker.
Svar:
a) glyceraldehyd-3-fosfat + Pi +NAD+! 1,3-BPG + NADH + H+ (enzymnamn:
glyceraldehyd-3-fosfat-dehydrogenas; reaktionen sker i glykolysen vid välfött tillstånd).
b) glycerol-(3)-fosfat + NAD+! NADH + H+ (enzymnamn: glycerolfosfatdehydrogenas
reaktionen sker i glukoneogenesen vid fasta/svält då lipolysen dragit i gång).
c) laktat + NAD+! pyruvat + NADH + H+ (enzymnamn: laktatdehydrogenas kan ske i levern
i samband med glukoneogenes eller i muskulatur efter en period av anaerob metabolism, i
hjärnans neuron eller njurcortex som en del av olika laktatcykler).
d) malat + NAD+! oxaloacetat + NADH + H+ (enzymnamn: cytosolärt NAD-beroendemalatdehydrogenas; vid goda tider för att bidra i glukogenesen.)

*******************************************************************************
Citronsyracykelintermediären "-ketoglutarat är i cellkärnan en viktig cofaktor för olika
deoxygenaser som kan demetylera DNA. Tillgång på "-ketoglutarat är därför viktig för olika
epigenetiska förändringar.
*******************************************************************************
18.

(2p)
Beskriv med angivande av samtliga substrat, produkter, enzym och coenzym en
valfri reaktion som i cytosolen kan leda till bildning av "-ketoglutarat. Beskriv också
kortfattat det metabola sammanhang då reaktionen sker samt ange var den valda reaktionen
sker i kroppen.
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Svar: "-ketoglutarat kan bildas från glutamat i samband med många olika transamineringsreaktioner såsom då alanin i levern reagerar med glutamat under bildning av pyruvat och "ketoglutarat glutamat i levern omvandlas till alfa-ketoglutarat och aminogruppen överförs till
pyruvat som blir alanin (enzymnamn: ALAT – coenzym pyridoxalfosfat). Reaktionen sker då
levern översvämmas av alanin i samband med fasta/svält.
******************************************************************************
Samtliga enzymer i ureacykeln kan acetyleras. För enzymet arginosuccinatlyas har man dessutom
visat att acetyleringen påverkar enzymaktiviteten.
******************************************************************************
19.

(3p)
Beskriv översiktligt syftet med ureacykeln och ange när den framförallt är aktiv.
Redogör med hjälp av substrat och produkter för den reaktion som katalyseras av enzymet
arginosuccinatlyas (ASL), samt ange var den sker subcellulärt. Med utgångspunkt från syftet
mer ureacykeln ge ett motiverat förslag till om acetylering av ASL ökar enzymaktiviteten
eller minskar densamma.
Svar: Syftet med ureacykeln är att ta hand om det för hjärnan toxiska kvävet (NH3), som
bildas vid nedbrytning av bl.a. aminosyror, och omvandla det till en icke toxisk vattenlöslig
form som kan exporteras från levern för vidare elimination i njuren. Ureacykeln är framförallt
aktiv då levern exponeras för ett överskott av aminosyror direkt efter en måltid eller vid fasta
då det sker proteolys av muskelproteiner. Enzymet arginosuccinatlyas (ASL) katalyserar
reaktionen: arginosuccinat ! fumarat + arginin som äger rum i cytosolen i bl.a. levern.
Aktiviteten hos ASL stimuleras av aminosyror och i samband härmed ses en deacetylering.
Förklaringen skulle kunna vara att aminosyror allostert aktiverar ett deacetylas. Det är ej så
troligt att det är en hormonell påverkan genom fosforylering/defosforylering eftersom cykeln
skall vara aktiv vid två helt olika metabola situationer. Å andra sidan skulle enzymerna Akt
och PKA, i insulins resp. glukagons signaltransduktionsvägar, mycket eventuellt kunna
aktivera ett deacetylas genom fosforylering på olika ställen. Eftersom väldigt många enzymer
i en cell kan acetyleras kommer troligen tillgången på cytosolärt acetylCoA kunna reglera
enzymaktiviteten allostert och om så troligen ha en inhiberande effekt på deacetylaserna.

******************************************************************************
Samtliga enzymer involverade i !-oxidationen verkar också kunna modifieras genom acetylering.
******************************************************************************
20.

(3p)
Redogör med en summaformel för !-oxidationen av palmitinsyran i rätt form till och
med den fullständiga nedbrytning till en och samma aktiverade tvåkolsförening som kan
fungera som substrat för ketogenesen. Beskriv översiktligt syftet med !-oxidationen och
under vilken period den framförallt är aktiv.
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Svar: !-oxidationen är aktiv framförallt vid fasta/svält då vävnader erhåller fettsyror från
fettvävens lipolys. Syftet med processen är att erhålla reducerade coenzymer samt substrat
för citronsyracykeln som i sin tur kan ge upphov till reducerade coenzymer som i
andningskedjan kan användas som substrat för energibildning. Palmitinsyra är än mättad 16kols karboxylsyra som vid fullständig nedbrytning i lipolysen kan sammanfattas med
summaformeln:
palmitoylCoA + 7x(FAD + NAD + H2O + CoA) ! 8 acetylCoA + 7x(FADH2 + NADH +
H+).
*******************************************************************************
Den mest reducerade ketonkroppen, som dominerar efter en längre tids fasta/svält, kan åtminstone i
cellkulturförsök inhibera class 1 HDAC (se den inledande tematexten). Denna inhibering resulterar
i hyperacetylering och uppreglering av gener som regleras av transkriptionsfaktorn FOXO.
******************************************************************************
21.

(2p)
Redogör i detalj med hjälp av samtliga substrat och produkter samt enzymnamn och
eventuellt coenzym för det reaktionssteg som leder till bildningen av den mest reducerade
ketonkroppen (ledtråd: dominerar i blodet efter en längre tids fasta/svält). Förklara vilken
metabol vinst man gör vid ketolys av en mera reducerad ketonkropp relativt den ketonkropp
som initialt bildas vid fasta.
Svar: acetoacetat + NADH + H+! 3-hydroxybutyrat + NAD+ (enzymnamn: 3hydroxybutyratdehydrogenas).
Den sista reaktionen innebär energimässigt att man exporterar två elektroner och två
protoner/vätejoner vars energi man kan återvinna vid ketolysen i det energifattiga organet
där man återbildar NADH som kan gå in i elektrontransportkedjan.
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******************************************************************************
Även kromosomer och deras beståndsdelar modifieras aktivt och på olika sätt.
******************************************************************************
22.

(1p)

Hur definieras en "epigenetisk förändring" jämfört med en genetisk förändring?

Svar: Epigenetik handlar om ärftliga förändringar i kromatinstrukturen som inte beror på
förändringar i DNA-sekvensen, utan förändringar i kromatinet som påverkar genuttryck.
23.

(2p)
Ge en definition för kromatin - vad består kromatinet av? Kromatinstrukturen i
cellen är dynamisk. Vilka två huvudtyper av kromatin kan man finna i en cell? Hur skiljer
dessa två strukturellt och funktionellt?
Svar: Kromatin består av DNA och protein, organiserade som nukleosomer. Kromatin kan
vara heterokromatin - som är hårt packat och inaktivt, eller eukromatin, vilket är mer löst
packat och aktivt.

24.

(3p)
Cellerna har en specifik reparationsmekanism för att ta bort enstaka baser i DNA
som är felaktigt kemiskt modifierade, till exempel metylerade på felaktigt sätt. Namne denna
reparationsmekanism och redogör för de olika huvudstegen i reparationsprocessen, samt ange
namn och beskriv funktion för de viktigaste enzymerna som deltar.
Svar: ”Base excision repair”.
1) DNA-glykosylas känner igen den modifierade basen och tar bort den.
2) Endonukleas bryter socker/fosfatkedjan.
3) DNA-polymeras fyller i gapet i DNA-strängen.
4) DNA-ligas sammanfogar DNA-strängen
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Pass 3 (Tema 3 + Allmän fråga)

Tema 3: Psoriasis (22p)
Allmän fråga (4p)
******************************************************************

Psoriasis är en ärftlig kronisk
inflammatorisk sjukdom som kan
drabba både hud och leder
(psoriasisartrit). Den är en av våra
vanligaste folksjukdomar. Det finns
250000-300000 personer med någon
form av psoriasis i Sverige. Hos drygt
hälften av dessa debuterar sjukdomen
före 25 års ålder. Psoriasis kommer
från det grekiska ordet "psora" som
betyder skorv, klåda eller utslag.

Typiskt för psoriasis är en 4-7 gånger
snabbare nybildning av hudceller än
normalt, som skapar fjällande
rodnande torra fläckar (plack) på hud
och i hårbotten, som ibland kan klia. Dessa plack kan förekomma var som helst i hudkostymen,
men ses vanligen där huden nöts, till exempel på armbågar, knän och i hårbotten. Sjukdomen går i
skov och varierar mycket i intensitet och utbredning mellan olika individer. Psoriasissjukdomen kan
utlösas av infektioner, läkemedel eller psykisk stress. Psoriasis kan inte botas, men besvären kan
lindras. Mjukgörande krämer (feta) eller salvor (mer feta), som mjukar upp den fjällande huden och
läkemedel som bromsar upp den inflammatoriska processen utgör grundpelare i behandlingen av
psoriasis i huden.
(Källa till bilden WikiMedia Commons, fotograf George Henry Fox 1886).
***************************************************************************
25.

(2p)
Hudepitelet genomgår normalt en kontinuerlig cellnybildning. Vid psoriasis
föreligger en onormal bildning av hudepitelet. Klargör med text och figur för epitelets
utseende i normal hud. Svaret ska innehålla korrekt nomenklatur för epitelet. Under
epitellagret i huden hittar vi svettkörtlar. Vilka två typer av sekretionsmekanismer kan man
påträffa i hudens olika svettkörtlar?
Svar: Epitelet i huden är av typen förhornat
(keratiniserat) flerskiktat skivepitel. I huden finns
huvudsakligen merokrina svettkörtlar (merokrin
sekretion = exokrin sekretion via exocytos av
sekretionsvesikler). I vissa delar av kroppen (t.ex.
axillen = armhålan) förekommer apokrina
svettkörtlar (apokrin sekretion = exokrin sekretion
via avknoppning av den apikala delen av
cytoplasman) i huden.

13

********************************************************************************
Det fettlösliga vitaminet A (retinol), som kan oxideras till den aktiva formen, retinolsyra, är viktigt
för den normala differentieringen av epitelceller. Vid ökad celltillväxt, som vid psoriasis, är
bildningen av cellmembrankomponenter såsom fosfolipider och kolesterol ökad. Vid svåra fall av
psoriasis ges ibland olika vitamin A-derivat och/eller metotrexat som har helt olika angreppssätt och
syften.
********************************************************************************
26.

(2p)
Redogör med text och enkla figurer för den principiella uppbyggnaden av en
fosfolipid respektive av kolesterol.
Svar: Se Harvey & Ferrier Biochemistry fig. 17.1B resp. 22.23.

27.

(3p)
(Glycero)-fosfolipider bildas på två principiellt olika sätt genom att olika substrat
”aktiveras”. Beskriv de två olika principerna (vilka är de två principiellt olika substraten som
aktiveras och hur aktiveras de)?
Fosfatidylkolin (FK; lecitin) representerar en klass av glycerofosfolipid som bildas enligt den
ena principen. Redogör i detalj med angivande av samtliga substrat (inklusive eventuella
nukleotider) och produkter för bildningen av FK. (Som startsubstrat i redogörelsen utgå från
kolin samt från den intermediär som också kan användas som substrat i det reaktionssteg som
alternativt kan leda till bildning av triacylglycerol.)
Svar: De två olika principerna innebär att fosfatidsyra aktiveras m.h.a. CTP varefter en
alkohol adderas. Den andra principen innebär att en alkohol aktiveras m.h.a. ATP och CTP
varefter den aktiverade alkoholen adderas till DAG.
a) kolin + ATP ! kolin-P + ADP;
b) kolin-P + CTP ! CDP-kolin + PPi;
c) DAG + CDP-kolin ! FK + CMP.

28.

(4p)
Redogör med angivande av samtliga substrat, produkter, enzymnamn och eventuella
coenzym/cosubstrat för den huvudreglerade reaktionen i kolesterolbiosyntesen. Beskriv också
hur och av vad det aktuella reaktionssteget kan regleras på tre principiellt olika sätt av
endogena faktorer (i kroppen förekommande molekyler).
Svar: 3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA (HMG-CoA) + 2NADPH + 2H+! 2NADP+ + CoA +
mevalonsyra (enzymnamn: HMG-CoA reduktas). 1) Kovalent modifiering genom
insulinstimulerad defosforylering eller glukagonaktiverad fosforylering medierad av AMPK.
2) Kolesterolaktiverad ubiquitinering som leder till nedbrytning i proteoasomer. 3)
Kolesterolmedierad hämning av genaktiviteten (SREBP-2) alt. insulinmedierad stimulering
eller glukagonmedierad inhibering av genaktivitet.
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29.

(5p)
Retinylestrar (förstadium till retinol) hanteras i tarmen (digestion och absorption),
tarmepitelet (kemisk modifiering och vidare transport) på principiellt samma sätt som
kolesterylestrar.
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: Fetter emulgeras i duodenum m.h.a. fosfolipider och gallsalter som kommer från
gallblåsan; från exokrina pankreas kommer lipaser av olika slag (t.ex. pankreaslipas och
kolesterylesteras) samt colipas som understödjer pankreaslipas. Tillsammans bildar de
miceller med en hydrofob kärna av olika lipider omgiven av gallsalter och fosfolipider. De
olika lipaserna verkar på lipiderna i micellerna. 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.

30.

(1p)
Efter export av retinol från levern hamnar retinol så småningom i olika målceller för
att där metaboliseras till retinolsyra. Retinolsyra signalerar där sina effekter på principiellt
samma sätt som kortisol. Redogör för kortisols eller retinolsyras
signaltransduktionsmekanism.
Svar: Se Harvey & Ferrier Biochemistry fig. 28.20. Retinolsyra binder till intracellulära
receptorer som diffunderar in i kärnan och som där i homodimer form binder till specifika
DNA-segment i olika promotorer.

31.

(2p)
För att motverka den extensiva celldelningen som förekommer vid psoriasis
förekommer det att man vid svåra fall av psoriasis, precis som vid cancer, ger läkemedlet
metotrexat. Redogör med hjälp av substrat och produkter samt enzym och eventuellt coenzym
för den specifika reaktion som påverkas av metotrexat. Beskriv dessutom ur ett större
metabolt sammanhang hur denna reaktion kan vara av betydelse både vid cancer och
psoriasis.
Svar: Se Harvey & Ferrier Biochemistry fig. 22.23.
Metotrexat hämmar enzymet dihydrofolatreduktas som katalyserar reaktionen:
dihydrofolat + NADPH + H+! tetrahydrofolat + NADP+. Om bildningen av tetrahydrofolat
hämmas, minskar biosyntesen av puriner och omvandlingen av dUMP till dTMP. dTMP är en
essentiell komponent i DNA-syntesen, minskning leder till att celltillväxten minskar.
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********************************************************************************
Forskning har visat att en viss typ av celladhesionsstruktur, som är vanlig i epitel (som i huden) kan
visa förändringar i psoriasis.
********************************************************************************
32.

(2p)
Vilken typ av ”junction” möjliggör cellkontakter som binder två celler väldigt nära
till varandra så att läckage mellan celler inte kan uppstå, som till exempel i epitel? Redogör
för den översiktliga strukturen för denna ”junction”, namnge de viktigaste molekylerna som
deltar, samt rita gärna en bild med förklaringar.
Svar: Tight junctions, är som namnet anger, ”junctions” som skapar en väldigt nära kontakt
mellan celler för att hindra läckage mellan cellerna. De består av CAM-molekyler
[occludiner, claudiner (bildning o funktion; vävnadsspecifika) och ZO-proteiner] och
förankras till aktinfilament via ZO-proteinerna.

33.

(1p)
Vid vissa former av psoriasis kan en särskild typ av protein som ingår i cellens
cytoskelett vara överuttryckt i de för psoriasis typiska placken. Samma protein är en mycket
viktig komponent av till exempel naglar och hår. Namnge detta protein (eller proteinfamilj).
Vilken av de tre huvudgrupperna av proteinmolekyler i cytoskelettet tillhör detta protein?
Svar: Keratin, som är en typ av intermediär filament.
------------------------------

Allmän fråga
34.

(4p)
Mitokondrien behöver importera proteiner från cytosolen för att fungera. Varför det
och hur går det till? Beskriv kortfattat hur ett lösligt protein som skall verka inne i matrix
importeras.
Svar: Mitokondrien togs upp av tidiga anaeroba eukaryoter enligt den s.k. endosymbiontiska
hypotesen vilket bl.a. gav en evolutionär fördel i och med att syre kunde användas som
elektronacceptor. Under de 1,5 miljard år som har gått sedan dess så har en stor del av de
ursprungliga proteinkodande generna uppgått i kärngenomet där de kan replikeras med högre
noggrannhet.
Ett Hsp70-bundet och oveckat protein som har en mitokondriell signalsekvens känns igen av
en receptor på mitokondriens yttermembran. Under omsättande av ATP förs proteinet igenom
mitokondriens yttermembran med hjälp av TOM-komplexet (TOM: ”transfer over outer
membrane”) samt genom mitokondriens innermembran med hjälp av TIM-komplexet (TIM:
”transfer over inner membrane”). Mitokondriellt Hsp70 tar över inne i matrix och hjälper till
att vecka proteinet.
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DFM1-TENTAMEN 13 05 31
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Levern ett organ med många olika funktioner och förmåga till
regeneration (30p)
********************************************************************************
Levern (hepar) har en central roll i kroppen genom att det är involverad i bland annat digestion,
avgiftning, lagring av till exempel vitaminer, metabolism och är organet där många av kroppens
plasmaproteiner syntetiseras. Kanske, på grund av sin viktiga roll i många centrala processer finns
en stor reservkapacitet vad avser leverns funktionalitet, vilken inte minskar signifikant förrän man
förlorat upp till ca 75-80% av det funktionella parenkymet (hepatocyterna). Vid skada har detta
organ dessutom en unik förmåga till regeneration. Denna unika förmåga till regeneration
tillsammans med den stora reservkapaciteten gör att leverskador många gånger kan gå
odiagnostiserade.
Vid regeneration återfås leverns kapacitet även om den makroanatomiska formen inte kommer att
vara densamma. Många olika interleukiner, tillväxtfaktorer och hormoner såsom TNF!, IL-6, EGF,
HGF, TGF!, VEGF, insulin och thyroideahormon, som verkar via autokrina, parakrina och/eller
endokrina mekanismer, anses vara involverade i leverns unika förmåga till regeneration. Även om
leverregenerationen anses involvera ”ovala” celler (så kallade progenitorceller) sker den
huvudsakliga regenerationen genom en synkron proliferation av mogna hepatocyter samtidigt som
de är funktionellt aktiva.
********************************************************************************
1.

(1p)
Levern utvecklas ur ett groddblad under embryonal utveckling. Samma groddblad
ger upphov till stora delar av tarmkanalen. Namnge detta groddblad.
Normalt finns levern lokaliserat i den vänstra sidan av kroppen. Hos vissa individer är viktiga
interna kroppsorgan placerade spegelvända i kroppen vilket normalt inte innebär några
problem. Namnge denna avvikelse.
Svar: Endoderm. Situs inversus.
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2.

(1p)
Leverns utveckling är beroende av stamceller. Beskriv de två viktiga egenskaper
som en cell måste ha för att kunna definieras som en stamcell. Ange även ungefär hur länge
alla embryots celler är likvärdiga stamceller efter fertilisering.
Svar: Stamceller är omogna celler som måste ha förnyelsekapacitet (förmåga att skapa nya
stamceller) samt förmåga att ge upphov till kroppens alla celltyper. Embryots celler är alla
likvärdiga till dag fyra efter fertilisering.

3.

(2p)
Utveckling av olika vävnader och organ är beroende av ett fåtal viktiga huvudtyper
av cellfunktioner hos stamceller. Beskriv fyra huvudtyper av cellfunktioner som behövs för
utveckling av vävnader och organ.
Svar:
Celler måste kunna växa och dela sig (prolifera).
Celler måste kunna specialisera sig (differentiera).
Celler måste kunna kommunicera (skicka och ta emot information).
Celler måste kunna begå apoptos.
(Även cellmigrering som delsvar godkänns).

4.

(2p)
Om man till exempel på grund av cancer tvingas operera bort en del av levern är
detta möjligt att göra utan att andra delar av levern påverkas funktionellt. Detta eftersom
levern kan indelas i ett antal separata delar som i princip fungerar oberoende av varandra. Vad
kallas dessa delar, hur många sådana delar delas levern in i, och vad är bakgrunden till denna
indelning av levern?
Svar: Segment, åtta stycken. Indelningen sker på basis att varje segment har från varandra
separata gallgångar, separata tillförande artärer (grenar från a. hepatica propria) och separata
tillförande vener (grenar från v. portae hepatis).

5.

(2p)
För att förstå leverns komplexa funktion är det avgörande att ha en klar bild över
leverns uppbyggnad på mikroskopisk nivå. Med hjälp av bifogad bildsida (bilderna A-D),
skall du klargöra dina kunskaper i leverhistologi.
A: De två pilarna pekar på samma typ av struktur. Vilken struktur är det?
B: Pilarna pekar på en och samma celltyp. Vilken huvudsaklig funktion har cellen?
C: Om du i bilden skulle rita ut en portalobulus – vilken geometrisk figur (mönster) kommer
figuren att visa? (Observera - rita inte i den kopierade färgbilden utan svara med ord.)
D: Pilarna pekar på mycket små hålrum i leverparenkymet. Vilken sekretionsprodukt kan man
förvänta sig att hitta i lumen?
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Svar:
A: Gallgång. Bilden visar leverns typiska histologiska struktur med hexagonalt mönster. I
vinkeln på varje hexagon ses portaområden (portazoner/portal canal) med gallgångar,
blodkärl och lymfkärl. Portatriad: gallgång + artär + ven. Gallgången har ett enkelt kubiskt
epitel, vilket kan ses i bilden. Förekomsten av enkelt kubiskt epitel, utesluter artär, ven och
lymfkärl. Dessa har i stället ett enkelt platt-/skivepitel i form av endotel. I portazonen i bilden
ses också ven (gren från v. portae) och artär (en gren från a. hepatica propria). I mitten av
bilden ses en centralven.
B: Pilarna pekar på Kupfferceller, som har en fagocyterande funktion. Dessa celler uppstår
från blodets monocyter.
C: Triangel. Portalobulus: den region där gallan dräneras till samma portazon. Har
centralvener som hörn samt en portazon i mitten.
D: Galla. Pilarna pekar på de minsta förgreningarna av gallträdet, s.k. gallcanaliculi.
Hepatocyterna utsöndrar galla till gallcanaliculi.

*******************************************************************************
Vad gäller leverns metabolism är processer såsom glykogenolys, glukoneogenes centrala för att
upprätthålla blodglukos, ketogenes för nybildning av det till glukos alternativa bränsleformerna
ketonkroppar, samt lipogenes och bildning av VLDL för lipidomsättningen. Dessutom sker
glykolys, glykogenes, ureabiosyntesen, delar av kreatinbiosyntesen liksom hemnedbrytningen i
levern. Vid leverskada kan därför olika metabola rubbningar uppstå, som manifesterar sig vid olika
metabola krav. Vidare, kan problem med syra-basbalansen uppstå vid selektiva skador hos de
periportala kontra de perivenösa hepatocyterna, leversteatos kan uppstå vid defekt hantering och
metabolism av fett i levern. Konsekvenserna av kronisk leversjukdom leder dessutom ofta till
minskad syntes av albumin och koagulationsfaktorer.
Då du möter en patient med gulaktig hud och/eller sclerae bör man misstänka leverskada och/eller
nedsatt förmåga att metabolisera hem.
---------Leverns allmänna funktion varierar påtagligt mellan olika metabola tillstånd (till exempel ”välfött”
tillstånd [efter måltid- postprandiellt] kontra fasta/svält). Även på cellulär nivå varierar funktionen
hos hepatocyterna påtagligt baserat på den cellulära lokalisationen. Insulin är det hormon som efter
en måltid signalerar till levern att öka sitt upptag av glukos och aminosyror för glykogenes,
lipogenes och proteinsyntes.
********************************************************************************
6.

(3,5p) Redogör för insulins signaltransduktion från receptorproteinets struktur till och med
huvudreglerade enzymet i glykogenesen.
Svar: Se Harvey & Ferrier, Biochemistry fig. 23.7. Insulin binder till en färdigdimeriserad
tyrosinkinasreceptor. Inbindningen leder till korsvis autofosforylering av "-domänerna. Hela
det membranbundna insulin-receptorkomplexet fungerar nu som ett kinas och fosforylerar
olika insulin-receptor-substrat (till exempel IRS-1). Den fosforylerade formen av IRS-1 känns
igen av olika enzymer såsom PI-3K (lipidkinas) som fosforylerar PIP2 till PIP3. PIP3 känns
igen av [PDK] och Akt (PKB) som [i fosforylerad form] kan aktivera ett proteinfosfatas [PP1]
som defosforylerar och aktiverar glykogensyntas. [Akt kan också fosforylera och inaktivera
GSK].
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7.

(5p)
Vid ett ”välfött” tillstånd kan ett överskott av både glukos och aminosyror leda till
nybildning av fettsyror. Med utgångspunkt från alanin, redogör med hjälp av samtliga substrat
och produkter (inklusive cosubstrat/coenzymer) samt enzymnamn (alternativt beskriv vad
enzymet gör) för samtliga reaktioner som leder till att delar av kolskelettet i alanin återfinns i
de två olika substratmolekylerna som fettsyrasyntas (FAS) använder sig av. (OBS beskriv ej
FAS:s katalys.)
Svar:
a) Alanin + !-ketoglutarat ! pyruvat + glutamat (enzymnamn: ALAT –
alaninaminotransferas).
b) Pyruvat + CoA + NAD+ ! acetylCoA + CO2 + NADH + H+ (enzymnamn: PDHkomplexet).
c) AcetylCoA + oxaloacetat + [H2O] ! citrat + CoA (enzymnamn: citratsyntas).
d) Citrat + CoA + ATP ! oxaloacetat + acetylCoA + ADP + Pi (enzymnamn: citratlyas).
e) AcetylCoA + CO2 + ATP ! malonylCoA + ADP + Pi (enzymnamn: acetylCoAkarboxylas).

8.

(2,5p) Vid katabolism av aminosyror i levern såsom alanin (se föregående fråga), måste
aminogruppens kväve omhändertas i den så kallade urea-/ornitincykeln. Med utgångspunkt
från den kväveinnehållande aminosyra, som initialt bildas då alanin metaboliseras i levern (se
frågan innan), redogör med hjälp av samtliga substrat, produkter och enzymnamn (samt
eventuellt coenzym) för metabolismen av aminogruppen i alanin till och med bildningen av
det aktiverade kvävesubstratet, som bildas i ureacykelns huvudreglerade reaktion i
mitokondriematrix. Beskriv också hur den huvudreglerade reaktionen regleras och av vad.
Svar:
[a) Alanin + !-ketoglutarat ! pyruvat + glutamat (enzymnamn: ALAT alaninaminotransferas). OBS reaktionen poängsätts i frågan innan.]
b) Glutamat + NAD+ + [H2O] ! !-ketoglutarat + NH3 (enzymnamn:
glutamatdehydrogenas).
c) NH3 + CO2 + 2ATP ! karbamylfosfat (NH2-CO2-PO32-) + 2ADP + Pi (enzymnamn:
karbamylfosfatsyntetas 1). Detta enzym stimuleras allostert av N-acetylglutamat.

9.

(2p)
Fettsyrasyntas (FAS) behöver för sin funktion ett reducerat coenzym. Bildningen av
detta coenzym, liksom fettsyrasyntesen, stimuleras av insulin. Redogör med hjälp av substrat,
produkter och enzymnamn för två valfria reaktioner som stimuleras av insulin och som ger
upphov till bildningen av det reducerade coenzymet som används av FAS.
Svar:
a) glukos-6-fosfat + H2O + NADP+ ! 6-fosfoglukonat (oxiderad form av glukos-6-fosfat) +
NADPH + H+ (enzymnamn: glukos-6-fosfatdehydrogenas).
b) 6-fosfoglukonat + NADP+ ! ribulos-5-P + CO2 + NADPH + H+ (6-fosfoglukonatdehydrogenas).
c) malat + NADP+ !pyruvat + CO2 + NADPH + H+ (enzymnamn: NADP+-beroendemalatdehydrogenas / ”Malic enzyme”)
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10.

(3p)
Med utgångspunkt från den aktiverade formen av den fettsyra, som bildas av
fettsyrasyntas (FAS) i levern, och valfri fosforylerad trios bildad i glykolysen, redogör för
bildningen av triacylglycerol med hjälp av samtliga substrat och produkter, samt enzymnamn
och coenzym (enbart för redoxreaktioner).
Svar:
[a) Palmitinsyra + CoA + ATP ! palmitoylCoA + AMP + Pi (enzymnamn:
acylCoAsyntetas).]
b) DHAP + NADH + H+ ! glycerol-(3)-fosfat + NAD+ (enzymnamn:
glycerolfosfatdehydrogenas).
c) glycerolfosfat + palmitoylCoA ! lysofosfatidsyra (MAG-P) + CoA [enzymnamn:
acyltransferas].
d) lysofosfatidsyra (MAG-P) + palmitoylCoA ! fosfatidsyra (DAG-P) + CoA [enzymnamn:
acyltransferas].
e) fosfatidsyra (DAG-P) + H2O ! DAG + Pi [enzymnamn: fosfatas].
f) DAG + palmitoylCoA ! TAG + CoA [enzymnamn: acyltransferas].

********************************************************************************
Vid vila och i välfött tillstånd bildas kreatinfosfat i muskulatur. En del av dess biosyntes, som
startar med två vanliga aminosyror, sker i levern.
********************************************************************************
11.

(3p)
Med utgångspunkt från två vanliga aminosyror och SAM (S-adenosylmetionin),
beskriv med hjälp av substrat och produkter (alternativt beskriv strukturella förändringar)
syntesen av kreatinfosfat samt ange var de olika reaktionsstegen framförallt sker i kroppen.
Beskriv också syftet med att bilda kreatinfosfat samt ange enzymet som katalyserar dess
bildning.
Svar:
a) Glycin + arginin ! ornitin + guanidinoacetat (alt. glycin+ yttersta delen av arginin
[snarlikt ureabildningen]) – reaktionen sker i njuren och pankreas.
b) guanidinoacetat + SAM ! SAH + kreatin (en metylgrupp adderas till glycindelen av
molekylen; reaktionen sker i levern).
c) I muskulaturen aktiveras kreatin m.h.a. ATP och kreatinkinas till kreatinfosfat + ADP.
d) Kreatinfosfat används för substratfosforylering vid kortvarigt (5-10s) muskelarbete.

********************************************************************************
Levern har som inledningsvis nämnts en stor funktionell
reservkapacitet. Om stora delar av levern förstörs (>75-80%), som till
exempel vid en allvarlig svampintoxikation, kan leverns funktion
påverkas och olika ämnen som normalt inte alls återfinns i blodbanan,
eller endast i begränsad mängd, ökar i proportion till skadans
omfattning (se bilden). Den blå kurvan (den övre) i bilden illustrerar
tids- och koncentrations-förändringen i blodet för ett intracellulärt
enzym medan den oranga kurvan (den undre) illustrerar motsvarande
förändring för bilirubin i blodet.
*******************************************************************************
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12.

(2p)
Med utgångspunkt från en molekyl som förekommer i stor mängd i de röda
blodkropparna, beskriv med hjälp av substrat och produkter samt enzymnamn (endast för den
initiala reaktionen) den normala bildningen av bilirubin samt dess fortsatta metabolism i
levern under normala omständigheter men som inte fungerar om levern är skadad i för stor
utsträckning.
Svar: Se Harvey & Ferrier; Biochemistry, Fig21.9 och 21.10.
a) Hem + O2 + NADPH + H+ ! Fe2+ + CO + NADP+ + biliverdin (enzymnamn:
hemoxygenas).
b) Biliverdin + NADPH + H+ ! bilirubin + NADP+ [enzymnamn: bilverdinreduktas].
[Transport av bilirubin i blodet bundet till albumin och upptag i levern m.h.a. faciliterad
diffusion.]
c) Bilirubin + 2 UDP-glukuronsyra ! Bilrubin-diglukorinid + 2UDP.
[Uttransport via aktiv transport.]

13.

(1p)
Med utgångspunkt från lärandemålen för kursen DFM1 och texten i anslutning till
bilden ovan, förklara varför tidsförloppen i blodet varierar för det ursprungligen intracellulära
enzymet och bilirubin.
Svar: Enzymet (ALAT i detta fall) kommer att läcka ut i blodbanan så fort som hepatocyterna
skadas. Detta är dock inte tillräckligt för att man skall se en stegring av bilirubin eftersom
levern har en så stor reservkapacitet så påverkas inte metabolismen av bilirubin initialt.
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Pass 2 (24p)
Tema 2: Telomerer (17p)
Allmänna frågor (6p) + Flervalsfråga (1p)
********************************************************************************
Telomerer blir något kortare varje gång en cell delas. När inget kvarstår av telomererna kan cellen
inte längre dela sig, vilket innebär att cellen dör. Processen beskrivs som kroppens biologiska
åldrande.
Det är individuellt hur snabbt telomererna kortas ned till den kritiska längd som innebär celldöd.
Det beror dels på att telomererna är olika långa, dels på att vissa individer har en större
telomerförkortning än andra i samband med varje celldelning.
Snabbare biologiskt åldrande är kopplat till risk för en rad sjukdomar, däribland cancer eller
hjärtsjukdom. Även idiomatisk lungfibros, multipel skleros (MS) och celiaki är vanligare hos
individer med en högre takt i det biologiska åldrandet.
********************************************************************************
14.

(3,5p) Kromatinet i närheten av telomererna är ofta mer hårt packat jämfört med vissa
andra delar av genomet. Vilka beståndsdelar består kromatin av och vad kallas de delar av
kromatinet som är “hårt packade” respektive de som är mer öppna? Vad har detta för
betydelse för uttryck av gener som finns i dessa två olika typer av kromatin? Ge också
exempel på hur de olika typerna av kromatin skapas.
Svar: Kromatin består av DNA plus histonproteiner. Telomernära tättpackat kromatin är av
heterokromatin natur vilket skiljs från eukromatin som är mer luckert eller
tillgängligt/öppet. Gener som är positionerade eller blir positionerade i heterokromatin på
konstgjord väg uttrycks för det mesta i lägre utsträckning än de som finns i eukromatin. Om
behov finns eller skapas för uttryck av heterokromatinpositionerade gener krävs
kromatinremodellering, t.ex. via acetylering av histonproteiner eller via ATP-beroende
kromatinremodellerande enzymer för att skapa åtkomst till promotorerna för
transkriptionsmaskineriet, osv. Heterokromatin formeras t.ex. via metylering av
histonproteinernas ändar.

15.

(1p) Kromatinets position i cellens tredimensionella struktur är också något som påverkar
genuttryck. Var i cellkärnan hittar man oftast telomererna?
Svar: I cellkärnans periferi, vid kärnans inre membran.

********************************************************************************
Om telomererna blir för korta genomgår cellen apoptos. Enzymet telomeras motverkar förkortning
av telomererna och uttrycks speciellt i stamceller och i celler som hos den vuxna delar sig hela
tiden. Hur enzymet regleras är inte helt klarlagt.
*******************************************************************************

16.

(4p) Beskriv fyra principiellt olika regulatoriska principer sätt varigenom en cell kan
reglera enzymaktiviteten under normala fysiologiska omständigheter. Ge för varje princip
ett specifikt exempel på ett sådant enzym.
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Svar:
a) allostert – en molekyl/jon binder icke kovalent till ett annat ställe än i aktiva centrat på
enzymmolekylen (t.ex. ”feed back” och ”feed forward” mekanismer; t.ex. pyruvatkinas,
glykogensyntas).
b) kovalent modifiering – enzymet modifieras genom att en kovalent bidning skapas eller
bryts på annat ställe än i det aktiva centrat (t.ex. fosforylering eller defosforylering, t.ex.
glykogensyntas, glykogenfosforylas, FFK2).
c) genreglering – mängden av enzymet påverkas genom att genexpressionen av enzymet
uppregleras eller nedregleras av olika transkriptionsfaktorer (t.ex. FFK1, pyruvatkinas,
HMG-CoA-reduktas, PEPCK, glukos-6-fosfatdehydrogenas).
d) proteolys – mängden av enzymet eller en regulatorisk faktor till enzymet påverkas genom
att nedbrytningen stimuleras (t.ex. HMG-CoA-reduktas, cykliner - CDK).
e) vissa specifika enzymer kan finnas i flera olika cellulära ”compartments” - mängden av
enzymet i ett specifikt cellulärt ”compartment” regleras av olika bindningsproteiner (t.ex.
glukokinas, glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas).
f) proteiner/regulatoriska subenheter kan binda till ett enzym och påverka dess aktivitet
(t.ex. cykliner – CDK, G -GTP – adenylatcyklas/ fosfolipas C).
!

[g) aktiviteten regleras av tillgången på coenzym/cosubstrat (t.ex. malatdehydrogenas,
laktatdehydrogenas)].

17.

(1p)
Ett patent från ”ISIS Pharmaceuticals” med titeln "Antisense inhibition of telomeric
repeat binding factor 2 expression" (nr. WO2001043752A1) använder experimentella
metoder som utnyttjar 5-metyluridin. Hur skiljer sig 5-metyluridin från tymidin?
Svar: Tymidin skulle också kunna kallas 2'-deoxy-5-metyluridin. Skillnaden är att 5metyluridin (även kallad ribotymidin) är ribosformen av tymidin. (Ribosformen av tymidin
återfinns inte normalt i vare sig mRNA eller DNA och därmed är deoxyribosformen
underförstådd vid användning av namnet "tymidin", men ribotymidin ingår faktiskt även som
en normal byggsten i vissa tRNA-former.)

18.

(3p)
Telomererna består av deoxyribonukleotider och förlängs på samma principiella sätt
som övrigt DNA. Vad krävs av en byggsten till DNA för att den ska inkorporeras i en
växande DNA kedja? För full poäng krävs angivande av principiell struktur av byggstenen
samt angivande av förutsättningar och kemisk reaktion som katalyseras av DNA-polymeras.
Svar: DNA-polymeras accepterar dNTP som substrat och reaktionen kräver att en dNTP som
ska inkorporeras i en växande DNA-kedja basparar med ”template strand” (A basparar med T,
C basparar med G). Vid reaktionen spjälkas de två yttersta fosfaterna ("- och #-fosfaten) hos
den inkorporerade dNTP byggstenen bort och den kvarvarande !-fosfatgruppen på 5'-kolet
bildar en fosfodiesterbindning med den fria hydroxylgruppen som finns på 3'-kolet hos sista
nukleotiden i den del av DNA-kedjan som ska förlängas.
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19.

(3p)
Utan telomeras blir kromosomerna kortare vid varje replikationscykel. Förklara
varför. Använd och förklara orden ”Okazakifragment” och ”Primer” i svaret. Rita gärna.
Svar: Den sackande strängen kan inte replikera kromosomändarna eftersom det saknas en
sekvens att göra primer av. En primer är en bit DNA eller RNA som binder till komplementär
DNA och fungerar som startpunkt för DNA-replikation. Eftersom replikation bara kan ske i
en riktning kommer den sackande strängen att replikeras i motsatt riktning mot hur
replikationsgaffeln rör sig. Den sackande strängen replikeras därför i korta DNA-bitar,
kallade Okazakifragment. För varje Okazakifragment behövs en primer för att replikationen
ska kunna starta, men det finns inte plats för en primer i slutet av kromosomen.

20.

(1,5p)

Förklara hur telomeras förhindrar att kromosomerna förkortas vid replikation.

Svar: Telomeras förhindrar att kromosomer förkortas genom att förlänga kromosomernas
ändar. Telomeraset består till en del av RNA som används vid basparning för att förlänga den
ledande strängen. Detta ger extra plats för en primer att binda och den sackande strängen kan
därmed replikeras.

Allmänna frågor (6p)
21.

(3p)
Förklara vad somiter är, samt namnge groddbladet ur vilket de utvecklas. Ange två
exempel på strukturer som de ger upphov till. Ange även ungefärlig tidpunkt för somiternas
utveckling.
Svar: Somiter är små runda strukturer som utvecklas ur mesodermet för att skapa kroppens
första segmentering. Till exempel ryggrad, revben, muskler eller strukturer i huvudet.
Somiterna utvecklas under den tredje embryonala veckan.

22.

(3p) Förklara begreppet ”slow waves” i tarmen samt redogör för hur ”slow waves”
genereras.
Svar: ”Slow waves” är benämningen på den elektriska aktiviteten i glatta muskelceller som
är nödvändig för att muskelcellerna skall ha en basal tonus. ”Slow waves” är resultatet av att
vissa s.k. pacemakerceller har en instabil vilomembranpotential. När kalcium spontant
läcker in i cellen genereras en elektrisk aktivitet som benämns ”slow waves”. Denna
elektriska aktivering leder till en tonus i muskulaturen. Glatta muskelcellerna är elektriskt
ihopkopplade som ett s.k. syncytium vilket gör att den elektriska aktiviteten i
pacemakercellerna kan förmedlas mellan cellerna.
Muskelcellerna kan stimuleras att utlösa/hindras att utlösa en aktionspotential via olika
stimuli (ex. mekanisk stimuli av födan, aktivering av parasympatiska systemet, hämning via
sympatiska nervsystemet). Denna elektriska aktivitet leder ibland till att en aktionspotential
utlöses vilket ger en kraftigare kontraktion av glatta muskelcellerna utöver muskelcellernas
basala tonus.
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Flervalsfråga (1p)
OBS! När det gäller flervalsfrågan skall du på svarssida skriva bokstaven för det svarsalternativ
du väljer. Det räcker inte med att sätta en ring i frågeformuläret.
OBS! Flervalsfrågan bedöms med 0/0,5/1p. Anges fler än TVÅ alternativ på frågan bedöms
endast de två första svaren.
23.

(1p)

Två av nedanstående påståenden är korrekta. Vilka är de två påståendena?

a) Parasympatiska nervsystemet ökar sekretionen och ökar motiliteten i tunntarmen.
b) Parasympatiska nervsystemet ökar sekretionen och minskar motiliteten i tunntarmen.
c) Sympatiska nervsystemet ökar sekretionen och minskar motiliteten i tunntarmen.
d) Sympatiska nervsystemet ökar sekretionen och ökar motiliteten i tunntarmen.
e) Sympatiska nervsystemet minskar sekretionen och minskar motiliteten i tunntarmen.
Svar: A och E är korrekta svar.
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Pass 3
Tema 3: Transport - in och ut och till rätt ställe (26p)
********************************************************************************
Eukaryota celler består av olika
avdelningar (”compartments”),
som är avskilda från
omgivningen, precis som cellen
själv. När de första primitiva
cellerna utvecklades under den
tidiga cellulära evolutionen,
skapades möjligheter att ha
avdelningar med olika höga
koncentrationer av ämnen,
eftersom alla molekyler inte kan
diffundera fritt genom
membranet.
Cellerna har därför utvecklat olika system för att transportera molekyler eller även större strukturer
till och från celler eller mellan olika avdelningar i cellen.
Även i kroppen utförs transport av olika ämnen mellan olika organ via olika kärlsystem.
(Bilden illustrerar tunnelbanekartan för Istanbul).
********************************************************************************
24.

(2p)
Transport av blod från ett organ, eller en del av ett organ, sker förstås via de vener
som dränerar organet i fråga. Blodet som dräneras från canalis analis tar olika vägar tillbaka
till hjärtat beroende vilken del av canalis analis som avses. Beskriv den väg blodet tar till
hjärtat från områdena A respektive B i bilden nedan. Ange de latinska namnen på i
sammanhanget relevanta vener.

Svar:
A: Genom portådersystemet via levern och sedan till hjärtat; Relevanta vener t.ex:
V. rectalis superior - v. mesenterica inferior - v.lienalis - v. portae hepatis - levern - vv.
hepaticae - v. cava inferior - hjärtat.
B: Genom systemiska vener direkt till hjärtat. Relevanta vener t.ex.:
Vv. rectalis media/inferior - v. iliaca interna - v. iliaca communis - v. cava inferior - hjärtat.
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25.

(2p)
Under transporten genom canalis analis och ut ur kroppen kommer fekalierna att
passera förbi olika epiteltyper. Beskriv detaljerat hur epitelet ser ut i analkanalen (i distal
riktning) och vidare ut mot anus.
Svar: Det enkla cylinderepitelet med bägarceller och Lieberkühns kryptor övergår (i höjd
med valvulae anales) till ett skiktat cylindriskt/kubiskt epitel, därefter till ett skiktat skivepitel
som är oförhornat och sedan blir förhornat vid anus.

****************************************************************************
En del av den intracellulära transporten sköts av specifika strukturer som liknar ett
tunnelbanetågsystem som använder räls.
****************************************************************************
26.

(4p)
Redogör för vilken del av cytoskelettet är inblandad i vesikeltransport inne i cellen,
samt namnge två typer av motorproteiner som är inblandade. Hur kan cellen transportera
vesiklar åt olika håll i cellen? Beskriv även motorproteinernas struktur i relation till deras
funktion, gärna med en bild med förklaringar.
Svar: Mikrotubuli (består av tubuliner) är filamentet för transport av vesiklar [och
organeller]. Dynein och kinesin medierar transporten; dynein mot (-)-ände och kinesin mot
(+)-ände.

Den generella strukturen hos motorproteiner är att de har en motordomän som kan binda
ATP och till mikrotubulifilament beroende på typ av motorprotein. Genom hydrolys av ATP
kan rörelse längs filamentet induceras. Den andra domänen, "svansen", bestämmer vilken
typ av last som motorproteinet ska bära med sig.
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27.

(4p)
Beskriv kortfattat de mekanismer som används i cellen för att se till att ett protein
hamnar: utanför cellen, i plasmamembranet, i mitokondrien och i lysosomen.
Svar:
Utanför cellen: Protein har en N-terminal signalpeptid som känns igen av SRP. Ribosomen
dockar till ER och proteinet translokeras cotranslationellt över ER membranet. Proteinet
transporteras genom ER och Golgi för att slutligen utsöndras.
I plasmamembranet: Protein har en N-terminal signalpeptid som känns igen av SRP.
Ribosomen dockar till ER och proteinet börjar translokeras cotranslationellt över ERmembranet. Proteinsekvensen innehåller en eller flera s.k. stopp-”transfer” eller start”transfer”-sekvenser som styr membranproteinets topologi. Membranproteinet transporteras
genom ER och Golgi för att slutligen binda in i plasmamembranet.
I mitokondrien: Proteinet har en mitokondriell signalsekvens, oftast N-terminal. Proteinet
translateras först men veckas inte utan binds upp av chaperon i cytososolen. Proteinet med
chaperoner bundet känns igen av en receptor på mitokondriens yttermembran. Under
omsättande av ATP förs proteinet igenom mitokondriens yttermembran m.h.a TOMkomplexet (TOM: ”transfer over outer membrane”) samt genom mitokondriens
innermembran med hjälp av TIM-komplexet (TIM: ”transfer over inner membrane”).
I lysosomen: Enzymer som skall verka i lysosomen N-glykosyleras med mannos-6-fosfat i
cis-Golgi. Mannos-6-fosfatmärkningen känns sedan igen av mannos-6-fosfatreceptorn i
trans-Golgi. Mannos-6-fosfat-receptorn medierar därefter vesikulär transport m.h.a. klatrin till
en lysosom eller en mognande sen endosom.

********************************************************************************
Inom metabolismen finns det många exempel på olika transportsätt både mellan organ, mellan
celler inom ett organ, samt på subcellulär nivå. Transportsätten och principerna är utformade bland
annat efter molekylernas kemiska egenskaper, membraners strukturella uppbyggnad och efter olika
speciella syften eller förutsättningar för membranpassagen såsom när det gäller passagen av det inre
mitokondriemembranet. Andra faktorer av betydelse när det gäller transportsättets utformning är
om molekylen/jonen skall transporteras med eller mot en koncentrationsgradient och om
transporten skall kunna regleras på olika sätt utifrån cellen/vävnadens olika fysiologiska behov eller
uppgifter.
------------------En typisk fettsyra som i samband med lipolysen i fettväven frigörs från triacylglyceroler (TAG)
skall transporteras över många olika membraner och passera många olika hydrofila miljöer innan
den i till exempel leverns mitokondriematrix kan brytas ned i "-oxidationen.
*******************************************************************************
28.

(3,5p) Redogör med text samt en eller flera kompletterande skisser för ett typiskt
plasmamembrans principiella uppbyggnad, sammanhållande krafter samt förekomst av olika
typer av molekyler. Beskriv också hur membranets fluiditet (rörlighet) påverkas av olika
dietära lipider.
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Svar: Ett typiskt cellmembran består av ett dubbelskikt av fosfolipider som sammanhålls
genom hydrofob interaktion och van der Walls bindningar. Fosfolipiderna innehåller
vanligtvis åtminstone en omättad fettsyra som skapar en knyck i strukturen varvid van der
Waals-interaktionen minskar och fluiditeten ökar. Insprängt i grundstrukturen finns den
amfifila kolesterolmolekylen som tätar till membranet på de nyss nämnda ställena. I
membranet finns dessutom talrika proteiner som i sina intramembranösa delar vänder de
hydrofoba sidokedjor utåt mot den hydrofoba miljön medan de i de extra- och intracellulära
delarna omvänt vänder de hydrofoba sidokedjorna inåt från vattenlösningen.
Dietära lipider som påverkar membranets struktur och fluiditet är: trans-fettsyror och mättade
fettsyror som minskar fluiditeten, omättade cis-fettsyror som ökar fluiditeten och minskar
diametern, kolesterol som på ett temperaturberoende sätt både kan minska och öka fluiditeten.
(Även längden hos fettsyrorna påverkar membranets fluiditet, diameter och därmed hur
membranproteiner passar och fungerar.)
29.

(3p)
Redogör med en skiss och ord, på ett sekventiellt korrekt sätt, för hur en typisk
fettsyra såsom palmitinsyra på olika sätt (beskriv!) kan tänkas passera olika membraner och
vätskerum från fettvävens cytosol till leverns mitokondriematrix och där återfinnas i aktiverad
form. Olika hjälpmolekyler, liksom eventuella enzymatiska processer och proteiner som
behövs för palmitinsyrans transport skall beskrivas i detalj och namnges.
Svar: Från fettcellen fri diffusion eller FATP. I blodbanan transport bunden till albumin. In i
hepatocyten fri diffusion/FATP/FABP, i cytosolen FABPs såsom acylCoAsyntetas (troligtvis
belägget på yttre mitokondriemembranets utsida), som katalyserar aktiveringen av fettsyran
vilket kräver ATP och CoA. Ev. passage av acylCoA via porer i yttre mitokondriemembranet
för vidare processning m.h.a. enzymet karnitinpalmitoyltransferas 1 (CPT1/CAT1) som
katalyserar acylCoA + karnitin ! acylkarnitin + CoA. Över inre mitokondriemembranet
transporteras acylkarnitin m.h.a. en antiport (translokas) som samtidigt transporterar ut
karnitin. På insidan av inre mitokondriematrix ersätts sedan karnitin med CoA m.h.a. CPT2
vilket genererar acylCoA.

********************************************************************************
I leverns mitokondriematrix bryts den aktiverade palmitinsyran ned till acetylCoA. De reducerade
coenzymerna som bildas i denna process kan användas som ”substrat” för oxidativa fosforylering
och i viss utsträckning för att stimulera bildningen av 3-hydroxybutyrat. För att den oxidativa
fosforyleringen skall fungera krävs transport av många molekyler och joner mellan det
intermembranösa mitokondrierummet och mitokondriematrix.
********************************************************************************
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30.

(5,5p) Redogör med ord och en skiss för elektrontransportkedjans (andningskedjans)
lokalisation, molekylära uppbyggnad, funktion och hur den kopplar till den oxidativa
fosforyleringen. Beskriv dessutom med ord och skisser transportprinciperna för de olika
molekylerna som behövs för att den oxidativa fosforyleringen skall fungera samt hur de i
"-oxidationen bildade coenzymerna används som substrat i elektrontransportkedjan.
Svar: För elektrontransportkedjan/andningskedjans uppbyggnad och lokalisation se Harvey &
Ferrier, Biochemistry figur 6.8 och 6.13. Kedjan som är lokaliserad i det inre mitokondriemembranet består av fyra proteinkomplex och två mobila carriers, coenzym Q (mellan
komplex I/II och III) och cytokrom c (mellan komplex III och IV). Passagen av elektroner via
komplex I, III och IV, men ej II (succinat-DH som är en del av TCA-cykeln), leder till att
vätejoner transporteras från matrix till det intermembranösa rummet. Vätejoner som ansamlas
i det intermembranösa rummet skapar en jon- och laddningsgradient. Vätejoner som
transporteras tillbaks till mitokondriematrix med hjälp av ATPsyntas (komplex V) leder till
bildningen av ATP. M.h.a. ett antiportprotein transporteras ATP ut från mitokondriematrix
samtidigt som ADP transporteras in. Intransporten av fosfatjoner som behövs för bildningen
av ATP sker genom symport med vätejoner eller genom antiport med hydroxyljoner. Syret
som behövs i komplex IV reaktion diffunderar fritt.
I "-oxidationens första reaktion, som katalyseras av olika acylCoA-dehydrogenaser, reduceras
FAD till FADH2. Detta FADH2 kopplar via flera olika proteiner till den första mobila
carriern, coenzym Q (OBS ej via komplex II!), i andningskedjan. I "-oxidationens tredje
reaktion som katalyseras av 3-hydroxy-acylCoAdehydrogenas bildas NADH, som fungerar
som substrat till komplex I i andningskedjan.

******************************************************************************
Upptaget av till exempel glukos och många aminosyror från tarmlumen är energikrävande.
*****************************************************************************
31.

(2p)
Beskriv med ord, namn och en figur hur det energikrävande upptaget av olika
aminosyror från tarmlumen till enterocyten fungerar.
Svar: Aminosyrorna transporteras i många fall från tarmlumen m.h.a. olika
aminosyratransportörer tillsammans med natriumjoner (symportproteiner som fungerar
genom principen sekundär aktiv transport). En drivande koncentrationsgradient av
natriumjoner upprätthålls genom ett i basalmembranet lokaliserat Na+/K+-ATPas (primär
aktiv transport) som transporterar Na+ ut från cellen och K+ in i cellen.

15

DFM1-TENTAMEN 13 08 26
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Obesitas (30p)
********************************************************************************
Obesitas (fetma) föreligger om en persons så kallade ”body mass
index” (BMI; vikten i kg dividerat med längden i meter i kvadrat)
överstiger 30 kg/kvadratmeter. Obesitas har under senare år blivit
en snabbt spridande global epidemi och är idag den dominerande
orsaken till ohälsa. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är 44
% av diabetes, 23 % av hjärt-kärlsjukdomar och en stor andel av
olika cancerformer kopplade till övervikt och obesitas. I världen
beräknades år 2008 en 1,5 miljard människor (ålder > 20 år) vara
överviktiga (BMI > 25). Av dessa var 500 miljoner människor
obesa. I Sverige beräknas 2,5 miljoner vara överviktiga och 0,5
miljoner obesa. I Sverige är 50 % av patienter med typ 2 diabetes
obesa. Obesitasrelaterade sjukdomar kostar sjukvården och
samhället många miljarder kronor årligen, såväl direkt via
sjukvårdkostnader som indirekt via sjukfrånvaro och
sjukpensionering.
Bilden: Den toskanske generalen Alessandro dal Borro,
porträtterad kring år 1645. Källa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Alessandro_dal_Borro
********************************************************************************
1.

(2p)
Klargör med text och figur hur en vit respektive en brun fettcell ser ut. Vilka
skillnader föreligger? Varför har brun fettvävnad en makroskopiskt brun färg? Vilken är den
bruna fettcellens huvuduppgift?
Svar: I den vita fettcellen ligger lipiderna unilokulärt (på ett ställe), medan lipiderna i den
bruna fettcellen ligger multilokulärt (på flera ställen). Typiskt för den bruna fettcellen är
mycket riklig förekomst av mitokondrier. Den bruna fettvävnaden har en brun färg beroende
på riklig kärlförsörjning och på grund av riklig förekomst av mitokondrier med
järninnehållande enzymer av cytokrom typ. Den bruna fettcellens huvuduppgift är att
producera värme.
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********************************************************************************
Extracellulär matrix är mycket viktig för fettceller, precis som för andra cellerna också.
********************************************************************************
2.

(4p)
Redogör för fyra viktiga funktioner som ECM (extracellulär matrix) har för celler.
Ange specifikt vilka funktioner kollagen och elastin har hos ECM.
Svar: Extracellulär matrix har molekyler som ger struktur, mekanisk hållfast och förankrar
celler. ECM reglerar även intercellulär kommunikation. Matrix behövs för tillväxt och
differentiering av celler, samt för cellmigration. Kollagen skyddar vävnader och organ mot
dragkrafter. I huden är kollagenet organiserat som en väv av fibrer som går åt alla håll vilket
gör att huden kan sträckas ut i alla riktningar utan att brista. Elastin fungerar som gummiband
som ger huden flexibilitet, så att den kan återfå sin form efter att man har sträckt ut den.

********************************************************************************
Även ”basal lamina” är en struktur som är mycket viktig för fettceller.
********************************************************************************
3.

(1p)

Förklara kortfattat vad ”basal lamina” är, och vad dess huvudfunktioner är.

Svar: ”Basal lamina” är specialiserad extracellulär matrix (ECM) som ligger under alla
epitellager, kärl, och runt individuella muskelceller, eller fettceller. [Den består av collagen
IV, perlecan (proteoglucan), laminin och nidogen men kompositionen kan variera från vävnad
till vävnad]. Den har flera funktioner som strukturellt stöd för fett-och muskelceller men är
även viktig i njuren där ”basal lamina” fungerar som ett selektivt membran.
********************************************************************************
Övervikt och obesitas kan uppkomma som följd av en rubbad balans mellan kaloriupptag (-intag)
och kaloriförbrukning, men också på grund av defekt metabol signalering och/eller metabolism
samt enligt vissa nyare rön på grund av epigenetiska förändringar och en förändrad tarmflora.
När det gäller kaloriupptaget är det beroende av effektivitet och funktionalitet hos de endogena
digestions- och absorptionsprocesserna, individens bakterieflora, samt kombinationen av olika
näringsämnen och graden av processning hos dessa.
********************************************************************************
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4.

(4p)
Redogör med hjälp av strukturformler (Fischer-/Hawothprojektion) och eventuellt
kompletterande text) för följande näringsämnens struktur a) glukos, b) fruktos, c) sukros och
d) stärkelse.
Svar: a) och b): se Harvey & Ferrier Biochemistry Fig. 7.4.
c) Sukros är uppbyggt av D-glukos och D-fruktos i pyranosform resp. furanosform
sammanfogade med en !1-"2-glykosidbindning
d) Stärkelse – består av två olika homoglykaner (amylos och amylopektin) uppbyggda av
långa kedjor av D-glukos sammanfogade av !(1-4)-glykosidbindningar. Amylopektin har
också !(1-6)-glykosidbindningar vid ungefär var 20-30 glukosrest.

5.

(4p)
Redogör med hjälp av figur och text för digestionen (nedbrytningen) av a) stärkelse
och b) sukros (var i magtarmkanalen, enzymer och produkter).
Redogör också för c) hur de bildade monosackariderna absorberas från tarmlumen via
enterocyterna till blodbanan.
Svar: I munhålan påbörjar salivamylas nedbrytningen av stärkelsens !(1-4)glykosidbindningar (ej i ändarna och ej närmast greningsställena), upphör i magens sura
miljö, i tunntarmen fortsätter nedbrytningen m.h.a. pankreasamylas vilket genererar
slutprodukterna maltos, maltotrios och !-limitdextriner. Isomaltos och maltos bryter sedan
ned !-1-6-bindningarna i !-limitdextrinerna och maltos bryter de kvarvarande !(1-4)bindningarna. Sammantaget genereras D-glukos.
I tunntarmen bryter sukras ned !1-"2-glykosidbindning i sukros och genererar därmed fritt
D-glukos och D-fruktos. [Sukras har också viss liten aktivitet för !(1-4)-bindningar.]
D-fruktos absorberas från tarmlumen m.h.a. GLUT 5 (faciliterad diffusion) medan D-glukos
absorberas m.h.a. sekundär aktiv transport och symportproteinet SGLT1 tillsammans med Najoner. Na-joner transporteras med en koncentrationsgradient 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 och transporteras som fruktos m.h.a. faciliterad diffusion och GLUT 2 ut från
enterocyten till blodbanan.

********************************************************************************
I levern och i andra vävnader såsom fettväv kommer de monosackarider som bildats vid digestionen
av stärkelse och sukros att tas upp och metaboliseras vidare på olika sätt.
********************************************************************************
6.

(2,5p) Redogör med hjälp av substrat och produkter samt enzymnamn för metabolismen av
den ketos som bildas vid digestionen av sukros, och till dess att samtliga ketosens kol
återfinns i trioser som också bildas vid metabolism av glukos i glykolysen.
Svar: [Intransport med GLUT 2 eller GLUT 5].
Fruktos + ATP ! fruktos-1-P + ADP (enzymnamn: fruktokinas).
Fruktos-1-P ! DHAP + glyceraldehyd (enzymnamn: aldolas B).
Glyceraldehyd + ATP ! glyceraldehyd-3-P + ADP (enzymnamn:
trioskinas/glyceraldehydkinas).
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********************************************************************************
Överkonsumtion av kolhydrater kan i lever och fettväv leda till ökad syntes av fettsyror,
diacylglycerol (DAG) och triacylglycerol (TAG).
********************************************************************************
7.

(1p)
Redogör med hjälp av en summaformel (samtliga substrat, produkter, enzymnamn
och coenzym) för den syntesreaktion som leder till bildningen av den sexton kol långa
fettsyran som initialt syntetiseras i levern innan olika andra enzymer eventuellt förlänger
fettsyran och/eller introducerar dubbelbindningar. Dina kolsubstrat i summaformeln skall
innehålla det a) aktiverade substratet (aktiverad tvåkolsförening) som används av det
huvudreglerade enzymet i fettsyrasyntesen b) liksom den produkt (aktiverad trekolsförening)
som bildas av det aktuella enzymet.
Svar:
acetylCoA + 7 malonylCoA + 14 NADPH + 14 H+! palmitinsyra + 8CoA + 6H2O +
14NADP+ (enzymnamn: fettsyrasyntas [FAS]).

8.

(2p)
Redogör för hur den bildade fettsyrorna i form av TAG under normala metabola
omständigheter exporteras från levern, hur transportaggregatets struktur förändras på olika
sätt i blodbanan samt de reaktioner som krävs för att fettsyrorna (till exempel den bildade
sextonkolsfettsyran) skall återfinnas cytosolärt i en fettcell.
Svar: TAG-molekylerna packas genom hydrofob interaktion tillsammans med
kolesterylestrar i kärnan av lipoproteinpartiklar ([pre]VLDL). Det hydrofoba aggregatet av
lipider omges av fosfatidylkolin och lite omodifierat kolesterol samt apolipoprotein B100.
I blodbanan erhåller [pre]VLDL apoE och apoCII från HDL-partiklar.
Vid sin passage genom kapillärerna exponeras VLDL för enzymet lipoproteinlipas som i
fettväven aktiveras av apoCII. Genom hydrolys klyver detta enzym av fettsyrorna från TAG
och de transporteras in i fettcellen m.h.a. FATP (ev. fri diffusion). [Inuti fettcellen aktiveras
fettsyrorna m.h.a. olika acylCoAsyntetaser (fettsyra + CoA + ATP ! acylCoA + AMP+PPi).]

********************************************************************************
Olika hormoner och signalsubstanser kan på olika sätt hämma eller stimulera nedbrytningen
(lipolysen) av triacylglyceroler i fettväven. Adrenalin är ett av de hormoner som via så kallade "receptorer kan stimulera lipolysen. Under de senaste decennierna har bilden på fettväven förändrats
från att vara lagringsplats för triacylglyceroler med ett reglerat enzym till att också vara ett
endokrint organ (till exempel leptin och adiponektin) med en betydligt mera komplex reglering vad
avser lipogenes och lipolys och flera nya proteiner och enzymer liksom hormoner har isolerats och
karaktäriserats.
********************************************************************************
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9.

(3p)
Redogör för adrenalins signaltransduktion (via "-receptorer) från och med
receptorproteinets struktur till och med aktivering av enzymet som historiskt ansetts var
centralt när det gäller lipolysen i fettväv.
Svar: Receptorn tillhör proteinklassen 7-TM-receptorer. Inbindning av hormonet leder till
rekrytering av ett G-protein bestående av tre subenheter (!-, "-, #-) varav G! binder GDP. Då
G-proteinet interagerar med receptorn sker en strukturförändring och G! binder i stället GTP
vilket leder till dissociation av G!-GTP som genom proteinaktivering aktiverar ett
membranbundet adenylatcyklas. Adenylatcyklas katalyserar bildningen av cAMP + PPi.
cAMP aktiverar ett cytosolärt tetramert proteinkinas A (PKA: två regulatoriska subenheter
och två katalytiska). De katalytiska subenheterna frigörs i aktiv form och fosforylerar bl.a. det
hormonkänsliga lipaset (HKL/HSL) och proteinet perilipin.

10.

(2p)
Redogör med hjälp av substrat och produkter samt enzymer och hjälpfaktorer för
moderna hypoteser/modeller vad avser lipolysen i fettväv till och med bildningen av glycerol.
Svar: Enligt moderna modeller omges cellulära lipidaggregat av olika proteiner som i fettväv
kallas för perilipin. Fosforyleringen av HKL/HSL leder bara till en 2-3 faldig aktivering av
lipolysen och för att en kraftfull aktivering skall ske och som normalt kan detekteras (50-100
faldig) måste även perilipinet fosforyleras.
Vidare har nya lipaser identifierats bl.a. ATGL (”adipose tissue glycerol lipase”) som anses
vara det som klyver TAG till DAG + FA (tidigare ansetts ske m.h.a. HKL/HSL). [ATGL
behöver hjälp av en proteinaktivator (CGI58) som anses sitta bundet till perilipinet och då
dessa fosforyleras så frigörs proteinaktivatorn.] I stället anses HKL/HSL framförallt
katalysera bildningen av MAG+FA från DAG och till sist anses MAG-lipas klyva av den sista
fettsyran och generera glycerol + FA.

********************************************************************************
”Low carb high fat” (LCHF) har blivit en diet på modet för att gå ner i vikt. Dieten och framförallt
de långsiktiga riskerna med denna diet är dock synnerligen omdiskuterade.
********************************************************************************
11.

(3p)
Med utgångspunkt från lärandemålen avseende metabolism och signaltransduktion
på kursen DFM1, beskriv tre olika förändringar vid lågt intag av kolhydrater och hur detta på
olika sätt lokalt i fettväven kan hämma/motverka nybildningen av TAG.
Svar: Glukos behövs för att frisätta insulin. Insulin behövs för att stimulera glukosupptaget i
fettväv (GLUT4). Glukos behövs för att bilda glycerolfosfat i fettväven. Insulin behövs för
aktiveringen av lipoproteinlipas som klyver av fettsyrorna från TAG i kylomikroner och
VLDL. Insulin och/eller metaboliter av glukos bidrar till aktiveringen av den endogena
syntesen av fettsyror i fettväven.
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********************************************************************************
Olika fel på regleringen av födointaget och mättnadsregleringen kan leda till
övervikt såsom vid Prader-Willis syndrom. I hypothalamus anses de olika
aminosyraderivaten serotonin och dopamin vara involverade i regleringen av
födointag och mättnad.
"La monstrua desnuda", av Juan Carreno de Mirana, 1680.
(Källa till bilden Wikimedia Commons.)

********************************************************************************
12.

(1,5p) Med utgångspunkt från valfri aminosyra redogör med hjälp av samtliga substrat och
produkter samt coenzym/cosubstrat) för bildningen av antingen serotonin eller dopamin.
Svar:
a) Trp + O2 + tetrahydrobiopterin (BH4) ! 5-hydroxyTrp + H2O + dihydrobiopterin (BH2)
[enzymnamn: Trp-hydroxylas]; 5-hydroxyTrp ! 5 hydroxytryptamin + CO2 [, enzymnamn:
dekarboxylas +PLP].
b) Tyr + O2 + tetrahydrobiopterin (BH4) ! l-dopa + H2O + dihydrobiopterin (BH2)
[enzymnamn: Tyr-hydroxylas]; dopa (3,4-dihydroxyPhe) ! dopamin + CO2 [, enzymnamn:
dopamindekarboxylas +PLP].
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Pass 2
Tema 2: Mitos & meios (24p)
********************************************************************************
Mitos och meios är två centrala cellulära processer där
den genetiska informationen replikeras samt celler delar
sig. Det finns både stora likheter men även stora
skillnader mellan dessa två processer.
På bilden syns växande celler hos en lökväxt, där
mitosen är lätt att visualisera.
(Källa till bilden Wikimedia Commons.)
********************************************************************************
13.

(2p)
Medan de grundläggande mekanismerna under meios är de samma hos både kvinnor
och män finns det stora skillnader mellan hur spermier och äggceller utvecklas. Nämn fyra
särskiljande drag mellan spermiernas och oocyternas celldelningar, det vill säga skillnader i
meiosprocessen hos män och kvinnor. Illustrera gärna med en schematisk bild vilka skillnader
som föreligger.
Svar: (1) Primordiala könsceller förblir inaktiva fram till puberteten hos män medan
könsceller påbörjar den första meiotiska celldelningen under embryonal utveckling hos
kvinnor. (2) Antalet könsceller börjar minska hos kvinnor redan under embryonalutveckling
men inte hos män. (3) Hos män ger normalt varje spermatogonium upphov till fyra mogna
spermier som kan sammansmälta med en oocyt. Hos kvinnor bildas det en oocyt som kan
sammansmälta med en spermie och tre polkroppar. (4) Spermatogenes hos män tar ungefär 64
dagar. Hos kvinnor kan celldelningen förbli stoppad i den första meiotiska celldelningens
profas under flera år och avslutas först efter puberteten eller avslutas inte alls.

14.

(3p)
Nämn tre särskiljande drag för meios jämfört med mitos hos människan, samt ge en
kort definition till a) haploid cell b) diploid cell samt c) zygot.
Svar: Särskiljande drag i meios jämfört med mitos: (1) Överkorsning. (2) Celldelning i två
omgångar. (3) En cell ger upphov till fyra dotterceller under meios. En haploid cell är en cell
med enkel kromosomuppsättning (23st). En diploid cell är en cell med dubbel
kromosomuppsättning (46st). En zygot är cellen som bildas när ägget och spermien
sammansmälter.

15.

(5p)
Cellcykeln brukar delas i ett antal faser med olika funktioner. Namnge faser som
ingår i Interfasen, samt namnge och kortfattat beskriv faser eller delar som ingår i M-fasen.
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Svar: Interfasen består av G1-, S- samt G2-fasen.
M-fasen består av mitos (delning av genetiskt material) och cytokines (fysisk delning av
modercellen till två dotterceller).
Profas: Cellskelettet ändras och mikrotubuli organiseras från poler. DNA:t börjar
kondenseras.
Prometafas: Kärnmembranet har brutits ner. Mikrotubuli fångar kromosomer vid centromeren
(kinetokor).
Metafas: Kromosomer dras från två poler och hamnar därmed i mitten av cellen. När alla
kromosomer är fästa vid kärnspolen, stängs ”mitotic checkpoint”.
Anafas: Cohesin klyvs och kan ej längre hålla ihop systerkromatider. Kromosomerna dras till
de två polerna.
Telofas: Kromosomerna når polerna. Cellen börjar snörpas av på mitten.
Cytokines: En ring [bestående av aktin och myosin] delar cellen i två dotterceller.
********************************************************************************
DNA-skador leder till aktivering av så kallade “checkpoints”. När en checkpoint är aktiv stoppas
cellcykeln vilket ger tid för DNA-reparation. Detta är viktigt för att undvika celldelning med skadat
genetiskt material. Om inte reparation lyckas induceras apoptos, och cellen offras.
********************************************************************************
16.

(3p)
Ett viktigt sätt att reparera skador i DNA är "nucleotide excision repair". Beskriv
processen i "nucleotide excision repair" och ange de viktigaste molekylära komponenter som
deltar i reparationen. Ange även vilka typer av DNA-skador den kan reparera.
Svar: "Nucleotide excision repair" är en typ av "ta-bort-nukleotid-reparation" som kan
reparera många sorters DNA-skador, som till exempel tymindimerer (en vanlig UV-skada)
eller olika kemiska modifikationer.
Steg 1. Ett enzymkomplex känner igen att DNA-strängen är skadad.
Steg 2. Ett nukleas klipper av DNA-strängen på båda sidor om skadan (~30 nukleotider)
Steg 3. Ett DNA-helikas avlägsnar den felaktiga DNA-strängen
Steg 4. DNA-Polymeras och ligas sammanfogar DNA-strängen.

********************************************************************************
I cellcykelns olika faser aktiveras olika kinaser (CDK) och aktiveringen är beroende av interaktion
med olika cykliner.
********************************************************************************
17.

(2p)
För att ett specifikt CDK skall kunna kännas igen av ett specifikt cyklin måste
tillräckligt många icke kovalenta bindningar/interaktioner uppstå mellan de olika proteinerna.
Redogör för två olika typer av icke kovalenta bindningar som kan delta i interaktionen mellan
två proteiner. För varje typ av bindning ge exempel på ett par av aminosyrarester som kan
delta i den aktuella interaktionen.
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Svar: Vätebindningar är bindningar (interaktioner) som uppstår mellan ett elektronegativt
atomslag (N eller O) och ett väte som sitter kovalent bundet till ett elektronegativt atomslag.
De aminosyrarester som kan interagera med denna typ av bindning är de som i sin sidokedja
innehåller O och N d.v.s. de polära aminosyrorna inklusive de sura eller basiska aminosyrorna
(t.ex. Tyr – Asp).
Jonbindningar (bindningar som uppstår mellan joner och när det gäller aminosyror mellan de
laddade aminosyraresterna med olika laddningar t.ex. Lys/Arg som binder till Asp/Glu).
Hydrofob interaktion (vattnets benägenhet att samla ihop sådant som inte är polärt) när det
gäller aminosyror så gäller detta för de opolära aminosyraresterna med enbart C och H i sina
sidokedjor samt Met (t.ex. Ile – Leu).
********************************************************************************
I samband med meios/mitos kommer den totala mängden membran öka och DNA kommer att
behöva kopieras vilka ställer krav på att det skall finnas nukleotider av olika slag.
Vanliga komponenter i cellmembraner är kolesterol och (glycero)-fosfolipider.
********************************************************************************
18.

(4p)
Redogör för bildningen av kolesterol a) i detalj (substrat, produkter och enzymnamn)
till och med det huvudreglerade enzymsteget, samt därefter b) principiellt (namn o storlek på
substrat och produkter) till och med bildningen av kolesterol.
Svar: Se Harvey & Ferrier, Biochemistry fig. 18.3, 18.4 och 18.5.
a) acetylCoA + acetylCoA ! acetoacetylCoA + CoA (enzymnamn: tiolas),
b) acetoacetylCoA + acetylCoA + H2O ! HMG-CoA (enzymnamn: HMG-CoAsyntas),
c) HMG-CoA + 2 NADPH + 2H+ ! mevalonat (C6) + 2 NADP+ + CoA (enzymnamn: HMGCoA reduktas)
d) Mevalonat !+3 ATP – 3 ADP - CO2 ! IPP (C5)
e) IPP ! DPP (C5), DPP+IPP ! GPP (C10) + PPi, GPP+IPP ! FPP (C15) + PPi,
FPP + FPP + NADPH ! squalen (C30) + NADP+, squalen+ NADPH + O2 ! lanosterol +
NADP+ + H2O (C30; första sterolen) !! ca 19 reaktioner kolesterol (C27).

19.

(3p)
Balansen mellan en cells innehåll av fosfatidsyra (PA) och diacylglycerol (DAG)
upprätthålls av ett fosfatas och ett kinas. Olika klasser av glycerofosfolipider syntetiseras från
PA respektive DAG. Namnge två klasser av fosfolipider som syntetiseras med utgångspunkt
från a) primärt PA, respektive b) primärt från DAG.
Vid biosyntes (anabolism) krävs ofta energi på olika sätt vilket också gäller vid bildningen av
glycerofosfolipider. Beskriv hur energin tillförs för respektive väg och i vilken form och vad
som frigörs då fosfolipiden bildas.
Svar: Se Harvey & Ferrier, Biochemistry fig. 17.5.
Från PA bildas fosfatidylinositol och -glycerol. Från DAG bildas fosfatidyletanolamin och kolin.
PA aktiveras m.h.a. CTP till CDP-DAG + PPi. Alkoholen reagerar med den aktiverade DAG
molekylen under bildning av fosfolipiden och frigörande av CMP.
Etanolamin/kolin aktiveras med ATP + CTP till CDP-etanolamin/CDP-kolin + ADP + CMP
+PPi. Den aktiverade alkoholen reagerar med DAG under frisättning av CMP.
9

20.

(2p)
Bildningen av nukleotider för DNA-syntes ökar under cellcykelns S-fas.
Redogör med hjälp av substrat, produkter, enzymnamn och eventuella
coenzym/hjälpfaktorer/proteiner för hur de relevanta nukleotiderna bildas (ett och samma
enzym) och hur enzymet som katalyserar bildningen av dessa nukleotider regenereras för
fortsatt katalys.
Beskriv också med en enkel skiss den generella molekylära förändringen som katalyseras av
det aktuella enzymet.
Svar: Se Harvey & Ferrier, Biochemistry fig. 22.12.
NDP (ribonukleosiddifosfat) + tioredoxin (2SH; reducerad form) ! dNDP + tioredoxin (S-S;
oxiderad form). Enzymnamn: ribonukleotidreduktas.
För återbildning av den reducerade formen av tioredoxin krävs enzymet tioredoxinreduktas
som använder sig av NADPH som coenzym.
Skissen skall vissa två fosfatgrupper ribos och en bas och att hydroxylgruppen på kol två
reduceras till ett väte.
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Pass 3: Tema 3 (14p) och allmänna frågor (12p).

Tema 3: Bristsjukdomar (14p)
*******************************************************************************
Bristsjukdom. http://www.ne.se/lang/bristsjukdom/135874, Nationalencyklopedin,
hämtad 2013-05-16. För text se länken ovan.
”Bristsjukdom, hos människan ett sjukdomstillstånd som orsakas av brist på en eller flera
nödvändiga komponenter i kosten. Det kan bero på såväl ett bristande intag via kosten (primär
bristsjukdom) som ett ökat behov i samband med tillväxt eller sjukdom (sekundär bristsjukdom).
Nedsatt upptag från födan, malabsorption, kan också ge bristsjukdom. Klassiska exempel på
bristsjukdomar är vitaminbristsjukdomarna, t.ex. skörbjugg vid C-vitaminbrist, nattblindhet och
torrögdhet (xeroftalmi) vid A-vitaminbrist, förlamningar vid B-vitaminbrist, engelska sjukan (rakit)
vid brist på D-vitamin och beriberi vid tiaminbrist."
"Även bristande tillförsel av oorganiska ämnen kan leda till bristsjukdom, t.ex. blodbrist som följd
av brist på järn och struma p.g.a. jodbrist. Från global synpunkt är proteinenergibrist (som ger bl.a.
ödem) och A-vitaminbrist liksom jodbrist de dominerande bristsjukdomarna. I Sverige är framför
allt brist på järn, jod och D-vitamin aktuell men förebyggs genom tillsats av berikningsmedel till
livsmedel.”
*******************************************************************************
21.

(2p)
Malabsorption eller malabsorptionssyndrom innefattar ett antal sjukdomstillstånd
som beror på felaktig digestion eller absorption av föda i matspjälkningssystemet. En
sjukdom som leder till malabsorption är glutenintolerans, som också kallas celiaki. Detta är en
autoimmun sjukdom där det finns antikroppar mot ett i glutens förekommande glykoprotein.
Sjukdomen orsakar skador på tunntarmens slemhinna.
Klargör hur du i mikroskopet skiljer på tunntarmen från tjocktarmen med avseende på
följande parametrar:
1. Förekomst av villi.
2. Förekomst av plica circulares.
3. Relativt riklig förekomst av Paneths celler.
4. Antal bägarceller.
Svar:
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*******************************************************************************
Klassisk skörbjugg beror på defekt syntes av dragtåligt kollagen typ 1 förorsakat av bristande intag
av C-vitamin. I dagens läge vet man dock att det finns vitamin C-transporterande proteiner varför
man kan misstänka att C-vitaminbrist i en del fall skulle kunna bero på bristfälligt cellulärt upptag
av C-vitamin.
********************************************************************************
22.

(4p)
Redogör för kollagen typ-1s uppbyggnad och sammanhållande krafter med hjälp av
text och figurer. Beskriv också vilka posttranslatoriska förändringar som proteinet måste
genomgå för att ett stabilt och dragtåligt kollagen typ-1 skall kunna bildas. Beskriv också hur
C-vitamin kommer in i bilden. Tips: för att organisera din beskrivning använd dig gärna av
strukturnivåer för proteiner.
Svar: Se Harvey & Ferrier Biochemistry Fig. 4.3, 4.5, 4.6 och 4.7 samt 4.9.
Primärstruktur: Repetitiva tripletter av aminosyraresterna (Gly-X-Y; där X i ca. 10% av fallen
är Pro och Y Hyp/Hyl).
Sekundärstruktur: Vänstervriden helix med 3 aminosyrarester/varv.
Tertiärstruktur: Långsträckt fiberformad 3D-struktur.
Kvartenärstruktur: Trimert protein där subenheterna ligger tvinnade kring varandra i
högervarv – bildar tropokollagen.
Fibriller/Fibrer: Flera tropokollagenmolekyler som aggregerat och binder kovalent.
Posttranslatoriska förändringar: Avklvvning av signalpeptid, hydroxylering av vissa Pro och
Lys-rester, glykosylering av vissa av dessa rester, intermittent bildande av inter- och intramolekylära disulfidbryggor i N- och C-terminalerna. Extracellulärt sker sedan avklyvning av
dessa globulära N- och C-terminaler vilket genererar tropokollagen. Flera
tropokollagenmolekyler aggregerar och kovalenta allysinbryggor bildas mellan Lys och
modifierade Lys-rester (allysinrester).
Vitamin C behövs för att reducera den i katalysen oxiderade järnjonen som finns i det aktiva
centrat hos enzymerna Pro-/Lys-hydroxylas och som bildas i samband med katalysen. Om
detta inte sker fås ett defekt kollagen som inte kan hydroxyleras och därmed inte heller
glykosyleras vilket är nödvändigt för att vissa vätebindningar skall uppstå och för att
aggregering skall kunna ske.

********************************************************************************
När det larmas om plötslig fisk- och fågeldöd misstänker man ofta brist på tiamin. Tiaminbrist hos
människa är inte helt ovanligt och leder i grunden till bristande energibildning och kan förorsaka
Beriberi (beror på ensidig kost med polerat ris) och Wernicke-Korsakoffs syndrom (hos
alkoholister).
********************************************************************************
23.

(1,5p) Beskriv med hjälp av en summaformel en valfri metabol reaktion som katalyseras av
ett tiaminkrävande enzymkomplex, var reaktionen sker subcellulärt och hur den metabola
reaktionen är kopplad till energibildning. Ange vilka coenzymer som det valda komplexet
kräver.
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Svar: Två viktiga enzymkomplex i mitokondriematrix kräver tiamin-pyrofosfat
(pyruvatdehydrogenas- resp. !-ketoglutaratdehydrogenaskomplexet) som i grunden
katalyserar samma metabola reaktion och kräver samma coenzymer: TPP, liponsyra, CoA,
FAD och NAD+.
pyruvat/!-kg + NAD+ + CoA ! acetyl CoA/succinylCoA + NADH + H+ + CO2.

********************************************************************************
Imerslund-Gräsbecks syndrom är en sjukdom som beror på en medfödd oförmåga att ta upp vitamin
B12 från tarmen. Bristande funktion hos parietalcellerna kan också leda till bristande upptag av
vitamin B12. Brist på vitamin B12 kan leda till makrocytär anemi (ansamling av förstorade omogna
röd blodkroppar [megaloblaster] i benmärgen).
********************************************************************************
24.

(1,5p) Beskriv hur och var i tarmen vitamin B12 processas för att det skall kunna
absorberas.
Svar: I magen utsöndras ”intrinsic factor” (IF) från parietalcellerna. I magens sura miljö
dissocierar B12 (kobalamin) från sina olika proteiner men binder i stället till ett i magen bildat
protein (haptocorrin/transcobalamin-1/R-factor). I duodenums mera basiska miljö bryts
haptocorrin ned av proteaser och istället binder B12 till IF (IF-B12). IF-B12 binder i ileum till
specifika receptorer och hela vitamin-IF-receptor-komplexet tas upp m.h.a. endocytos.

25.

(3p)
B12-brist kan diagnosticeras genom klinisk analys av metylmalonat och homocystein.
Förklara genom att beskriva de två B12-krävande reaktionerna i kroppen med hjälp av
substrat, produkter, enzymnamn och eventuellt coenzym. Ange också i vilket metabolt
sammanhang som de två reaktionerna är av betydelse.
Svar: L-metylmalonylCoA ! succinylCoA (enzymnamn: metylmalonylCoA-mutas) – deltar
i nedbrytningen av uddakolsfettsyror och i processningen av vissa grenade aminosyror.
Homocystein + N5-metyltetrahydrofolat ! metionin + THF (enzymnamn: metioninsyntas) –
deltar i återbildningen av THF som är viktigt i delande celler och för bildningen av bl.a.
puriner och TMP samt av Met som krävs bl.a. för bildning av SAM.

*******************************************************************************
Det är viktigt att ett växande embryo har tillgång till nödvändiga näringsämnen.
*******************************************************************************
26.

(2p)
Vad är spina bifida? Förklara hur utvecklingsstörningen uppstår samt redogör för hur
kan man förebygga spina bifida.
Svar: Defekter i neuralrörsslutning kallas med ett samlingsnamn spina bifida. Normalt sluts
neuralfåran till ett neuralrör först i mitten av embryot och sedan åt båda håll (kranialt och
kaudalt) som ett dubbelt blixtlås. När denna slutning ej fungerar normalt blir resultatet någon
form av spina bifida. Folsyra till modern reducerar risken för spina bifida med 50-70 %.
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Allmänna frågor (12p)
27.

(3p)
Beskriv de cellulära mekanismer som säkerställer att intracellulära vesiklar fuserar
med rätt målmembran.
Svar: Det finns SNARE:s på både vesikeln (v-SNARE för ”vesicle” SNARE) och på
målmembranet (t-SNARE för ”target” SNARE) och det måste normalt sett vara rätt
kombination av v-SNARE och t-SNARE för att vesikeln skall kunna fusera. Det behövs
också en matchande kombination av Rab-GTP:as på den fuserande vesikeln och Rab-effektor
på målmembranet.

28.

(1p)

Vilken funktion har lysosomen och hur utför den sin funktion?

Svar: Intracellulär nedbrytning syftandes till återvinning av material. Lysosomen innehåller
en stor mängd hydrolaser av olika slag som kan bryta längre kedjor och därigenom verka till
att bryta ner det som transporteras in i lysosomen till mindre beståndsdelar. Hydrolaserna har
ett lågt pH-optimum anpassat till lysosomens sura matrix.
29.

(2p)
Vid en gastroskopi förs det slangformade instrumentet genom munhålan via pharynx
och esophagus ner till gaster för att inspektera och eventuellt ta prov på slemhinnan. Det
första patienten måste göra vid införandet är förstås att öppna munnen. Vilka
muskler/muskelgrupper medverkar vid öppningen av munnen? Beskriv också hur själva leden
rör sig under förloppet från stängd mun till stort öppnad mun.
Svar: Medverkande muskler vid öppning av munnen: m. pterygoideus lateralis samt supraoch infrahyoidala muskler. Under den initiala fasen av munöppningen (<15°) roterat caput
mandibulae i fossa mandibularis. Vid fortsatt öppning av munnen (>15°) glider caput framåt i
fossa mandibularis mot tuberculum articulare (rotation av mandibula runt en tänkt axel
ungefär igenom foramina mandibulae).

30.

(1,5p) När du för gastroskopet nedåt så finns det tre trånga ställen på vägen ner till gaster.
Var finns respektive förträngning och på vilket avstånd från framtänderna ligger respektive
förträngning?
Svar: 1. Övergång pharynx esophagus c:a 15 cm från framtänderna;
2. Esophagus överkorsning av arcus aortae och bronchus principalis sinister, c:a 25 cm från
framtänderna;
3. Passagen genom diaphragma/hiatus esophagus, c:a 40 cm från framtänderna.

31.

(0,5p) När gastroskopet närmar sig cardia ska du normalt se en tydlig gränslinje i
slemhinnan. Vad heter denna gränslinje?
Svar: Z-linjen.
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32.

(4p)
Den cephala fasen i samband med måltid påverkar både sekretionen i munnen och
sekretionen i magsäcken.
Vad innebär den cephala fasen? Redogör för initiering av den cephala fasen, samt hur den
medieras. Redogör även för de sekretoriska förändringar som äger rum i munnen och
magsäcken under denna fas. Beskriv också hur negativa feedback-mekanismer kan hämma
saltsyrasekretionen i ventrikeln?
Svar: Den cephala fasen innebär en aktivering av det sensoriska systemet såsom lukt, syn,
hörsel, känsel samt tanken på föda.
Denna aktivering leder i munhålan till ökad parasympatisk aktivering av salivsekretion som
innebär att saliven blir vattnig, vätekarbonatrik, innehåller mer !-amylas och ökar i volym.
Den cephala fasen innebär en ökning av aktiviteten i parasympatiska nervsystemet via n.
vagus. Aktiveringen av n. vagus leder samtidigt till en ökning av magsaftsekretionen framför
allt HCl-bildningen dels genom vaguspåverkan (via postganglionära neuron) på
parietalcellerna, men också på G-cellerna som ökar sin gastrinfrisättning, och på H-cellerna
som leder till en ökad histaminfrisättning. Histamin och gastrin ökar sekretionen av HCl från
parietalcellerna. D-celler som producerar somatostatin hämmar både parietalcellerna och Hoch G-cellerna vilket minskar HCl-sekretionen.
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DFM1-TENTAMEN 14 01 13
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1 (26p) + allmänna frågor (4p)

Tema 1: Munhålan (26p)
******************************************************************
I munhålan (cavitas oris) sker med hjälp av, framför allt, tänderna
en mekanisk sönderdelning av maten. Även den kemiska
nedbrytningen av födan påbörjas i munhålan med hjälp av enzymer
i saliven, vars sekretion regleras via olika nerver. Tungans
huvudsakliga funktioner är att kontrollera flödet av föda till
matstrupen, att framkalla talljud och att registrera smaker.

(Bildkälla: Wikimedia commons)
******************************************************************************
1.

(2p)
Den mekaniska sönderdelningen av maten sker framför allt med hjälp av tänderna
och underkäkens rörelser. Två av de så kallade tuggmusklerna som bidrar till rörelserna är m.
pterygoideus medialis och m. pterygoideus lateralis. Beskriv två rörelser av underkäken som
respektive muskel bidrar till.
Svar: M. pterygoideus lateralis: bidrar till öppning av munnen, till protraktion, [och (vid
unilateral kontraktion) till att vrida underkäken åt sidan (malningsrörelse)]; M. pterygoideus
medialis: stänger munnen, och (vid omväxlande unilateral kontraktion) malningsrörelser.

2.

(2p)
Öronspottkörteln är den största av de tre stora spottkörtlarna. Ange det latinska
namnet på öronspottkörteln och beskriv så noga du kan (anatomiskt) hur saliven från denna
körtel töms i munhålan.
Svar: Glandula parotidea. Saliv producerad i glandula parotidea töms via ductus parotideus
som löper ytligt om m. masseter strax nedom okbågen och mynnar genom kinden mittemot
den andra molaren i överkäken.
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*******************************************************************************
Från öronspottkörteln utsöndras många enzymer bland annat enzymer som deltar i nedbrytning av
stärkelse men också för att bryta ned bakteriella kolhydrater (lysozym).
*******************************************************************************
3.

(3p)
Redogör med text och skisser för uppbyggnaden av stärkelse och hur stärkelse bryts
ned i munhålan och i övriga delar av magtarmkanalen. Substrat och produkter samt
enzym/enzymer skall beskrivas liksom begränsningar för enzymet/enzymerna.
Svar: Stärkelse består av homoglykanerna amylos och amylopektin. Dessa homoglykaner
består av D-glukosenheter sammanfogade med !-1-4-bindningar samt !-1-6-bindningar i
amylopektin vid var 20-30 glukosenhet. I munhålan utsöndras enzymet amylas som påbörjar
nedbrytningen av stärkelse genom att bryta !-1-4 bindningar inuti kedjorna, men inte de
bindningar som sitter längst ut och inte heller de bindningar som sitter närmast ett
greningsställe. Salivamylas och pankreasamylas, som utsöndras från pankreas till duodenum,
bryts stärkelse fullständigt ner till maltos, maltotrios och !-limitdextriner.

4.

(4p)
Under de cephala och gastriska faserna aktiveras såväl salivsekretionen som
sekretionen från pankreas. Beskriv hur denna aktivering går till och hur det påverkar
salivsekretionen och pankreassekretionen via autonoma nervsystemet och/eller hormoner.
Svar: Den cephala fasen innebär en aktivering av det sensoriska systemet såsom lukt, syn,
hörsel, känsel (tryckreceptorer i munhålan) samt tanken på föda.
Denna aktivering leder i munhålan till ökad parasympatisk aktivering med ökad salivsekretion
som följd. Det innebär ökad volym vattnig, vätekarbonatrik saliv som också innehåller mer
alfa-amylas. Även en mindre ökning i mucinmängd kan ses.
Stimulering av pankreassekretionen kan indelas i tre faser. Cephala fasen: I analogi med
regleringen av salivsekretionen ökar pankreassekretionen vid syn, lukt beröring och tanke på
medierad av n. vagus. Denna aktivering svarar för ungefär 25 % av pankreassekretionen
under en måltid. Den gastriska fasen svara för ungefär 10 % av pankreassekretionen via en
vago-vagal reflex vid uttänjning av magsäcken. Troligen påverkas den gastriska fasen också
vagusmedierad gastrinfrisättning som kan öka pankreassekretionen.
[(INGÅR INTE I FRÅGAN) Den intestinala fasen som är den tredje och mest påtagliga fasen
som aktiveras när föda töms från ventrikeln in i duodenum som leder till såväl CCK- som
sekretinfrisättning. Det sura maginnehållet som når duodenum aktiverar sekretinsekretionen
och stimulerar n. vagus att öka sekretionen av vätekarbonatrikt pankreassekret. Proteiner i
födan stimulerar sekretion av CCK till blodet vilket ökar enzymatiska sekretionen från
pankreas.]

5.

(1p)
Genom sekretionen utsöndras också olika enzymer som har till syfte att bryta ned
nukleinsyror (DNA och RNA). Beskriv med text och en skiss och med angivande av socker
och baser hur en DNA-kedja är uppbyggd.
Svar: Se figur 29.2 i Ferrier Biochemistry. En DNA-kedja byggs upp av repetitiva
deoxyribosenheter sammanfogade med fosfatgrupper mellan hydroxylgrupperna som sitter på
kol 3 resp. 5 i deoxyribos; till hydroxylgruppen, som sitter på kol1 i deoxyribos, binds olika
baser (A, C, G eller T).
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6.

(3p)
Vid tandborstning kan tandköttet börja blöda. Ibland beror det på defekt
kollagenbiosyntes och brist på ett specifikt vitamin. Vilket är vitaminet och vilken specifik
funktion har vitaminet vid biosyntes av kollagen typ 1. Beskriv med hjälp av substrat och
produkt den eller de kemiska modifieringarna som är beroende av de aktuella enzymen, och
på vilket sätt den uteblivna kemiska modifieringen eller modifieringarna leder till ett
försvagat kollagen.
Svar: För att ett strukturellt starkt kollagen typ 1 skall bildas måste vissa prolin- och lysin
rester hydroxyleras av enzymerna prolylhydroxylas resp. lysylhydroxylas till Hyp resp. Hyl. I
katalysen, som kräver O2, oxideras den järnjon (Fe2+) som sitter i hydroxylasernas aktiva
centrum till Fe3+. För att järnjonen och enzymet skall återaktiveras behövs C-vitamin som
reduktionsmedel. Bildningen av Hyp och Hyl behövs för att sammanhållande vätebindningar
skall kunna uppstå i kollagen, men också för att vissa av dessa modifierade aminosyrarester
skall kunna O-glykosyleras; O-glykosyleringen är nödvändig för att flera tropokollagenmolekyler skall kunna aggregera och bilda dragtåliga fibrer.

7.

(2p)
A: Vad kallas de celler i tanden som producerar och utsöndrar predentin som senare
mineraliseras och blir dentin?
Svar: Odontoblaster.
B: I vilken proportion förekommer serösa och mukösa körteländstycken i glandula
submandibularis?
Svar: 80% serösa och 20% mukösa körteländstycken.
C: Vilken typ av tungpapiller saknar smaklökar och har en tjock förhorning på sitt ytepitel?
Svar: Papilla filiforme.
D: Vad kallas med egennamn de serösa körtlar som man hittar i tungan?
Svar: Von Ebners körtlar.

******************************************************************************
Typiskt för den epitelvävnad som täcker munhålans ytor är riklig förekomst av olika typer av "cell
junctions".
******************************************************************************

8.

(2p)
Redogör för struktur och funktion för "tight junctions". Rita gärna en schematisk
illustration med förklaringar.
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Svar: "Tight junctions" (eller tätningsfogar) kopplar samman celler så att inget kan passera
mellan cellerna.
De hindrar även slumpvis diffusion av t.ex. receptorer i cellmembranet.
"Tight juctions" är t.ex. viktiga för att koppla samman epitelceller i tarmen så att inget
okontrollerat läcker ut från kroppen till tarmen eller tvärtom.
"Tight junctions" byggs upp av olika transmembranproteiner: claudiner och occludiner, där en
transmembran del av proteinerna förankras inne i cellmembranet och en extracellulär del
kopplar samman två celler. ZO-proteiner binder in till "tight junctions" och kopplar dessa till
aktinfilamentet inne i cellen. Även andra proteiner kan binda in till en "tight junction" så att
den placeras rätt i en cell, t.ex. för att skapa polaritet hos epitelceller.

9.

(3p)
En annan typ av junctions är "gap junctions". Redogör för deras struktur och
funktion, och ge ett exempel på en typ av vävnad som har ett relativt högt antal av "gap
junctions", samt förklara varför.
Svar: "Gap junctions" är en typ av kommunicerande koppling som tillåter små oorganiska
joner och andra vattenlösliga molekyler att passera från cell till cell. De kan öppnas och
stängas genom intra- eller extracellulära signaler.
"Gap junctions" byggs upp av kanalbildande proteiner, connexiner, som är ett
transmembranprotein. Flera connexiner (6 st.) sätts samman till en connexon. Connexoner i
plasmamembranet hos två celler som kopplas samman bildar en kanal
Exempel på organ/vävnad (ett exempel räcker):
Levern: i levern är inte alla hepatocyter kopplade till en nerv. Om de hepatocyter som står i
kontakt med nerven får en signal så sprids denna snabbt till närliggande celler via "gap
junctions".
Hjärtat: "Gap junctions" behövs för att synkronisera muskelkontrationen vid sammandragning
av hjärtat.

********************************************************************************
Redan tidigt i embryonal utveckling etableras en polaritet i embryot och kroppsaxlarna etableras,
vilket avgör till exempel placering av den blivande munhålan.
********************************************************************************
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10.

(3,5p) Redogör för de olika kroppsaxlarna hos embryot (människan) med namnen samt
deras riktning i relation till den vuxna kroppen. Vilken struktur i det tidiga embryot definierar
den blivande mittlinjen? Beskriv var den blivande munhålan utvecklas på den relevanta
kroppsaxeln. Rita gärna en schematisk bild med förklaringar.
Svar:
1. Kranial-kaudal kroppsaxel ("huvud-svans")
2. Dorsal-ventral kroppsaxel ("ryggsidan-buksidan")
3. Höger-vänster kroppsaxel.
Primitivstrimman definierar den blivande mittlinjen i embryot. Munhålan utvecklas i den
kraniala änden av den kranial-kaudala kroppsaxeln.

11.

(0,5p) En relativt vanlig missbildning i munhålan uppstår när den maxillarprocess som
utvecklas ur den första gälbågen i embryot inte sluts fullständigt. Vad heter denna
missbildning?
Svar: Läpp- och gomspalt.

Allmänna frågor
12.

(3p)
Redogör för de viktigaste stegen i befruktningen av en äggcell. Namnge de viktigaste
komponenterna. Beskriv också vad som händer i meiosen hos äggcellen under själva
befruktningen.
Svar:
1. Spermien genomgår kapacitation under vandringen till oocyten.
2. Spermien binder till ZP3-receptorer på zona pellucida
3. Akrosomreaktionen utlöses så att proteaser hjälper spermien tränga igenom zona pellucida.
4. Cellmembranerna fuserar.
Oocytens meios II avslutas innan cellkärnorna fuserar.

13.

(1p)

Redogör för vad som händer med spermiecellens DNA vid befruktning.

Svar: Kärnkromosomer som finns i spermiehuvudet hamnar i äggcellen och skapar en diploid
cell. Spermiesvansens mitokondrier (med mitokondrie-DNA) stannar utanför.
[Zygoten har mitokondrier endast från äggcellen.]

!
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Pass 2
Tema 2: Vesiklar (24p)
********************************************************************************
I cellens organeller produceras ständigt molekyler som förpackas i små vesiklar och skickas till
olika destinationer. Vesiklarna kan smälta ihop med olika organeller och på så sätt förflytta
substanser inne i cellen. De kan också smälta samman med cellens yttre membran, och frisätta till
exempel signalsubstanser och hormoner. Grundläggande kroppsfunktioner som ämnesomsättning
och nervsignalering är beroende av att vesikeltransporten fungerar felfritt. Nobelpriset i fysiologi
eller medicin år 2013 har tilldelats James E. Rothman, Randy W. Schekman och Thomas C. Südhof
för deras upptäckter rörande maskineriet som reglerar vesikeltrafik. De tre Nobelpristagarna har
upptäckt genom vilka proteiner och mekanismer molekyler transporteras till rätt plats i cellen vid
rätt tidpunkt.

Bilden visar hur en vesikel smälter samman med cellens yttre membran och hur innehållet i
vesikeln, till exempel signalsubstanser eller hormoner, frisätts till omgivningen.
(Källa: Pressmeddelande från Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet 2013-10-07)
********************************************************************************
14.

(2p)
En av nobelpristagarna 2013 – Randy Schekman – fann vid en genetisk ”screen” i
jäst hur vissa mutanter fick vad som kan liknas vid en trafikstockning av vesiklar inne i
cytoplasman. Mutanterna visade sig sakna viktiga komponenter i vesikeltransportsystemet
som verkar mellan det endoplasmatiska retiklet (ER) och golgiapparaten (Golgi). Beskriv
vesikeltransportsystemet mellan ER och Golgi samt namnge systemets huvudkomponenter. [
Svar: Vesiklarna som utgår från ER till Golgi använder det s.k. COPII (coatamer protein)
maskineriet för att knoppas av från ER och speciella lastreceptorer ser till att rätt proteiner
inlemmas i de vesiklar som knoppas av med COPII-systemet. Vesiklar som utgår från Golgi
och skall till ER använder COPI maskineriet för att knoppas av och se till så att rätt proteiner
kommer tillbaks från Golgi till ER i vesiklarna.

15.

(2p)
En annan av nobelpristagarna 2013 – James Rothman – upptäckte ett
proteinkomplex som styr och underlättar den slutliga fusionen mellan en vesikel och ett
målmembran. Beskriv systemet samt hur själva fusionen fungerar.
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Svar: Systemet heter SNARE (”Soluble NSF attachment protein Receptor”). Det finns
SNARE:s på både vesikeln (v-SNARE för ”vesicle” SNARE) och på målmembranet (tSNARE för ”target” SNARE) och det måste normalt sett vara rätt kombination av v-SNARE
och t-SNARE för att vesikeln skall kunna fusera. V- och t-SNAREs ligger upplindade i
vesiklen respektive membranet. När de bildar rätt sorts komplex så går de ihop som ett
blixtlås och driver därigenom fusionen mellan vesikel och målmembran.
******************************************************************************
Vesikeltransport av olika typ involverar bland annat igenkänning av olika former/typer av
fosforylerade fosfatidylinositol-molekyler (PIP1 – PIP7). Fosforyleringen av fosfatidylinositol (PI)
och dess olika former kräver många olika specifika enzymer som utnyttjar adenosintrifosfat (ATP)
som fosfatdonator. Andra reaktioner i vesikelbildning såsom ”coat assembly” kräver istället
guanosintrifosfat (GTP) och olika enzymet med GTPas aktivitet.
******************************************************************************
16.

(3p)
Med utgångspunkt från valfri trios i glykolysen och aktiverade fettsyramolekyler
redogör för bildningen av fosfatidylinositol med hjälp av substrat och produkter (inklusive
eventuella nukleotider) samt coenzymer/cosubstrat för redoxreaktioner.
Svar: DHAP + NADH + H+ ! glycerol-3-fosfat + NAD+ (enzymnamn:
glycerolfosfatdehydrogenas); glycerol-3-fosfat + acyl-CoA! lysofosfatidsyra + CoA;
lysofosfatidsyra + acylCoA ! fosfatidsyra + CoA; fosfatidsyra + CTP ! CDP-DAG + PPi;
CDP-DAG + inositol ! PI + CMP.

********************************************************************************
Det ATP som behövs för att modifiera fosfatidylinositol (PI) och för att vissa steg i
vesikeltransporten skall fungera kan bildas genom substratfosforylering eller oxidativ fosforylering
i andningskedjan.
********************************************************************************

17.

(4p)
Redogör med text och skiss för a) andningskedjans uppbyggnad och funktion. b)
Med hjälp av bland annat substrat och produkter förklara principerna bakom den oxidativa
fosforyleringen och c) hur ATP, som bildats genom oxidativ fosforylering, kan transporteras
till cytosolen för att användas i olika reaktioner.
Svar: Andningskedjan består av fyra enzymkomplex och två s.k. mobila carriers (CoQ mellan
komplex I/II och III och cytokrom C mellan komplex III och IV). Substrat för komplex I är
det reducerade coenzymet NADH och för komplex II det reducerade coenzymet FADH2 som
bildas i TCA-cykelns succinatDH. Passagen av elektroner genom komplex I, III och IV och
via olika redoxpar leder till att 4+4+2 vätejoner (H+) pumpas ut i det intermembranösa
rummet. I komplex IV reagerar e- och H+ med O2 och det bildas vatten – därav namnet
andningskedjan. Gradienten av protoner samt laddningsskillnaden mellan det
intermembranösa rummet och mitokondriematrix leder till att protonerna i det
intermembranösa rummet flödar tillbaks genom komplex V (ATPsyntas). När ca fyra
vätejoner (H+) passerar tillbaka till mitokondriematrix bildas en molekyl ATP från ADP+Pi.
ATP lämnar mitokondriematrix via en ATP/ADP-antiport.
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18.

(3p)
Redogör med hjälp av substrat och produkter (inklusive eventuella nukleotider) samt
enzymnamn för den huvudreglerade reaktionen i glykolysen som också leder till
substratfosforylering. Beskriv också hur den aktuella reaktionen/enzymet i levern regleras
allostert, kovalent och på gennivå av olika specifika substanser eller hormoner.
Svar: PEP + ADP ! pyruvat + ATP (enzymnamn: pyruvatkinas). Enzymet pyruvatkinas
regleras allostert genom ”feed forward” stimulering av fruktos-1,6-bisfosfat och genom
inhibering av aminosyran alanin. Enzymet aktiveras genom kovalent defosforylering
medierad av insulins aktivering av ett proteinfosfatas och inhiberas genom glukagonmedierad
PKA-fosforylering. På gennivå aktiverar insulin genaktiviteten medan glukagon nedreglerar
densamma.

******************************************************************************
I samband med nervtransmission binder en vesikel med ett specifikt protein till ett proteinkomplex i
cellmembranet. Det aktuella proteinkomplexet i cellmembranet är uppbyggt av tre !-helixar som
tvinnar sig kring varandra till en trimer.
******************************************************************************
19.

(4p)
Redogör med text och en skiss för a) uppbyggnaden av en !-helix hos ett protein.
b) Beskriv vilka sammanhållande krafter som bygger upp sekundärstrukturen hos en !"helix
och principen för dessa krafter. c) Ange också två exempel på icke kovalenta bindningar/
interaktioner som kan finnas mellan subenheterna i ett protein och/eller mellan olika proteiner
såsom beskrivits ovan. För vardera av de två exemplifierade bindningstyperna d) ge också
exempel på ett par av aminosyrarester som kan bidra till bindningstypen.
Svar: !-helix är en av flera identifierbara regelbundna veckningar av ett protein: en
högervriden helix med 3,6 aminosyrarester/varv som sammanhålls med intramolekylära Hbindningar i helixens längdriktning mellan atomer i peptidbindningar. En H-bindning är den
elektrostatiska interaktion som uppstår mellan ett väte och ett elektronegativt atomslag under
förutsättning att det aktuella vätet sitter kovalent bundet till ett elektronegativt atomslag (F, O
eller N).
Mellan olika subenheter kan alla typer av icke kovalenta bindningar förekomma såsom Hbindningar mellan sidokedjor och/eller mellan en sidokedja (t.ex. Ser-Asp) och proteinets Neller C-terminal, jonbindningar (t.ex. Arg/Lys-Asp/Glu) samt hydrofob interaktion (t.ex.ValLeu).

********************************************************************************
Sekretion med hjälp av exocytos, som inbegriper vesikulär transport, sker i olika celler längs hela
matsmältningskanalen.
*******************************************************************************
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20.

(2p)
Med ledning av den bifogade figuren (innehållande bilderna A-D) skall du besvara
följande frågor:
A: Vilken huvudsaklig sekretionsprodukt
utsöndras från cellerna som dominerar
epitelet?
Svar: Muköst slem utsöndras från
bägarceller som finns i stort antal i
colonslemhinnan.
B: Vad kallas med egennamn de körtlar som
är markerade med en rektangel?
Svar: Brunners körtlar finns i tela
submucosa i duodenum.
C: Vilken är den huvudsakliga
sekretionsprodukten från cellerna som ligger
i mitten på bilden och är markerade med en
kvadrat?
Svar: Majoriteten av cellerna i de
Langerhanska cellöarna i pankreas insöndrar
(till blodet) hormonet insulin.
D: Vilken sekretionsprodukt utsöndrar
cellerna som är basofilt färgade och finns i
botten av kryptorna?
Svar: Huvudceller är basofilt färgade,
medan parietalceller är acidofilt färgade i en
vanlig hematoxylin-eosinfärgning. Huvudceller utsöndrar pepsinogen som konverteras till
pepsin, ett proteolytiskt enzym, vid pH lägre än 5 eller genom autokatalys.
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********************************************************************************
Det finns ett antal sjukdomar som orsakas av förändringar i gener som har en viktig funktion i
vesikeltrafik. Vissa av dessa sjukdomar har symtom som liknar dem vid Hunters syndrom, som är
en ärftlig lysosomal upplagringssjukdom. Fler av dessa sjukdomar ärvs X-kromosombundet
recessivt.
********************************************************************************
21.

(4p)
Definiera begreppet "X-kromosombunden" samt "recessiv" (i genetisk betydelse).
Redogör för möjliga ärftlighetsgångar i en familj där antingen far eller mor bär på anlaget för
sjukdomen. Förklara varför sjukdomen förkommer endast hos det ena könet.
Svar: X-kromosombundna sjukdomar orsakas av förändringar i en gen på X-kromosomen
(jämför med förändringar autosomala gener, som finns i de övriga kromosomerna). Att en
genvariant (allel) är recessiv i förhållande till en annan genvariant, innebär att egenskapen
som den ansvarar för endast syns i fenotypen om båda anlagen är av den recessiva typen.
Sjukdomar med denna ärftlighetsgång orsakas av en muterad gen (förändrat arvsanlag)
belägen på X-kromosomen, som är en av de könsbestämmande kromosomerna. Män har en
X-kromosom och en Y-kromosom, medan kvinnor har två X-kromosomer. X-kromosombundna recessivt ärftliga sjukdomar förekommer som regel endast hos män och nedärvs via
vanligen friska kvinnliga bärare av en normal och en muterad gen. Söner till kvinnliga bärare
av en muterad gen löper 50 procents risk att ärva sjukdomen, och döttrar löper samma risk att
bli friska bärare av en muterad gen. En man med en X-kromosombunden recessivt ärftlig
sjukdom kan inte överföra den till sina söner, men alla döttrar blir bärare av den muterade
genen.
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Pass 3
Tema 3: Metabola och cellulära förändringar vid fasta och svält (26p)
********************************************************************************
Efter den absorptiva perioden efter en måltid (2-4 timmar) vidtar en period av fasta om inte
ytterligare näringsämnen intas per oralt eller tillförs intravenöst. Kroppens metabolism övergår då
successivt från ett i huvudsak anabolt tillstånd till ett katabolt tillstånd. Denna övergång medieras
genom att bland annat nivåerna av insulin minskar medan nivåerna av glukagon ökar. Vid längre
tids fasta kommer ytterligare hormoner att frisättas såsom adrenalin, kortisol och tillväxthormon för
att ytterligare anpassa kroppen till ett tillstånd av utebliven tillförsel av näringsämnen.
Den omställning som sker efter den absorptiva perioden syftar primärt till att upprätthålla
glukosnivåerna med hjälp av glykogenolys och glukoneogenes för att förse bland annat hjärnan och
de röda blodkropparna med glukos. Därefter handlar det om att spara muskelproteiner och initiera
nedbrytning av triacylglyceroler för att bilda energi och ketonkroppar som kan användas av många
celler som en alternativ energikälla till glukos.
Många av de hormonella effekterna på de olika metabola vägarna, till exempel glukoneogenesen
och glykolysen, medieras genom att aktiviteten hos olika gener upp- eller nedregleras.
--------------------------Frisättningen av fastehormonet glukagon från !-cellerna i pankreas hämmas av bland annat glukos
och insulin, men stimuleras av adrenalin och
aminosyror. Frisättningen av insulin från betaceller i pankreas medieras av glukos efter upptag
via Glut 2 transportörer, fosforylering med hjälp
av glukokinas, ATP-bildning i glykolysen och
påverkan på ATP beroende K-kanaler (KATP). I
hjärnan (i ventromediala hypotalamuskärnan;
VMH) har man identifierat samma molekyler och
att aktivering av KATP kan ske. Möjligen är detta i
hjärnan lokaliserade system involverade i den
centralt medierad blodglukosregleringen genom
att det påverkar det autonoma nervsystemet och
därmed indirekt frisättningen av glukagon och
adrenalin (se figur 1; Taborsky, G.J. J Diabetes
Sci Technol, 2010;4(6):1338-1344).
*******************************************************************************
22.

(1,5p) Beskriv hur Glut 2 skiljer sig från Glut 4 respektive Glut 1/3. Beskriv även vad det är
som gör Glut 2 speciellt lämplig för att användas i #-celler och i specifika glukosavkännande
neuron i hjärnan.
Svar: Glut 2 har låg affinitet men hög kapacitet till skillnad från Glut 1/3. Den är inte heller
insulinberoende som Glut 4. Sammantaget innebär detta att Glut 2 på ett linjärt sätt kan ta upp
glukosmolekyler utan att insulin behöver frisättas och därmed kan glukos ”signalera”
intracellulärt inom ett brett intervall av glukoskoncentrationer.
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23.

(2p)
Beskriv med text och en enkel kinetisk skiss hur glukokinas (hexokinas IV/D), som
uttrycks i dessa glukosavkännande system (se den inledande tematexten) samt i levern, skiljer
sig från det mera vanliga hexokinaset som uttrycks i de flesta andra cellerna. Förklara också
kortfattat varför dessa skillnader i kinetiska egenskaper hos glukokinas är ändamålsenliga i
celler som känner av glukoskoncentrationen.
Svar: Glukokinas har låg affinitet men hög kapacitet till skillnad från hexokinas (se fig. 8.13 i
Ferrier Biochemistry). Detta innebär att glukokinas på ett linjärt sätt intracellulärt kan
fosforylera upptagna glukosmolekyler vid många olika glukoskoncentrationer för fortsatt
glykolys och bildning av ATP i celler som känner av glukoskoncentrationen.

******************************************************************************
Vid nedsatt bildning av ATP i VMH (se den inledande tematexten) verkar det autonoma
nervsystemet kunna signalera till bland annat !-cellerna att frisätta glukagon
*****************************************************************************
24.

(3p)
Redogör för samtliga steg och molekylära förändringar i glukagons signaltransduktionsmekanism från och med receptorproteinets struktur till och med aktivering av
glykogenfosforylaskinas. (Ledtråd: signaltransduktionsmekanism är identisk med adrenalins
medierad via #-receptorer).
Svar: Inbindning av glukagon till sin 7TM-receptor, vilken kopplar till ett trimert G-protein
(!, #, $). Kopplingen till G-proteinet leder till att G! byter ut GDP mot GTP. Den
strukturpåverkan som då sker leder till att G!-GTP dissocierar och interagerar med
membranbundet adenylatcyklas. Adenylatcyklas katalyserar omvandlingen av ATP! cAMP
+ PPi. Det bildade cAMP aktiverar allostert det tetramera enzymet PKA vilket leder till att de
katalytiska subenheterna dissocierar från de regulatoriska subenheterna och fosforylerar olika
enzymer såsom glykogenfosforylaskinas (GFK) som då aktiveras.

25.

(3,5p) Redogör med text och enkel skiss för glykogens fullständiga nedbrytning till och
med bildningen av glukos (samtliga substrat och produkter inklusive eventuella nukleotider
samt enzym skall beskrivas).
Svar: GFK fosforylerar och aktiverar glykogenfosforylas (GF+ATP! GF-P+ADP) som då
bryter !-1-4 bindningar i glykogen genom fosforolys (klyvning m.h.a. Pi [fosforsyra]) varvid
det bildas glukos-1-P. Glykogenfosforylas klyver alla !-1-4-bindningar tills det återstår 4
glukosenheter innan en !-1-6-bindning. Därefter kommer ”debranching enzyme” som består
av två enzymatiska domäner (4.4-transferas och ett 1-6-glucosidas) att förflytta 3 av de fyra
glukosresterna till en icke reducerande ände av den intilliggande kedjan av glukosrester.
Därefter klyvs den återstående glukosenheten vid !-1-6-bindningen bort genom hydrolys
varvid en molekyl glukos frigörs. GF-P återupptar sin nedbrytning tills den når ett nytt
greningsställe. De bildade glukos-1-P-molekylerna omvandlas till glukos-6-P m.h.a.
fosfoglucomutas. Glukos-6-P hydrolyseras därefter m.h.a. glukos 6-P-fosfatas och vatten till
glukos och Pi.
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******************************************************************************
Då plasmanivåerna av glukos minskar reduceras frisättningen av insulin och därmed minskar den
hämmande effekten av insulin på proteolysen liksom på lipolysen vilket bidrar till att dessa
processer successivt kommer att aktiveras. Effekten på proteolysen förstärks bland annat av
kortisolfrisättning, och på lipolysen genom adrenalinfrisättningen.
I samband med proteolysen frisätts stora mängder av glutamin och alanin från skelettmuskulaturen.
*******************************************************************************
26.

(2p)
Redogör med hjälp av samtliga substrat och produkter och enzymnamn för
metabolismen av alanin i levern till och med bildningen av ammoniak och en !-ketosyra som
också är en citronsyracykelintermediär.
Svar: alanin + !-ketoglutarat ! pyruvat + glutamat (enzymnamn: ALAT),
glutamat + NAD+ ! !-ketoglutarat + NH3 + NADH + H+ (enzymnamn:
glutamatdehydrogenas).

27.

(3,5p) Redogör för den fortsatta metabolismen av NH3 som frisätts från alanin (se frågan
innan) till och med bildningen av en produkt varigenom två kvävegrupper kan elimineras från
levern och vidare till njuren. Samtliga substrat och produkter (inklusive nukleotider) skall
beskrivas liksom namnet för det huvudreglerande enzymet och dess reglering.
Svar:
NH3 + CO2 + 2ATP ! karbamylfosfat + 2ADP + Pi (enzymnamn: karbamylfosfatsyntetas I;
regleras allostert av N-acetylglutamat),
Karbamylfosfat + ornitin ! citrullin + Pi;
Citrullin + Asp + ATP ! argininosuccinat + AMP + PPi,
Argininosuccinat ! arginin + fumarat,
Arginin + H2O ! urea + ornitin.

28.

(1p)
Adrenalin (A) och noradrenalin (NA) stimulerar lipolysen. Med utgångspunkt från
katekolaminen dopamin redogör med hjälp av samtliga substrat och produkter* för bildningen
av katekolaminerna noradrenalin och adrenalin. *Som alternativ till samtliga substrat och
produkter beskriv vilka förändringar som sker med dopamin för att bilda NA resp. A.
Svar: Dopamin + O2 ! noradrenalin + H2O; noradrenalin + 1xSAM ! adrenalin + 1xSAH.
(Alternativt: hydroxylering på #-kolet, metylering av ett väte i aminogruppen).
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29.

(3p)
Då lipolysen går på högvarv bildas stora mängder av ketonkroppar i levern. Med
utgångspunkt från den mest reducerade ketonkroppen, redogör för denna ketonkroppsmetabolism till första citroncykelintermediär med hjälp av substrat, produkter, enzymnamn
samt coenzym/cosubstrat. Ange också två krav för att en cell skall kunna använda
ketonkroppar som energikälla.
Svar: 3-hydroxy-butyrat + NAD+! acetoacetat + NADH + H+ (enzymnamn: 3-OHbutyratdehydrogenas);
acetoacetat + succinylCoA ! acetoacetylCoA + succinat (enzymnamn: tioforas),
acetoacetylCoA + CoA ! 2 acetylCoA (enzymnamn: tiolas),
acetylCoA + oxaloacetat ! citrat + CoA (enzymnamn: citratsyntas).
Kravet för att kunna utnyttja ketonkroppar som energikälla är mitokondrier och uttryck av
enzymet tioforas.

**************************************************************************
Om och i så fall hur nukleotidmetabolismen påverkas av födointag eller av fasta hos människa är
inte klarlagt. Bildningen av olika nukleotider uppvisar dock dygnsvariationer och gamla resultat på
råttor visar att de novo biosyntesen av purinerna adenin och guanin, påverkas av fasta och intag av
aminosyror. Eftersom de novo biosyntesen av purinnukleotider kräver energi och purinbiosyntesen
nedregleras hos råttor vid fasta, är det rimligt att anta att biosyntesen även hos människor eventuellt
minskar vid fasta.
****************************************************************************
30.

(2p)
Med utgångspunkt från den femkols-ketos som bildas i en av redoxreaktionerna i
den irreversibla delen av HMP-shunten i samband med välfött tillstånd, beskriv med hjälp av
substrat och produkter (inklusive eventuella nukleotider) bildningen av den aktiverade
pentosintermediären som används vid nysyntes av ATP och GTP. Ange dessutom namnet på
enzymet som katalyserar bildningen av den aktiverade pentosintermediären samt beskriv hur
det aktuella enzymet regleras allostert. Som alternativ till enzymnamn beskriv strukturellt vad
som sker vid aktiveringen.
Svar: ribulos-5-P ! ribos-5-P; ribos-5-P + ATP ! 5-fosforibosyl-1-pyrofosfat + AMP
(enzymnamn: PRPPsyntetas) aktiveras av Pi och hämmas av purinribonukleotider.

******************************************************************************
Genuttryck/aktivitet hos gener kan uppregleras eller nedregleras på olika nivåer (DNA, RNA och
protein) och på ett flertal olika sätt.
*******************************************************************************
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31.

(4,5p) Redogör för de viktigaste intracellulära molekylärgenetiska mekanismerna som
cellen använder för att reglera genuttryck/aktivitet. Rita gärna en bild. Vilken av dessa olika
sätt är det allra vanligaste sättet att styra en gens aktivitet?
Svar: Hur mycket av en viss gen uttrycks i cellen (alltså "genuttrycket") påverkas framförallt
av antalet RNA-kopior som produceras (transkription). [10 % av alla gener som kodar för
proteiner som reglerar transkription]. Genuttrycket regleras även på flera andra nivåer:
Transkriptionell kontroll: Olika kombinationer av transkriptionsfaktorer påverkar hur effektivt
en gen transkriberas. Förändringar/modifieringar i kromatinet (histoner/DNA) styr
genuttrycket.
RNA-processingsmaskineriet: RNA-modifiering (cappning/polyA) påverkar hur mkt mRNA
som transporteras ut i cytoplasman, och hur mycket som translateras och bryts ner.
mRNA-nedbrytning: mRNA kan brytas ner om det inte är korrekt modifierat (cappat
och/eller polyAdenylerat), eller korrekt splitsat. Felaktig splitsning kan resultera i stopkodon i mRNA som gör att mRNA inte kan translateras. [Ett felaktigt splitsat mRNA saknar
s k exon-exon junction proteiner (EJC) som annars markerar att mRNA:t är korrekt splitsat.
mRNA kan även brytas ned med hjälp av s.k. miRNA (binder mRNA) och RISC proteiner
(RNA-inducing silencing complex).]
Translationskontroll: initieringsfaktorer kan fosforyleras och blockera translation, miRNA
kan förhindra translation.
Post-translationell kontroll: Protein veckas, modifieras (fosforylering), ubiquitineras (proteinnedbrytning/degradation).
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DFM1-TENTAMEN 14 03 04
(korrigerat svar fråga 34)

Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1 (24,5p) + allmänna frågor (5,5p)
Tema 1: ”Glucagon like peptide 1” (GLP-1) ett peptidhormon med många
strängar på sin lyra (24p)

******************************************************************
”Glucagon like peptide 1” (GLP-1) är ett peptidhormon som framförallt bildas i L-celler i nedre
delen av tunntarmen och i colon. GLP-1 bildas genom differentiell processning av det 160
aminosyrarester långa prekursorproteinet preproglukagon; i !-cellerna i pancreas bildas i stället
huvudsakligen peptidhormonet glukagon. GLP-1 insöndras till blodbanan då L-cellerna exponeras
för olika näringsämnen (kolhydrater, aminosyror och långa fettsyror) men också då de exponeras
för nedbrytningsbara fibrer och gallsyror. Dessutom verkar det finnas en neuronal komponent i
frisättningen av GLP-1 från tarmen.

GLP-1 är en av flera inkretiner som frisätts från tarmen och som förstärker insulinfrisättningen av
peroralt administrerat glukos gentemot om samma mängd glukos administreras intravenöst. GLP-1
stimulerar också proliferation och differentiering av "-celler i pancreas medan apoptosen av "cellerna liksom frisättningen av glukagon från !-cellerna hämmas vilket också är intressanta
effekter ur ett diabetesperspektiv.
GLP-1 har många andra effekter i kroppen och bland annat hämmas tömning av magen genom att
den antroduodenala motoriken påverkas. I tarmen hämmar GLP-1 dessutom bildningen av
lipoproteiner och i levern hämmas glukoneogenes och lipogenesen. Nyligen har det visat sig att
tarmfloran i colon också påverkar frisättningen av GLP-1 och därigenom påverkas transporten av
föda genom mag-tarmkanalen; vid brist på energi leder bakteriefloran i colon till att mera GLP-1
frisätts, och transporten genom magtarmkanalen går långsammare.
Förutom att bildas i L-cellerna i tarmen uttrycks GLP-1 på många andra ställen i kroppen (till
exempel i hjärnan) och flera studier har visat att aptiten hämmas av GLP-1.
Sammantaget gör detta att GLP-1 och dess signaltransduktionsmekanism är farmakologiskt
intressant. Halveringstiden i blodbanan är dock kort (<2 min) och mer stabila GLP-1-agonister och
nedbrytningshämmare används som läkemedel mot i första hand diabetes typ 2 men många nya
mera specifika läkemedel är under utveckling.
******************************************************************************
1

1.

(2p)
GLP-1 skapas i cellen genom translation av en mRNA-molekyl. Nämn två andra
typer av RNA-molekyler som är inblandade i själva translationsprocessen samt beskriv deras
funktion kortfattat.
Svar: Ribosomala RNA-molekyler, som har en både strukturell och funktionell roll i
uppbyggnad av ribosomer samt i själva translationen. tRNA-molekyler är bärare av
aminosyror till ribosomen som fungerar som adaptorer mellan mRNA samt den växande
polypeptiden.

2.

(0,5p) GLP-1 som insöndras till blodbanan i den nedre (distala) delen av tunntarmen
hamnar så småningom i v. portae hepatis. Vilket är det latinska namnet på den ven i vilken
GLP-1 transporteras innan den (GLP-1) hamnar i v. portae hepatis?
Svar: V. mesenterica superior.

3.

(1,5p) Beskriv med en enkel skiss hur anatomin ser ut vid övergången mellan tunntarm och
tjocktarm. Markera och ange de latinska namnen på de tre avsnitt av tarmen som finns
närmast intill denna övergång.

Svar:

4.

(2,5p) Många nedbrytningsprodukter av våra huvudnäringsämnen (kolhydrater, proteiner,
lipider) men också galla, fibrer och olika hormoner kan som inledningsvis nämnts på olika
sätt stimulera frisättningen av GLP-1 från L-celler.
Redogör för den fullständiga nedbrytningen av stärkelse till monosackarider. Din redogörelse
skall beskriva substrat, produkter, enzym och var de olika nedbrytningsstegen sker i
magtarmkanalen.
Svar: Stärkelse består av amylos och av amylopektin – homoglykaner uppbyggda av Dglukosenheter sammanhållna med !-1-4-bindningar resp. !-1-4-bindningar och !-1-6bindningar. I munhålan utsöndras salivamylas som påbörjar nedbrytningen av !-1-4bindningarna, i duodenum fortsätter pancreasamylas nedbrytningen av stärkelse som
avstannade i magens sura miljö; de produkter som bildas är maltos, maltotrios och !-limitdextriner. För att bryta ned de bildade di- och oligosackariderna krävs två ytterligare enzymer:
maltas som klyver !-1-4-bindningarna och isomaltas som klyver !-1-6- bindningarna.
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5.

(2,5p) Med utgångspunkt från den monosackarid som bildats vid fullständig nedbrytning av
stärkelse (se frågan innan) redogör med skiss och text för denna monosackarids absorption in
i L-cellen och i enterocyterna. Även stödproteiner/enzymer som behövs för att absorptionen
av den bildade monosackariden skall fungera skall också beskrivas, inritas i skissen samt
namnges. Transportprinciperna skall namnges och beskrivas.
Svar: Se Ferrier figur 7.10. Monosackariden D-glukos som bildats vid den fullständiga
nedbrytningen av stärkelse absorberas huvudsakligen med hjälp av symportproteinet SGLT1
som samtidigt transporterar Na-jonerna med en koncentrationsgradient och glukos mot en
koncentrationsgradient (sekundär aktiv transport). Koncentrationsgradienten för Na-jonerna
skapas genom ett antiportprotein (Na+/K+-ATPas) lokaliserat till basalmembranet (OBS
felplacerad i figuren i Ferrier) som genom hydrolys pumpar ut Na-joner ur cellen och pumpar
in K-joner i cellen (primär aktiv transport).

*******************************************************************************
Genom glykolysen ökar koncentrationen av cytosolärt ATP i L-cellerna vilket leder till stängningen
av ATP-beroende kaliumkanaler KATP-kanaler. Stängningen av dessa kanaler leder i sin tur till att
den cytosolära koncentrationen av kalcium ökar och därmed frisättningen GLP-1. En ökning av
intracellulärt kalcium och därmed också GLP-1-frisättning ses också efter vagusaktivering och
frisättning av acetylkolin och inbindning till muskarinerga receptorer på L-cellerna. Det har
spekulerats i att det är denna vagalt medierade frisättning som är orsaken till den initiala tidiga
frisättningen av GLP-1.
********************************************************************************
6.

(2p)
Redogör med hjälp av en summaformel för glykolysen till och med bildningen av en
trekols !-ketosyra (substrat, produkter och coenzym/cosubstrat; vattenmolekyler skall ej
redovisas). Redogör också med hjälp av substrat, produkter, eventuellt coenzym/cosubstrat
samt enzym för en valfri reaktion i glykolysen som leder till substratfosforylering.
Svar: glukos + 2ADP + 2Pi + 2NAD+! 2 pyruvat + 2ATP + 2NADH + 2H+
1,3-bisfosfoglycerat (1,3-BPG) + ADP + [H2O] ! 3-fosfoglycerat + ATP
(enzymnamn: 3-fosfoglyceratkinas) alternativt
fosfoenolpyruvat + ADP ! pyruvat + ATP (enzymnamn: pyruvatkinas).

7.

(3,5p) GLP-1 förstärker frisättningen av insulin efter peroralt intag av glukos. Vid
diabetsutredningar genomför man ibland en glukosbelastning (jämför kolhydratlaborationen
under kursen DFM1). Beskriv med ord och ett diagram hur en normal glukosbelastningskurva
ser ut samt hur en belastningskurva skulle kunna se ut vid diabetes typ1. Beskriv också i
samma diagram hur man skulle kunna förvänta sig att glukosbelastningskurvan skulle kunna
se ut hos en person som inte har diabetes men nedsatt eller utslagen frisättning av GLP-1 från
L-cellerna. Storheter och enheter skall anges på axlarna och de tre belastningskurvorna skall
ritas i samma diagram för att möjliggöra tidsmässiga och numeriska jämförelser. Resultatet av
en förväntad belastningskurva då GLP-1 frisättningen inte fungerar skall diskuteras i relation
till utseendet för en belastningskurva vid diabetes typ1.
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Svar: För graf se laborationskompendiet. Normalkurvan skall starta på
fasteglukoskoncentrationen (3,3-5,6 mM), topp efter 30-75 min (max 7-11mM), samt normalt
fasteglukos som skall uppnås efter ca 2-3 timmar. Vid diabetes fasteglukos över 5,6 mM
högre topp, och förhöjt 2 timmars värde. Kurvan vid GLP-1 brist leder till försämrad
insulinfrisättning och därmed skenbart en likartad kurva som vid mild diabetes. Den 3:e
grafen kommer således att se principiellt likadan ut som diabetesgrafen med skillnaden att
fasteglukos ligger i normalintervallet.
8.

(2p)
Halveringstiden för GLP-1 i blod är mycket kort (< 2min) därför har man försökt
utveckla läkemedel med samma effekter (agonister) som ej bryts ned lika fort och andra
läkemedel som hämmar enzymet DPP-4 som bryter ned GLP-1; DPP-4 finns bland annat
membranbundet till endotelceller. Många läkemedel verkar genom att hämma ett enzyms
aktivitet antingen kompetetivt eller nonkompetetivt.
Med hjälp av ett Michaelis-Menten diagram illustrera en valfri enzymhämningsprincip
(antingen kompetetivt eller nonkompetetivt) och hur de kinetiska kurvorna ser ut vid den
valda hämningsprincipen och utan hämmare. Storheter och enheter skall anges på axlarna och
de två kinetiska kurvorna med eller utan hämmare skall ritas i samma diagram för att
möjliggöra jämförelser. Skillnader i Vmax och Km skall diskuteras för den valda
hämningsprincipen kontra den ohämmade situationen.
Svar: Se Ferrier Biochemistry Fig. 5.12A och Fig. 5.14A.
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9.

(4p)
GLP-1 binds av GLP1-receptorn som förutspås ha sju transmembranregioner och
tillhör familjen G-proteinkopplade receptorer. a) Redogör för syntesprocessen av
membranproteiner i cellen med början efter translationsinitiering i cytosolen (redogör ej för
membranproteinsyntes i mitokondrien). b) I GLP1-receptorns sekvens återfinns två stycken
glutamatrester omedelbart N-terminalt till det första membranspännande segmentet. Föreslå
med motivation vilken topologi (schematisk 3D-struktur) GLP1-receptorn med största
sannolikhet har.
Svar: (a) När GLP1-receptorns signalpeptidsekvens exponeras vid ribosomen binder den
signaligenkännande partikeln (SRP) och förhindrar vidare translation i cytoplasman. mRNAribosom-SRP komplexet binder sedan en receptor för SRP i granulärt ER. Receptorn medierar
i sin tur bindning till det ER-membranspännande translokatorkomplexet. SRP dissocierar från
signalsekvensen, translationen återstartar och peptidkedjan som translateras löper nu genom
translokatorn. När den första start-transfer-sekvensen går igenom translokatorn öppnas den
och det membransegmentet släpps ut lateralt i ER-membranet. Sedan fortsätter translationen
till nästa membranspännande segment som i sin tur släpps ut lateralt i ER-membranet osv.
När hela membranproteinet är translaterat så vidtar vesikulär transport till målmembranet där
membranproteinet skall verka. (b) Figur 12-49 i Alberts (5:e upplagan). Negativt laddade
aminosyror omedelbart N-terminalt om första membranspännande segment medför med
mycket stor sannolikhet extracellulär/lumenär exponering av N-terminalen.

**************************************************************************
Som inledningsvis nämnts hämmar GLP-1 tömning av magen genom att den antroduodenala
motoriken påverkas. Även vid sväljning påverkas magens motorik.
**************************************************************************
10.

(2p)
I samband med sväljning anpassas ventrikeln för att ta emot föda. Det sker dels
genom receptiv relaxation och dels genom adaptativ relaxation. Förklara varför dessa två
händelser är viktiga för ventrikelns funktion?
Svar: I samband med sväljning sker en s.k. receptiv relaxation av ventrikelns muskulatur. Det
innebär att den tomma ventrikelns muskulatur kan tänjas ut när födan fylls på utan att öka
muskeltonus. I samband med att magsäcken börjar fyllas påverkas tryckreceptorer i ventrikeln
vilka ytterligare relaxerar muskulaturen för att ventrikeln ska kunna fyllas upp till ung. 1,5 L
volym utan tryckökning. Detta kallas för adaptiv relaxation. Både receptiv och adaptiv
relaxation mediernas via n vagus.
Det som sedan avgör hur innehållet töms från ventrikeln till duodenum är partikelstorlek,
relativa kvantiteten av kolhydrat, protein och fett samt ventrikelinnehållets surhetsgrad.]

11.

(2p)
Beskriv kortfattat vad som händer med ventrikelmotoriken i samband med att föda
når ventrikeln.
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Svar: Skillnaden mellan motorik i en tom ventrikel jfr med fylld kan beskrivas som följer.
En tom ventrikel rör sig i princip inte förutom i samband med s.k. migrerande motorkomplex
(MMC), som är en kraftig peristaltisk våg som varar ca 20-30 minuter för att därefter upphöra
varvid motoriken avstannar. I samband med att föda når ventrikeln startar ventrikelmotoriken
och fortsätter tills den åter är tom. Kontraktionerna är tre till antalet/min varken fler eller färre
och ökar i styrka från corpus mot antrum. Varje kontraktionsvåg leder inte med nödvändighet
till en tömning av ventrikelinnehåll men kan göra så. Se ovan.

Allmänna frågor (5,5p)
12.

(3p)
Beskriv cellcykelns huvudfaser, gärna med en bild. Var i cellcykelns finns dess
startpunkt? Beskriv även vilka kontrollmekanismer cellen har för att säkerställa att cellcykeln
fungerar optimalt. Ange namn och ange även var i cellcykeln dessa kontroller utförs.
Svar:
G1, S (DNA-syntes), G2, M (separation av kromosomer, celldelning), G0 (vilofas).
Cellcykelns startpunkt är "restriction point" vid G1. Cellcykeln har ett antal checkpoints där
cellen utför en kontroll av kvaliteten i cellcykeln. Vid G1-checkpoint kontrolleras om miljön
är gynnsam miljö. Vid G2/M-checkpoint kontrolleras om allt DNA har replikerats samt om
miljön är gynnsam. Vid metafas-checkpoint kontrolleras att alla kromosomer är fastsatta i
kärnspolen.

13.

(2,5p) Vid fasta/svält frisätts proportionellt stora mängder av glutamin från
skelettmuskulatur. En stor del av detta glutamin metaboliseras i njuren. Redogör med hjälp av
substrat, produkter, cosubstrat/coenzymer och enzym för metabolismen av glutamin till och
med bildningen av kväveinnehållande produkter som leder till att de två kväveatomerna i
glutamin kan elimineras via urinen. Vid längre tids svält ökar mängden av glutamin som
metaboliseras i njuren – en del av det glutamin som då når njuren har bildats i levern.
Förklarar syftet med att öka mängden av glutamin som metaboliseras i njuren vid svält.
Svar:
glutamin + H2O ! glutamat + NH3 (enzymnamn: glutaminas),
glutamat + NAD+ ! NADH + H+ + !-ketoglutarat + NH3 (enzymnamn:
glutamatdehydrogenas).
De två bildade ammoniakmolekylerna kan vid acidos binda H+ och elimineras i form av
ammoniumjoner via urinen. Vid långvarig fasta/svält ökar bildningen av sura ketonkroppar
och då ökar levern bildningen av glutamin som då går till njuren; !-ketoglutaratet som bildas
i njuren kan användas för att öka glukoneogenesen.

!
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Pass 2
Tema 2: Cancer i bukspottkörteln (24p)
********************************************************************************
”Cancer i bukspottkörteln är ovanlig bland yngre personer, tre fjärdedelar av patienterna är över 65
år. Sjukdomen är ungefär lika vanlig bland män som bland kvinnor. Varje år får omkring 900
personer i Sverige cancer i bukspottkörteln. Typiskt fås diagnos för cancer i bukspottkörteln sent.
Symtomen på cancer i bukspottkörteln är i många fall ganska diffusa och kommer ofta i ett sent
skede av sjukdomen.
Så vitt man vet i dag kan cancer i bukspottkörteln inte botas med vare sig cytostatika eller strålning.
En förutsättning för operation är att cancern inte har spridit sig utanför bukspottkörteln, exempelvis
in i de större blodkärl som finns alldeles utanför bukspottkörteln eller gett upphov till metastaser,
dottertumörer, i andra organ. Eftersom det är ett stort och påfrestande ingrepp är en annan
förutsättning att patienten har ett bra allmäntillstånd.”
(Källa: Cancerfonden)
********************************************************************************
14.

(2p)
Hur tidigt en tumör i pancreas ger upphov till symptom beror bland annat på var i
körteln tumören är belägen. Tumörer som är belägna nära duodenum tenderar att ge symptom
tidigare då de kan täppa till gångarna nära deras mynning i duodenum. Ange de latinska
namnen på pancreas olika delar och markera var de är belägna i bild A nedan. I bild B visas
en detalj av pancreasgångar och gallgångarna där en korsning mellan två av gångarna suddats
ut (se pil). Med utgångspunkt från vad du vet om hur gångarna en gång har bildats, ange
vilken av gångarna som korsar anteriort om den andra.

Svar:
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15.

(2p)
Klargör med text och figur för bukspottkörtelns mikroskopiska anatomi.
Svaret skall klargöra följande:
A: Vilken är den dominerande celltypen i exokrina pancreas och hur ser den ut?
B: Vad kallas och vad utgör den endokrina delen av pancreas?
C: Vad kallas de olika celler som man hittar i endokrina pancreas? Namnge två av dessa, samt
för varje celltyp, ange även namnet på den respektive huvudsakliga sekretoriska produkten.
Svar:
A: Den exokrina pancreas är en lobulerad tubuloalveolär körtel där den dominerande
celltypen är exokrina körtelceller som utnyttjar sig av merokrin sekretion (sekretion via
exocytos genom sekretoriska vesiklar). Körtelcellerna är serösa med en basofil färgreaktion
p.g.a. ett utvecklat granulärt ER, vilket är typiskt för proteinutsöndrande celler. Första delen
av utförsgångarna kallas skarvstycke (fogstycke; ”intercalated duct”), och de delar/celler som
buktar in i ändstycket utgör s.k. centroacinära celler.
B: Endokrina pancreas utgörs av de Langerhanska cellöarna.
C:
A-celler - !-celler; utgör ca. 20 %; producerar glukagon.
B-celler - "-celler; utgör ca. 70 %; producerar insulin.
D-celler - #-celler; utgör ca. 5-10 %; producerar somatostatin.
F-celler - PP-celler; utgör ca. 1-2 %; producerar pancreaspolypeptid (PP).

****************************************************************************
I celler som har utvecklats till cancerceller kan man hitta ett stort antal förändringar i DNA
(mutationer). Trots det stora antalet förändringar, förefaller det vara så att inte alla mutationer
påverkar cellen eller individen negativt.
****************************************************************************
16.

(4p)
Ange fyra olika typer av skador som förekommer hos DNA. Beskriv också kortfattat
för varje typ av skada vad det är som kan orsaka en sådan skada. Vidare ange fyra olika skäl
till varför en mutation i DNA inte behöver påverka fenotypen?
Svar:
1) Kemisk modifiering (deamidering), till exempel C ombildas till U
2) Crosslinks (tymidindimer), orsakas av UV-strålning
3) Mismatch - felaktig korrekturläsning under replikation
4) Enkel- eller dubbelsträngade brott - radioaktiv strålning, kemiska substanser
Orsaken varför en mutation inte påverkar fenotypen kan vara att
- det är en tyst mutation som inte påverkar aminsyrasekvensen i proteinet
- förändring av aminosyrasekvensen påverkar inte alltid funktionen
- endast en liten andel av genomets DNA kodar för proteiner
- det finns två kopior av nästan alla gener
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17.

(3p)
Begreppet "cancer" handlar om en stor samling sjukdomar som uppkommer genom
förändringar (mutationer) i cellernas arvsmassa. Det finns olika typer av mutationer och när
det gäller cancer i bukspottskörteln finns det studier som visar att cancercellerna har
förändrade splitsningsprodukter. Förklara vad alternativ splitsning är, hur splitsning regleras i
stora drag och varför organismer har utvecklat förmågan till alternativ splitsning.
Svar: Splitsning är den process som ser till att genens introner klipps bort och exonerna binds
ihop. Splitsning av pre-mRNA sker under och efter transkriptionen (innan translation), med
hjälp av RNA och proteinkomplex (snRNPs/ ¨snurps¨). Splitsningen (av transkriptet) är
energikrävande och sker i spliceosomen (RNA och proteinkomplex) där introner tas bort [som
lassoliknande strukturer, så kallat lariat-struktur] och exoner ¨limmas¨ ihop till mRNA
(messenger/budbärar RNA). En och samma gen (pre-mRNA) kan splitsas olika i olika
celltyper eller vävnader, för olika ändamål. Den genetiska informationen (generna) hos
eukaryota organismer (till exempel människa) är organiserad så att olika kombinationer av
informationsbärande delar (exoner) kan väljas vid splitsning av mRNA (alternativ splitsning)
och ger upphov till olika proteiner under translationen. På det här sättet kan cellen ta fram
olika varianter av en och samma gen och ge upphov till proteiner med olika funktioner.
Antalet gener behöver därmed inte vara lika med antalet olika proteinvarianter som
förekommer hos organismer. Om inte splitsningen fanns som mekanism så skulle antalet
gener troligen vara fler än nu för att skapa alla de olika proteiner och funktioner som en cell
och hela organismen behöver. Splitsning ger variation och har även en viktig evolutionär roll
för utveckling av ”nya” proteiner."

********************************************************************************
Symtomen vid pancreascancer uppträder dessvärre sent i sjukdomsförloppet varför prognosen vid
pancreascancer är mycket dålig. Ibland går det att operera men oftast har tumören hunnit sprida sig
för mycket och då används ibland enbart palliativ kemoterapi med bland annat 5-fluorouracil (5FU) enbart eller i kombination med andra cytostatika. Orsaken till denna svåra cancertyp är okänd,
men en ökad risk ses hos bland annat rökare och vid alkoholpankreatit. Vanliga symtomen/tecknen
vid denna typ av pancreas är viktminskning, malnutrition, ikterus (gulsot) och smärta. Hela 80 % av
patienterna utvecklar ikterus på grund av störd hemnedbrytning.
********************************************************************************

18.

(3,5p) Med hjälp av text och en figur och med utgångspunkt från hem, redogör för
nedbrytningen av hem till dessa att nedbrytningsprodukterna återfinns i faeces och urinen. I
din redogörelse skall du ange substrat, produkter och var i kroppen (organ/celltyp) de olika
reaktionsstegen sker.
Svar: Hemoglobinet bryts ned till hem och globin. Hem klyvs med hjälp av hemoxygenas, O2
och NADPH bryts ned till biliverdin (en kedja, järn frisätts) som reduceras med NADPH till
bilirubin. Till levern transporteras det hydrofoba bilirubinet bundet till albumin. I levern
konjugeras bilirubin med hjälp av två UDP-glukuronsyra till bilirubindiglukuronid som
utsöndras i galla. I tarmen omvandlas konjugatet till urobilinogen som oxideras till sterkobilin
(via sterkobilinogen). Sterkobilin lämnar kroppen via faeces, som därigenom får sin färg. En
liten del av urobilinogenet reabsorberas från tarmen och går med blodet till njurarna där det
omvandlas till urobilin, som ger urinen dess färg. En mindre del av urobilinogenet, som
reabsorberas från tarmen, går till levern och återutsöndras via gallan.
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19.

(2p)
Beroende på var pancreastumören är lokaliserad kan patienten få steatorré. Beskriv
hur en pancreastumör, beroende på var den sitter och funktionellt stör, kan påverka
digestionsprocessen så att det leder till steatorré. Beskriv två principiellt olika
processer/substanser som kan påverkas och varför det kan leda till steatorré.
Svar: Om tumören sitter på sådant sätt att flödet från gallblåsan störs så påverkas
micellbildningen i tarmen p.g.a. underskott på gallsalter och fosfolipider. Störd micellbildning
påverkar möjligheten till absorption av lipiderna och för enzymerna att binda till micellerna
och därmed bryta ned dessa vilket sammantaget leder till mer fett i avföringen. Om tumören
sitter i svansen störs framförallt utflödet av lipaser och colipas, vilket leder till en försämrad
nedbrytning och därmed minskad absorption.

20.

(2p)
5-fluorouracil (5-FU) och metotrexat är läkemedel med olika verkningsmekanismer
som använts i samband med cancerbehandling. Det förstnämnda, används ibland i samband
med pancreascancer. Redogör med hjälp av substrat, produkter, eventuella coenzymer och
enzym för hur 5-fluorouracil respektive metotrexat verkar.
Svar: dUMP + N5,N10-metylenTHF ! dTMP + DHF (enzymnamn: tymidylatsyntas hämmas
av 5-FU).
DHF + NADPH + H+! THF + NADP+ (enzymnamn: DHFreduktas hämmas av metotrexat).

21.

(4p)
Alkoholinducerad pankreatit kan öka risken för pancreascancer. Redogör för
nedbrytning av etanol i kroppen med hjälp av substrat och produkter inklusive nukleotider,
samt coenzym/cosubstrat och enzym fram till och med bildningen av de två olika
intermediärerna som används som substrat av fettsyrasyntas vid nybildning av fett.
Svar: etanol + NAD+! etanal/acetaldehyd + NADH + H+(enzymnamn:
alkoholdehydrogenas),
etanal + NAD+! etansyra/ättiksyra (enzymnamn: aldehyddehydrogenas),
etansyra + ATP + CoA ! acetylCoA + AMP + PPi (enzymnamn: acylCoA-syntetas),
acetylCoA + CO2 + ATP ! malonylCoA + ADP + Pi (acetylCoA-karboxylas).

22.

(1,5p) Många olika cancertyper är ”högkonsumenter” av glukos och använder sig
framförallt av ”anaerob glykolys” (precis som en hårt arbetande muskel) för energibildning
även om det finns syre att tillgå (Warburgeffekt).
Redogör med hjälp av substrat, produkter, coenzym/cosubstrat och enzym för den sista
cytosolära reaktionen vid ”anaerob glykolys”. Förklara också varför den aktuella metabola
reaktionen är speciellt viktig för att glykolysen skall kunna fortgå under ”anaeroba”
betingelser.
Svar: pyruvat + NADH + H+! laktat + NAD+ (enzymnamn: laktatdehydrogenas). Den
aktuella reaktionen är viktig för att återbilda NAD+ som behövs för att
glyceraldehyddehydrogenaset skall kunna bilda 1,3-BPG.
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Pass 3
Tema 3: Luftrör och luftvägar (26p)
********************************************************************************
Ett internationellt kirurgteam vid Childrens Hospital of
Illinois i USA har skapat ett luftrör som de
transplanterade in i en snart 3-årig flicka med en ovanlig
och dödlig medfödd sjukdom som hindrade hennes
luftstrupe från att utvecklas.
Operationen, som tog nio timmar, ägde rum den 9 april
2013 vid Children's Hospital of Illinois. Sjukhuset är en
del av OSF Saint Francis Medical Center i Peoria,
Illinois.
Barnet är det första i världen att få en bioartificiell
luftstrupe som odlats fram med hjälp av nanofibrer och
stamceller från den egna benmärgen. Vid operationen implanterade kirurgteamet ett konstgjort
luftrör i flickan, som tillbringat hela sitt liv vid en neonatal intensivvårdsavdelning på ett sjukhus i
Seoul i Sydkorea. Sedan födseln kunde hon varken andas, tala, svälja, äta eller dricka på egen hand,
och utan en luftstrupstransplantation skulle hon ha dött. Då inget donationsorgan använts, har detta
anmärkningsvärda ingrepp praktiskt taget eliminerat risken att flickans immunförsvar skulle stöta
bort transplantationen.
- Den yttersta potentialen i den här stamcellsbaserade terapin är att undvika mänskliga donationer
och livslång immunavstötning, samt att kunna byta ut komplexa vävnader, och förr eller senare hela
organ, med helt artificiellt laboratorietillverkat material och autologa stamceller. Vi spränger
gränser med de här transplantationerna, säger Paolo Macchiarini, gästprofessor i regenerativ kirurgi
vid Karolinska Institutet och chefskirurg för transplantationen.
- Fallet med den här flickan är ett utmärkt exempel på hur det internationella samfundet kan
samarbeta för att rädda ett barns liv, säger Mark Holterman, professor i kirurgi och pediatrik vid
University of Illinois College of Medicine i Peoria (UICOMP) och en av kirurgerna vid
transplantationen.
(Källa www.ki.se, bild Jim Carlson/OSF Saint Francis Medical Center)
*******************************************************************************

23.

(1p)
Utveckling av metodiken för att framställa nya luftrör är ett viktigt inslag i forskning
och utveckling kring regenerativ medicin. Beskriv kortfattat innebörden av begreppet
"Regenerativ medicin".
Svar: Regenerativ medicin omfattar olika sätt att reparera, ersätta, eller regenerera skadade
celler, vävnader eller organ. Regenerativ medicin definieras brett som innovativa terapiformer
som bygger på förståelse av kroppens utvecklingsbiologiska mekanismer.

24.

(2,5p) Från vilket groddblad härstammar epitelen i luftvägarna? Namnge även de två andra
groddbladen samt ange ett exempel på vävnad som härstammar från dessa.
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Svar: Luftvägarna härstammar från endodermet. Ektoderm bildar till exempel hud,
nervsystemet, sensoriskt epitel i öga, öra, näsa och tandemalj. Mesodermet bildar till exempel
bindväv, ben, muskler och hjärta.
25.

(2p)
Det finns olika typer av stamceller - till exempel pluripotenta och multipotenta
stamceller. Ge en definition för vad "pluripotenta" och "multipotenta" stamceller innebär.
Ange även ett exempel på varifrån dessa typer av stamceller kan isoleras.
Svar: Embryonala stamceller isolerade ur blastocysten är pluripotenta, vilket innebär att de
kan ge upphov till de flesta celler i en individ. Multipotenta stamceller från till exempel
benmärgen kan ge upphov till alla blodcellstyper, men inte andra typer av celler. På samma
sätt kan multipotenta neurala stamceller ge upphov till de flesta celler i nervsystemet.

26.

(2p)
Det brosk som finns i luftstrupen härstammar från celler i neuralfåran. Ge exempel
på tre andra strukturer eller celltyper i den vuxna kroppen som helt eller delvis skapas av
neurallistceller. Från vilket groddblad härstammar dessa neurallistceller?
Svar: Neurallistceller kommer från kanterna av neuralfåran. De finns i ektodermet [mellan
neuralplattan och det blivande epidermis].
Neurallistceller ger upphov till bland annat det perifera nervsystemet, pigmentceller
(melanocyter) och binjuremärgen. Neurallistceller ger även delvis upphov till dermis,
brosk och benstrukturer i huvudet och ansiktet.

27.

(4p)
En stor utmaning i arbetet är att utveckla konstgjorda material kompatibla med
levande celler. Till exempel, måste cellerna kunna hålla fast i det syntetiska materialet.
Beskriv celler i naturlig vävnad fäster till extracellulär matrix. Redogör kortfattat för två typer
av strukturer som celler använder för att fästa sig vid ECM samt deras huvudkomponenter,
inklusive huvudkomponenterna i cytoskelettet samt i ECM. Rita gärna en bild med
förklaringar.
Svar:
Hemidesmosomer - länkar intermediära filament inne i cellen till ECM genom integriner och
ankarproteiner.
Fokal adhesion - länkar aktinmolekyler inne i cellen till ECM genom integriner och
ankarproteiner.
Integriner förankrar kopplingarna till kollagen, fibronektin och laminin i ECM.

28.

(2p)
Klargör med text och figur för hur epitelet ser ut i trachea.
Av svaret med figur skall tydligt framgå:
a) Epitelets korrekta nomenklatur.
b) Cellernas utseende, inkl. kärnornas lokalisation, samt cellernas inbördes relationer.
c) Förekomst/avsaknad av specialiserade ytstrukturer.
d) Förekomst/avsaknad av körtelceller.
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Svar: a) Epitelet i trachea är av typen flerradigt
(”pseudostratified”) epitel med 3-5 rader av
cellkärnor. Kallas också för "respirationsvägsepitel".
Utseendet av epitelet ger ett falskt intryck som
påminner om ett flerskiktat epitel.
b) Cellerna är cylindriska och cellkärnorna har en
basal polarisering. Alla celler har kontakt med
basalmembranet. Vissa celler når aldrig upp till
lumen.
c) Cellerna är utrustade med kinocilier.
d) Mellan epitelcellerna hittar man bägarceller som
producerar mucinogen/mucin som ger ett
segt/slemmigt/visköst sekret.

*******************************************************************************
Luftvägarna innehåller många olika celltyper med vitt skilda funktioner. I trachea finns bland annat
”Small granula cells” (SGC; neuroendokrina celler i andningsvägarna) och borstceller (”Brush
cells”). De förstnämnda cellerna påminner om så kallade enteroendocrina celler i tarmen och
producerar bland annat katekolaminer och serotonin, medan borstcellerna verkar vara en typ av
receptorceller som känner av till exempel främmande ämnen och bakterier. Vid mikroskopisk
analys kan man se att borstcellerna innehåller granula med glykogen. Längst ner i luftvägarna finns
ytterligare celltyper med såsom alveolära celler av olika typ samt makrofager (se figur 19.18 nedan;
Källa: ”Histology - A text and atlas”, 6th edt).
Makrofagerna utgör bland annat ett skydd mot bakterier
och producerar proteaser såsom elastas medan de
alveolära cellerna (typ II) producerar surfaktant som
lagras i lamellkroppar (”lamellar bodies”); surfaktant som
innehåller bland annat hydrofoba proteiner, neutrallipider
och dipalmitoylfosfatidylkolin behövs för att upprätthålla
ytspänningen i alveolerna så att dessa inte kollapsar. Om
för tidigt födda barn, ej fått i gång tillräcklig produktion
av surfaktant, kollapsar deras lungvävnad. De råkar då ut
för det som kallas ”Respiratory distress syndrome” (RDS)
om de inte får andningshjälp med respirator och/eller
tillförsel av syntetisk surfaktant.
*******************************************************************************

29.

(4p)
Borstceller producerar precis som många andra celler i kroppen glykogen som
näringsreserv. Med utgångspunkt från glukos, redogör (text och skiss) med hjälp av substrat,
produkter, inklusive eventuella nukleotider och enzymnamn för bildningen av glykogen i
muskulatur när glykogendepåerna är uttömda. Beskriv också vad som stimulerar det
huvudreglerade enzymet allostert och kovalent. Beskriv också strukturen för glykogen
(inklusive typ av glykosidbindningar) med en enkel skiss.
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Svar: Glukos + ATP ! glukos-6-fosfat (enzymnamn: hexokinas),
glukos-6-fosfat ß! glukos-1-fosfat (enzymnamn: fosfoglucomutas),
glukos-1-fosfat + UTP ! UDP-glukos + PPi (aktivering av glukos/UDP-glukospyrofosforylas),
glykogenin + (UDP-glukos) ett fåtal glukosenheter adderas genom autoglykosylering på en
tyrosinrest. Därefter adderar glykogensyntas ytterligare ett antal glukosrester till den icke
reducerande änden, UDP elimineras i varje steg. Då sockerkedjan nått en längd på ca 10-12
glukosrester klyver ett ”branching enzyme” (4:6-transferas) en !-1-4 bindning och förflyttar
ca 6-8 glukosrester bakåt mot det anomera kolet och skapar en !-1-6-bindning.
Glykogensyntas är ett av de mest reglerade enzymerna i kroppen och stimuleras genom
kovalent modifiering genom insulinmedierad defosforylering och positivt allostert av glukos6-P.
30.

(2,5p) Borstcellerna kan ses som en typ av ”smakceller” som känner av för kroppen
främmande ämnen (xenobiotica) och bakteriella produkter och förmedlar för luftrören
relevanta försvarsreaktioner. Den signaltransduktionsväg som förmedlar ”bittersmaken” i
luftrören överensstämmer i stort sett med de signaltransduktionsvägar som förmedlar
effekterna av till exempel hormonerna CCK och gastrin liksom av adrenalin som verkar via
!1-receptorer.
Redogör med en skiss och kompletterande text och med utgångspunkt från receptorproteinets
struktur till och med första helt intracellulärt lokaliserade enzym för någon av de senare
hormonernas signaltransduktionsvägar (en valfri väg).
Svar: Se Ferrier figur 17.8. 7TM-receptor ändrar sin struktur vid bindning av hormonet.
Denna interaktion leder till bindning av ett intracellulärt trimert G-protein (!-GDP, ", $).
Strukturpåverkan leder till att G -GDP släpper GDP och ersätter med GTP. Detta utbyte leder
till att G -GTP dissocierar från "-$-subenheterna. När det gäller ”smak”receptorerna i
borstcellerna är det "-$ dimeren som i stället aktiverar ett fosfolipas C; de i frågan angivna
hormonerna använder sig av det mera vanliga G -GTP som aktiverar ett fosfolipas C (PLC);
PLC klyver fosfatidylinositol (PIP2) och det bildas DAG och IP3 som frisätts. IP3 binder till
receptorer på ER som leder till frisättning av Ca2+ som tillsammans med DAG aktiverar
proteinkinas C (PKC).
!

!

!

31.

(2p)
SGC-cellerna (”Small granula cells”) är hormonproducerande celler vars exakta
funktion inte är klarlagd. En del av dessa SGC-celler producerar aminosyraderivatet serotonin
medan andra SGC-celler producerar olika katekolaminer.
Redogör med hjälp av substrat, produkter och eventuella coenzym samt enzym (som
alternativ till enzymnamn beskriv de olika molekylära förändringarna) för bildningen av
serotonin. Ledtråd: de molekylära förändringarna och reaktionerna som krävs för att
omvandla en specifik aminosyra till serotonin är i stort sett desamma som de första stegen i
biosyntesen av katekolaminer.
Svar: Trp + O2 + tetrahydrobiopterin (THB) ! 5 hydroxyTrp + H2O + dihydrobiopterin
(DHB) (enzymnamn; Trp-hydroxylas/ leder till en hydroxylering på den aromatiska ringen i
Trp); 5-hydroxyTrp ! serotonin (5-hydroxytryptamin) + CO2. (enzym: decarboxylas/tar bort
aminosyrans karboxylgrupp).
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32.

(1p)
De alveolära typ II-cellerna producerar surfaktant som bland annat innehåller
a) hydrofoba proteiner, b) neutrallipider och c) dipalmitoylfosfatidylkolin (DPC).
Åskådliggör med en skiss den principiella uppbyggnaden/strukturen för ett av nedanstående
alternativ: a, b eller c. Välj ett av dessa alternativ och ange vilket alternativ du valt!
Alternativ a): en peptid med fyra olika hydrofoba aminosyrarester; namnge också de fyra
olika hydrofoba aminosyrorna.
Alternativ b): en valfri neutrallipid (Ledtråd: tänk på lipidlaborationen) inklusive bindningar;
namnge den illustrerade lipiden,
Alternativ c): DPC inklusive bindningar mellan de molekylära delkomponenterna som bygger
upp DPC.
Svar:
Alternativt
a) Till exempel N-Gly-Ile-Leu-Val-C; andra hydrofoba aminosyror Pro, Phe, Trp, Ala, Met.
b) Kolesterol, kolesterylestrar, TAG, DAG eller MAG (schematisk skiss bestående av ett
steroidskelett (kolesterol, kolesterylestrar) eller glycerolskelett (acylglycerolerna) till vilket
adderats en, ingen, tre, två respektive en acylgrupper med esterbindningar.
c) DAG-molekyl bestående av ett glycerolskelett till vilket adderats palmitinsyra till position
1 och 2 med esterbindningar. På kol 3 binder en fosfatgrupp med en fosfoesterbindning och
på fosfatgruppen binder sedan en alkohol (kolin) med ytterligare en fosfoesterbindning.

33.

(2p)
De alveolära makrofagerna utsöndrar bland annat serinproteaset elastas som skydd
mot bakterier. Beskriv vilka funktionella enheter (till exempel bindningsställen) som finns i
det aktiva centrat för denna klass av enzymer, som också finns i mag-tarmkanalen, för att de
skall uppnå specificitet för vissa peptidbindningar. Eftersom motsvarande funktionella enheter
måste finnas hos alla enzymer i det aktiva centrumet kan även ett godtyckligt enzyms
funktionella enheter beskrivas som alternativ till just serinproteaser.
Svar: Ospecifika bindningsställen som känner igen ett protein, en substratigenkänningsficka
som identifierar aminosyran som sitter N-terminalt om klyvningsstället, katalytiskt aktiva
aminosyrarester i detta fall katalytisk triad (Ser-His-Asp), oxianjonficka som med bindningar
stabiliserar det tetraediska övergångsstadiet.

34.

(1p)
De alveolära makrofagerna bildar också som bakteriellt skydd kvävemonoxid (NO).
Beskriv översiktligt med hjälp av substrat, produkter, cosubstrat/coenzym och enzym
bildningen av NO.
Svar: Adrenalin Arginin + [2]O2 + NADPH + H+ ! citrullin + NO. + 2NADP+ [+ H2O]
(enzymnamn: NO-syntas).
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DFM1-TENTAMEN 14 06 02
(updated: 140603: svar 16, 140610 svar 26)

Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Tarmfloran ett ekosystem i colon som bland annat bildar korta
fettsyror (SCFA) med olika cellulära effekter av fysiologisk och patofysiologisk
betydelse (30p)
********************************************************************************
Sedan urminnes tider lever vi på gott och ont i symbios med olika typer av bakterier i
matsmältningskanalen. Dessa bakterier finns framförallt i colon men också i tunntarmen. Tarmens
slemhinna och celler, som omsätts kontinuerligt på grund av ”slitage”, är anpassade efter den lokala
funktionen i tarmen såsom energiförsörjningen av epitelcellerna i colon (colonocyter; eng.
”colonocytes”).
Koloniseringen av matsmältningskanalen påbörjas vid födseln och fortgår sedan under ytterligare
ett par år under vilken den också ändrar karaktär och blir alltmer anaeroba. I dagens läge känner
man till minst 1000 olika bakteriestammar och att varje individ härbärgerar minst 160 av dessa;
vilka man härbärgerar beror på vilka stammar vi exponeras för under livets olika faser, förändringar
i den lokala tarmmiljön och exponering av till exempel kemikalier såsom antibiotika. Totalt anses
det att vi härbärgerar cirka 10 gånger flera bakterieceller än det totala antalet kroppsceller, att dessa
olika bakteriers genom innehåller 100 gånger flera gener än det humana genomet samt att den totala
mängden bakterier motsvarar cirka 1,5 till 2 kg eller utbrett på en yta skulle motsvara en tennisplan.
Under det senaste decenniet har det blivit allt tydligare hur vår bakterieflora och förändringar i
densamma, på olika sätt bidrar till hälsa och sjukdom. Intag av prebiotika (föda för tarmfloran),
probiotika och bakterietransplantationer ingår numera i behandlingsarsenal som prövas vid olika
sjukdomstillstånd. Välkända funktioner av våra tarmbakterier är produktion av K- och B-vitamin
och modifiering av gallsalter. Under de senaste åren har man dessutom visat, eller föreslagit, att det
finns kopplingar mellan vår bakterieflora och kardiovaskulära sjukdomar, åderförkalkning,
fettomsättningen i lever och fettväv, energiomsättningen i muskulatur, påverkan på det enteroendokrina systemet i magtarmkanalen, diabetes typ 1 och 2, inflammatoriska processer såsom
peridontit, och mättnadseffekter.
När det gäller kost och prebiotika är det kanske inte så känt att ca 30-40% av energiupptaget
härstammar från nedbrytning som utförs av tarmfloran, och att vissa tarmbakterier kan bryta ned en
del prebiotika såsom fibrer som vi saknar egna digestionsenzymer att bryta ned. Hos människa
bidrar till exempel bakteriegenererade korta fettsyror (!6 kol; smörsyra [”butyrat”; 4 kol],
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propionsyra [”propionat”; 3 kol] och ättiksyra [”acetat”; 2 kol], efter nedbrytning av bland annat
poly- och oligosackarider och glykoproteiner, till cirka 6-10% av kroppens totala energibehov;
siffran är ännu högre för de individer som konsumerar höga mängder fibrer. På molär bas bildas
dessa korta fettsyror (SCFA; ”short chain fatty acids”) i proportionerna 20:20:60 %. Butyrat utgör
den huvudsakliga lokala energikällan för colonocyterna, medan ”propionat” används för bland
annat glukoneogenes i levern och ”acetat” för lipogenes i olika perifera vävnader.
Specifika SCFA såsom butyrat är intressanta ur många medicinska perspektiv då de eventuellt kan
minska risken för specifika gastrointestinala sjukdomar (till exempel Shigellaenterit och colit),
kardiovaskulära sjukdomar och cancer.
******************************************************************************
1.

(2p)
Vid kirurgi i bukhålan är det viktigt att ha kunskap om de olika invärtes organens
grad av rörlighet, eftersom detta avgör åtkomlighet och således är av betydelse för hur
ingreppet läggs upp. Redogör för vilka delar av colon som är minst rörliga i förhållande till
bukväggen, samt förklara vad det är som avgör hur rörligt ett inre organ är. Rita gärna en
schematisk bild som del av ditt svar.
Svar: De retroperitoneala delarna, d.v.s.
colon ascendens och colon descendens är
minst rörliga. De organ/delar som omges av
ett mesenterium, d.v.s. ett dubbellager av
peritoneum, är mer rörliga i förhållande till
bukväggen.
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(2p)
Tjocktarmen, colon, har en riklig kärlförsörjning. Redogör för vilka huvudartärer
som försörjer colon med blod, samt vilka delar av colon respektive kärl försörjer.
Svar: A. mesenterica superior försörjer proximala colon fram till cirka två tredjedelar av
colon transversums längd, d.v.s. gränsen mellan mellan- och baktarm (om ingen ungefärlig
gräns anges i svaret, ska det framgå att det är vid colon transversum och att det är vid gränsen
mellantarm/baktarm). A. mesenterica inferior försörjer resten av colon distalt om två
tredjedelar av colon transversum, eller vid gränsen mellantarm/baktarm.

3.

(2p)
I histologiska preparat av analkanalen kan man se att epitelet förändras. Beskriv hur
epitelet ser ut, och vilka utseendemässiga förändringar epitelet genomgår fram till och med
när man når huden. Ange den korrekta nomenklaturen för de fyra olika epitelen från
proximalt till distalt. Ange också eventuell förekomst av körtelceller i epitelet.
Svar: Enkelt cylinderepitel med bägarceller ! skiktat cylindriskt/kubiskt epitel ! oförhornat
skiktat skivepitel ! förhornat skiktat skivepitel.
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***************************************************************************
Insidan av tarmen täcks av ett epitel där cellerna byts ut i hög takt. Det finns olika hypoteser om
varför detta sker; enligt vissa studier sker detta för att skydda kroppen mot invaderande patogener
som rundmaskar (nematoder). Epitelens cellstruktur regleras av tre viktiga processer: proliferation,
differentiering samt apoptos.
**************************************************************************
4.

(3p)
Proliferation av celler i tarmen sker genom den process som heter cellcykeln. Rita en
schematisk bild av cellcykeln med dess olika faser, samt förklara kortfattat vad som sker
under de olika faserna i cellcykeln.
Svar: Cellcykelns faser: G1-fasen föregår S-fasen och här känner cellen av omgivningen och
förutsättningen för att starta DNA-replikation. Under S-fas sker DNA-replikation/DNAsyntes. Under G2-fasen sker förberedelse inför M-fasen med tillväxt av bland annat
organeller. Under M-fasen sker uppdelningen av DNA (som nu är kondenserat) samt delning
av cellen. G0, är ett stadium där cellen har lämnat cellcykeln och befinner sig i vila. [G0
behöver inte beröras för att få full poäng, M-fasens inre uppdelning (mitos och cytokines)
behöver heller inte redogöras för].

5.

(2p)
Ytterligare en försvarsmekanism är apoptos. Det har visats att infektion av invasiva
patogener, såsom bakterier, får infekterade celler att genomgå apoptos i cellepitelet för att
skydda underliggande celler. Hur skiljer sig apoptos från nekros?
Svar: Apoptos är kontrollerad förprogrammerad celldöd. Där aktiveras caspaser som klyver
många av cellens proteiner. Kärnmembranet bryts ner och cellen förpackas i små delar som
kan tas upp av till exempel makrofager. Därför blir det minimal påverkan på omkringliggande
celler. Nekros är okontrollerad celldöd, där cellen går sönder och innehållet läcker ut. Det kan
leda till inflammation och stressreaktioner hos omkringliggande celler.

********************************************************************************
Till skillnad från långa fettsyror som skall metaboliseras till energi i mitokondrier kan bakteriellt
producerat butyrat tas upp av colonocyternas mitokondrier utan hjälpproteiner, innan de aktiveras
och metaboliseras.
********************************************************************************
6.

(7p)
Redogör med hjälp av substrat, produkter, coenzym/cosubstrat samt enzym
(enzymnamn enbart för de reaktioner som involverar nukleotider och redoxreaktioner) för den
mitokondriella nedbrytningen av butyrat (aktivering, !-oxidation och partiell
citronsyracykel/TCA-cykel) till och med bildningen av den TCA-cykel-intermediär som i den
fortsatta TCA-cykeln ger upphov till en substratfosforylering.
Svar: Aktivering och !-oxidation:
butyrat + CoA + ATP! buturylCoA + AMP +PPi (enzymnamn: acylCoAsyntetas),
buturylCoA + FAD ! trans-2,3-enoylCoA + FADH2 (enzymnamn: acylCoAdehydrogenas),
trans-2,3-enoylCoA + H2O ! 3-hydroxybuturylCoA,
3-hydroxybuturylCoA + NAD+ ! 3-ketobuturylCoA + NADH + H+
(enzymnamn: 3-hydroxyacylCoAdehydrogenas),
3-ketobuturylCoA + CoA ! 2 acetylCoA.
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Inträde i TCA-cykeln och partiell TCA-cykel:
acetylCoA + oxalacetat + [H2O] ! citrat + CoA,
citrat ß ! isocitrat,
isocitrat + NAD+ ! "-ketoglutarat +CO2 + NADH + H+ (enzymnamn:
isocitratdehydrogenas),
"-ketoglutarat + NAD+ + CoA!succinylCoA + CO2 + NADH + H+
(enzymnamn: "-ketoglutaratdehydrogenas).
7.

(3p)
I !-oxidationen, liksom i TCA-cykelns första del (se föregående fråga), bildas
reducerade coenzymer/cosubstrat, som kan användas som substrat i andningskedjan.
Med utgångspunkt från ett av dessa reducerade coenzymer som används som substrat i
komplex 1,
a) redogör med en summaformel för vad som nettomässigt sker i andningskedjans komplex I
till och med IV.
b) Beskriv med ord och enkel skiss hur energibildningen sker i komplex V.
c) Förklara varför de två olika reducerade coenzymerna som bildas i !-oxidation och TCAcykeln ger upphov till kvantitativt olika energibildning.
Svar: a) NADH + H+ + 1/2O2 ! NAD+ + H2O.
b) Komplex V (ATPsyntas) är ett kombinerat transportprotein-enzym som i princip fungerar
som en vattenturbin som genererar elektricitet; när protoner strömmar tillbaks från
intermembranösa rummet till matrix drivs ATP-syntas och ADP + Pi ! ATP bildas i matrix.
c) Anledningen till att de två olika coenzymerna NADH (substrat i komplex I) och FADH2
(substrat i komplex II) ger upphov till olika mycket energibildning, 3 (2,5) respektive 2 (1,5)
ATP, är att reaktionerna i succinatdehydrogenaskomplexet (komplex II) inte leder till någon
protontransport till det intermembranösa rummet och därför genereras det totalt sätt färre
protoner som pumpas ut i det intermembranösa rummet när FADH2 är substrat i
andningskedjan.

8.

(2p)
Propionat kan i colonocyterna, liksom i hepatocyternas mitokondrier, aktiveras och
metaboliseras på samma sätt som uddakolsfettsyror och vissa grenade aminosyror. Med
utgångspunkt från den aktiverade formen av propionat, redogör med hjälp av substrat,
produkter och cofaktorer/vitamin för bildningen av den produkt som i TCA-cykeln kan ge
upphov till en substratfosforylering.
Svar: proprionylCoA + CO2 + ATP ! [D-]metylmalonylCoA + ADP + Pi (vitamin: biotin)
[D-metylmalonylCoA ! L-metylmalonylCoA],
[L-]metylmalonylCoA ! succinylCoA (vitamin: B12).

********************************************************************************
Acetat som transporterats från colonocyterna via blodbanan, kan efter upptag i vissa celler,
aktiveras och därmed omvandlas till fettsyror eller teoretiskt också till kolesterol.
********************************************************************************
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9.

(4p)
a) Redogör med hjälp av substrat, produkter och enzym samt eventuellt
coenzym/cosubstrat för den huvudreglerade reaktionen i kolesterolbiosyntesen.
b) Beskriv också hur biosyntesen kan regleras av endogena faktorer på tre principiellt olika
sätt och c) ge för varje sätt också ett exempel på en substans/hormon som kan reglera den
aktuella reaktionen enligt de olika principerna.
Svar:
a) HMG-CoA + 2 NADPH + 2H+ ! mevalonat (mevalonsyra) + CoA + 2NADP+
(enzymnamn: HMG-CoA-reduktas).
b+c) Regleras på gennivå av t.ex. kolesterol och glukagon (-) samt insulin och thyroxin (+).
Regleras kovalent av t.ex. insulin (+) och AMP-AMPK (-).
Regleras via proteosom-medierad nedbrytning aktiverad av kolesterol.

*******************************************************************************
Kolesterol som bildas i levern kan modifieras till konjugerade gallsalter som behövs för
absorptionen av lipider i matsmältningskanalen.
******************************************************************************
10.

(2p)
Med utgångspunkt från kolesterols struktur, beskriv tre principiellt olika strukturella
förändringarna som sker i levern för att omvandla kolesterol till en gallsyra/gallsalt. Vad är
det underliggande syftet med de beskrivna kemiska förändringarna?
Svar:
a) Den hydrofoba kolvätekedjan som sitter bunden till D–ringen kortas ned.
b) Den nedkortade kolvätekedjan oxideras till en karboxylgrupp.
c) Dubbelbindningen i B-ringen reduceras.
d) En eller flera hydroxylgrupper adderas på undersidan (Haworthprojektion) av
kolesterolskelettet så att en hydrofil sida skapas.
[e) För att skapa ett konjugerat gallsalt behöver antingen glycin eller taurin bindas till
karboxylgruppen på sidokedjan.]
Syftet med de kemiska förändringarna är att göra gallsyrorna/gallsalterna till bättre
detergenter genom att ”undersidan” av molekylen blir mera hydrofil samtidigt som ovansidan
behåller sina hydrofoba egenskaper.

11.

(1p)
Olika typer av antibiotikabehandling påverkar tarmfloran och därmed ibland också
det enterohepatiska kretsloppet. Ge en motiverad förklaring till hur det enterohepatiska
kretsloppet av gallsalter påverkas av antibiotikabehandling och därmed det normala upptaget
av lipider.
Svar: Vid antibiotikabehandling kan de bakterier som dekonjugerar eller dehydroxylerar
gallsalter minska i antal. En konsekvens av detta kan teoretiskt bli att gallsalter ej modifieras
och recirkulerar på vanligt sätt som dekonjugerade sekundära gallsalter med sämre förmåga
att fungera som detergenter. Teoretiskt skulle man därför kunna få ett bättre upptag av lipider.
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Pass 2
Tema 2: Primär ciliär dyskinesi (PCD) (24p)
********************************************************************************
Primär ciliär dyskinesi (PCD) är ett tillstånd omfattande en medfödd orörlighet eller nedsatt
rörlighet hos kroppens cilier (flimmerhår). Orsaken är genetisk, vanligen ett recessivt ärftligt anlag.
Mutation i någon av flera olika gener har visats kunna ge sjukdomsanlaget. I Sverige föds årligen
uppskattningsvis 4–6 barn med sjukdomen. I ciliebärande slemhinnor blir ciliernas renhållande
transportfunktion reducerad eller obefintlig. Barnet får därför onormalt många och allvarliga
infektioner i luftvägarna, bihålorna och öronen, ett problem som fortsätter i vuxen ålder. Upprepade
luftrörsinfektioner (bronkiter) kan resultera i bestående onormala utvidgningar, bronkiektasier, och
reducerad lungfunktion. Sjukdomen medför nedsatt fertilitet hos vissa kvinnor och hos flertalet
män. Hos kvinnorna förmodas orsaken vara att fungerande cilier i äggledarna krävs för säker
transport av ägget till livmodern. Hos männen gäller problemet spermiesvansarna, som utgörs av
den med cilier besläktade strukturen flageller. Dessas rörlighet blir reducerad eller upphävd.
Spegelvända inre organ kan ingå. Behandlingen består av att luftvägarna befrias från slemöverskott
genom fysisk aktivitet och andningsgymnastik samt vaccinationer och antibiotikabehandling.
Personer med sjukdomen får inte utsätta sig för tobaksrök. Sjukdomen upptäcktes på 1930-talet av
den schweiziske läkaren Manes Kartagener (1897–1975), som identifierade symtomtriaden: 1.
spegelvända organ (situs inversus), 2. bihåleinflammationer och 3. bronkiektasier (Kartageners
syndrom). (Sakinformationen har hämtats ur Nationalencyklopedin; http://www.ne.se/primär-ciliärdyskinesi).

Bildtext: Datortomografibild som visar situs inversus. Levern
är hos denna person lokaliserad till vänster och mjälten till
höger. A = anterior; L = ”left”; P = posterior; R = ”right”.
(Källa till bilden:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Primary_ciliary_dyskinesia
_7.jpg)

*******************************************************************************
12.

(1p)
Kinocilier förekommer som ytstruktur på cellerna i epitelet i trachea och de större
bronkerna. Beskriv med text och figur hur detta epitel ser ut i mikroskopet och ange
karakteristika. Namnge epitelet med korrekt nomenklatur.
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Svar: Epitelet i trachea och de större bronkerna
är av typen flerradigt epitel med 3-5 rader av
cellkärnor utrustat med kinocilier. Det ger
intrycket av att vara skiktat (”pseudostratified
epithelium”), men alla celler har kontakt med
basalmembranet och endast vissa celler når
ända upp till ytan. Det senare kan vara svårt att
se i ljusmikroskopet.
Denna epiteltyp kallas också för
respirationsvägsepitel. Cellerna är
huvudsakligen cylindriska och cellkärnorna har
en basal polarisering.

13.

(0,5p) Den aktuella epiteltypen (se föregående fråga) förekommer också på några få andra
ställen i kroppen, men i så fall inte med kinocilier som ytstruktur, utan med stereocilier. Nämn
ett ställe i kroppen där detta epitel förekommer med stereocilier.
Svar: Tvåradigt flerradigt epitel utrustat med stereocilier förekommer i ductus epididymis och
ductus deferens.

14.

(0,5p) För att kunna hålla rent i luftvägarna krävs inte bara fungerande kinocilier, utan
också mukösa körtelceller som producerar stora mängder slem. Namnge de mukösa
körtelceller som finns i epitelet i trachea och i tarmen.
Svar: Bägarceller (”goblet cells”).

********************************************************************************
Sjukdomen PCD medför nedsatt fertilitet hos vissa kvinnor och hos flertalet män. Hos kvinnorna
förmodas orsaken vara att fungerande cilier i reproduktionsorganen krävs för säker transport av
ägget. Hos männen gäller problemet rörligheten hos spermierna som blir reducerad eller upphävd.
********************************************************************************
15.

(2p)
Beskriv (rita gärna) den schematiska strukturen för en spermie samt beskriv
funktionen för de olika delarna.
Svar: Spermien består av två huvuddelar: huvud och svans. Huvuden innehåller cellkärnan
(som bär kromosomer) samt en akrosomstruktur (som utsöndrar hydrolytiskt enzym för att ta
sig igenom äggets hölje).
Svansen består av en främre del som innehåller många mitokondrier, samt ett flagellum som
spermien använder för propulsion.
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********************************************************************************
För att cilier skall kunna röra sig krävs energi. I spermien kommer denna energi i viss utsträckning
från fruktos, men också från glukos, laktat och eventuellt också genom nedbrytning av olika lipider.
*******************************************************************************
16.

(6p)
a) Beskriv med en strukturformel fruktos (Fischerprojektion). Som alternativ till
strukturformel, beskriv fruktosmolekylen med avseende på antal kol och funktionella grupper
utöver väte.
b) Redogör med substrat, produkter, coenzym/cosubstrat samt enzymnamn (endast för
reaktioner som involverar nukleotider) för den fruktosnedbrytning som sker i cytosolen
(fruktolys; OBS ej med hjälp av hexokinas) till och med bildningen av två kopior av en och
samma "-ketosyra bestående av tre kol (Ledtråd: samma "-ketosyra bildas också i
glykolysen).
c) Beskriv också hur mycket energi (i form av ATP och reducerade coenzymer) som man
nettomässigt kan få ut i fruktolysen i cytosolen (se b ovan) under aeroba betingelser.
Svar: a) Ketos (innehåller ketogrupp och fem hydroxylgrupper), hexos (innehåller sex kol);
se Fig. 12.4 Ferrier Biochemistry för exakt struktur.
b) Fruktos + ATP ! fruktos-1-fosfat + ADP (enzymnamn: fruktokinas),
fruktos-1-fosfat ! DHAP + glyceraldehyd,
DHAP ! glyceraldehyd-3-fosfat,
glyceraldehyd + ATP ! glyceraldehyd-3-fosfat + ADP
(enzymnamn: glyceraldehydkinas/trioskinas),
2 x (glyceraldehyd-3-fosfat + Pi + NAD+) ! 2 x (1,3-BPG + NADH + H+),
2 x (1,3-BPG) + ADP ! 2x (3-fosfoglycerat + ATP) (enzymnamn: 3-fosfoglyceratkinas),
2 x (3-fosfoglycerat) ! 2x (2-fosfoglycerat),
2 x (2-fosfoglycerat) ! 2x (PEP/fosfoenolpyruvat + H2O),
2x (PEP/fosfoenolpyruvat + ADP) ! 2x (pyruvat + ATP).
c) Nettomässigt erhålls 2ATP och 2NADH (energimässigt värde 4/6ATP beroende på vilken
”skyttel” som används för att transportera cytosolära NADH-ekvivalenter till
mitokondriematrix).

*******************************************************************************
Patienter som har PCD, eller en mutation i serpinet "-1-antitrypsin, bör av delvis olika orsaker ej
utsättas för tobaksrök. Tobaksrök kan bland annat leda till att en specifik metioninrest i "1antitrypsin oxideras. Om så sker, kan detta serpin inte inhibera serinproteaset elastas, som frisätts
från neutrofila leukocyter som försvar mot bakterier. Individer som röker har därför en ökad risk att
få sin lungvävnad attackerad (nedbruten) av elastas. Har man dessutom ett muterat "1-antitrypsin
ökar risken med exponering för tobaksrök mångfalt och dessa individer har en kraftigt ökad risk att
utveckla lungemfysem.
För att spermien skall kunna penetrera ägget (zona pellucida) behövs det ett annat serinproteas acrosin.
För att proteiner som elastas och acrosin skall kunna fungera som proteaser krävs ett antal
funktionella enheter/förmågor hos dessa och andra enzymer; dessa funktionella enheter återfinns i
det aktiva centrat (aktiva sätet).
*****************************************************************************
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17.

(4p)
a) Beskriv med utgångspunkt från ett serinproteas vilka fyra funktionella enheter
som man kan återfinna i det aktiva centrat hos denna grupp av enzymer och som gör att
aktiveringsenergin kan sänkas och enzymet uppnår specificitet. b) Beskriv i generella termer
med en formel (substrat och produkter) hur ett proteas fungerar. c) Beskriv också sidokedjan
hos aminosyran metionin, som i "1-antitrypsin oxideras lätt av rökning, samt sidokedjan i
aminosyran serin, som har fått ge namn åt enzymklassen serinproteaser.
Svar: a) I aktiva centrat hos serinproteaser återfinns fyra funktionella enheter:
1) ospecifika bindningsställen som identifierar substratet som ett protein,
2) substratigenkänningsficka som bidrar till ytterligare bindning och som identifierar den/de
peptidbindningar som serinproteaset skall klyva efter,
3) oxianjonficka (komplementär struktur som bidrar till att binda och stabilisera ett
energimässigt ogynnsamt övergångsstadium),
4) katalytisk triad [Ser-His-Asp] d.v.s. en eller flera aminosyrarester som genomför den
katalytiska attacken och understödjer den fortsatta processen.
b) Protein + H2O ! " 2 peptider med N- och C-terminaler.
c) Egenskaper och sidokedja i Met och Ser: hydrofob /-CH2-S-CH3 resp. polär / -CH2-OH.

******************************************************************************
Hos kvinnor med PCD fungerar ej transporten av äggcellerna normalt.
******************************************************************************
18.

(3p)
Beskriv kortfattat var fertiliseringsprocessen normalt sker och var det växande
embryot slutligen normalt hamnar. Ibland sker implantationen på fel ställe. Vad heter
tillståndet, och vad innebär det för den gravida kvinnan?
Svar: Efter ägglossningen, sker befruktningen i äggledaren dit spermatocyterna har vandrat.
Befruktning av ägget sker ungefär mitt i äggledaren. Det befruktade ägget börjar dela på sig
och vandra mot livmodern det där implanteras i endometriet (livmoderslemhinnan).
Tillståndet heter ektopisk graviditet såsom utomkvedshavandeskap. Tillståndet kan leda till
svåra blödningar [tubarruptur]. Inträffar i 0,5 - 2% av alla graviditeter, men risken är högre
efter äggledarinflammation.

19.

(3p)
Tillståndet med spegelvända inre organ (helt eller delvis) kallas situs inversus. Första
tecken på vänster-höger-asymmetrin i det växandet embryot syns tidigt, redan vid
gastruleringen. Beskriv kortfattat hur gastrulering går till. Ange även under vilken vecka
gastrulationen sker under embryonalfasen. Ange namnen för de tre viktigaste delarna i en
gastrula.
Svar: Gastrulering är den process där embryot utvecklas från ett tvåskiktat embryo till ett
treskiktat embryo. Gastruleringen sker under den tredje veckan i embryonalfasen. Först bildas
det definitiva endodermet, sedan bildas mesodermet när epiblastceller lösgör sig och förflyttar
sig för att bilda mesodermet. De celler som blir kvar i epiblastlagret byter namn och kallas för
ektoderm.
Det treskiktade embryot består av ektoderm, mesoderm och endoderm.
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********************************************************************************
Personer med primär ciliär dyskinesi (PCD) har defekta flimmerhår (cilier), vilket till exempel leder
till nedsatt funktion i luftvägarna. Det finns ingen enkel och tillförlitlig metod för att diagnostisera
PCD. Ofta kan diagnosen inte fastställas med hundraprocentig säkerhet, utan den baseras på
resultatet av flera olika undersökningar som var för sig stöder, men inte helt kan bekräfta, diagnosen
PCD. Med DNA-baserad analys kan en mutation med koppling till sjukdomen påvisas hos cirka 40
procent av PCD- patienter.
********************************************************************************
20.

(4p)
Beskriv och diskutera varför man inte kan hitta eller identifiera mutationer med
koppling till primär ciliär dyskinesi hos alla patienter.
Svar: En enkel förklaring kan vara att det inte förekommer några genetiska förändringar hos
alla patienter, utan sjukdomen orsakas av olika typer av miljöfaktorer. En annan förklaring
kan vara epigenetiska förändringar som påverkar genuttrycket. Dessa förändringar kan inte
analyseras med vanliga DNA-diagnostiska metoder.
Mutationer kan ske i olika delar av genomet, och mutationer kan samverka och antingen
förstärka eller försvara mekanismen som ger upphov till sjukdomen, med eller utan
miljöfaktorer i bilden. Genomforskning är också väldigt komplext, mutationer som påverkar
fenotypen kan ske förutom själva strukturella genen som ger upphov till proteinet, även
mellan gener, i icke-kodande delar, i DNA-sekvenser som styr genreglering i närheten av
genen eller över långa avstånd, även mellan olika kromosomer. Därmed kan det vara svårt att
identifiera mutationer med koppling till sjukdomen. Genreglering och genaktivitet består av
komplexa nätverk, och de mutationer som har identifierats är ofta placerade i gener i exoner
som påverkar ett strukturellt protein, eller i ett protein som är delaktig post-translationell
processning av ett protein eller ett proteinkomplex.
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Pass 3
Tema 3 (18p) + Allmänna frågor (8p)
Tema 3: Extracellulär matrix
********************************************************************************
Extracellulär matrix (ECM) är en komplex tredimensionell struktur, som ger cellerna stöd både när
det gäller struktur och funktion. Cellerna använder ECM som en dynamisk byggnadsställning och
en tredimensionell klätterbana som omger dem. ECM är även viktig för kommunikation mellan
celler. Interaktionen mellan cellen och ECM är en mycket dynamisk och komplex företeelse.
ECM kan variera mycket mellan olika celltyper, till exempel när det gäller de huvudkomponenter
som ingår. Vissa typer av vävnad består volymmässigt av mer ECM än celler (till exempel brosk
och ben), och andra har en relativt liten volym av ECM (som till exempel hjärtmuskel).
********************************************************************************
21.

(4p)
Vid lysosomala upplagringssjukdomar ser man ofta förändrad komposition av
proteiner i ECM. a) Beskriv kortfattat vad det är för sorts proteiner som verkar i lysosomen
och vad de har för grundläggande egenskaper. b) Beskriv sedan hur dessa proteiner kommer
till lysosomen (börja vid translationsinitiering).
Svar: a) Det är hydrolaser av olika slag som verkar inuti lysosomen. Dessa hydrolaser
fungerar bäst vid det sura pH som råder inuti lysosomen och är inte särskilt aktiva vid pH:t
ute i cytosolen. b) Enzymer som skall verka inne i lysosomen har en N-terminal signalpeptid
som känns igen av signaligenkänningspartikeln (SRP) så fort signalpeptiden har exponerats
vid ribosomen. Translationen avstannar och komplexet mellan ribosomen och SRP dockar till
ER och proteinet translokeras cotranslationellt över ER membranet. I cis-golgi Nglykosyleras det lysosomala hydrolaset med mannos-6-fosfat. Mannos-6-fosfatmärkningen
känns sedan igen av mannos-6-fosfatreceptorn i trans-golgi. Mannos-6-fosfat-receptorn
medierar därefter vesikulär transport m.h.a. klatrin till en lysosom eller en mognande sen
endosom. När enzymet kommer in i lysosomens sura matrix försvinner fosfatgruppen från
mannosgruppen.

***************************************************************************
ECM är en strukturellt komplex och varierad struktur, vilket reflekterar den mångfald av funktioner
som ECM har.
***************************************************************************
22.

(2p)
Det finns två huvudtyper av cellkontakter - mellan celler, och mellan celler och
extracellulär matrix (ECM). För båda dessa huvudtyper av cellkontakter, ange två viktiga
huvudfunktioner.
Svar: När det gäller kontakter mellan celler, överför ECM mekanisk påfrestning via
cytoskelettet samt möjliggör utbyte av substanser och information. För kontakter mellan celler
och ECM, ger ECM struktur och hållfasthet, samt reglerar cellbeteende.
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23.

(3p)
Glykosaminoglykaner (GAGs) och proteoglykaner är viktiga komponenter i ECM.
Beskriv översiktligt strukturen för dessa två ECM-komponenter samt ange ett exempel på en
viktig specifik funktion för respektive komponent. Proteoglykaner är viktiga för
människokroppens funktion - till exempel i rörelse eller motion. Beskriv kortfattat vilken
viktig funktion proteoglykaner kan ha i celler i leder.
Svar: Glykosaminglykaner består av negativt laddade polysackarider som binder joner och
[hydratiserad] vatten och bildar "grundsubstans" i det extracellulära rummet [och ger upphov
till vävnadens spänst/turgor].
Proteoglykaner består av sockermolekyler kopplade till ett protein. Proteoglykaner bidrar till
strukturen, förankrar celler och är viktiga för överlevnad, mobilitet, proliferation och
differentiering av celler.
Proteoglykaner har till exempel en stötdämpande funktion i leder.

********************************************************************************
Proteinet kollagen, som finns i många olika typer (I-XII), är vanligt i extracellulär matrix. EhlersDanlos syndrom (EDS) är en grupp av kollagensjukdomar som beror på fel i biosyntesen av
kollagen, vilket resulterar i ett strukturellt förändrat och försvagat kollagen. En klassisk konsekvens
av defekt kollagenbiosyntes är skörbjugg. En annan sjukdom där det är kollagen som är påverkat
heter ”Brittle bone disease” (Osteogenesis imperfecta).
********************************************************************************
24.

(2p)
a) Redogör med ord och figurer uppbyggnad och organisation för kollagen typ I.
Använd dig gärna av klassiska proteinkemiska strukturindelningsbegrepp (fyra nivåer) i din
beskrivning.
Svar: Se figurerna 4.1, 4.5, 4.7 och 4.8 i Ferrier Biochemistry. Primär: repetitiva (ca 300)
tripletter av Gly-X-Y där X i ca 10% av fallen är Pro och Y Hyp/Hyl i ca 1% av fallen.
Sekundär: vänstervriden s.k. kollagenhelix med tre aminosyror/varv. Tertiär: fibröstlångsträckt protein. Kvartär: trippelhelix där proteinkedjorna tvinnats i högervarv runt
varandra.

********************************************************************************
Som en tidig förändring i åderförkalkningsprocessen kan man se att så kallade ”fatty streaks” på
speciella ställen i kärlväggen. Bildningen av dessa ”fatty streaks” anses bero på att LDL-partiklar
ansamlas i extracellulär matrix i kärlväggen där de genom oxidation förändras strukturellt. Som
skydd mot felaktig oxidering och bildning av olika radikaler och reaktiva syrespecies har kroppen
olika försvarssystem.
********************************************************************************
25.

(3p)
Redogör med a) ord och figurer för LDL-partikelns uppbyggnad. Beskriv b) hur
LDL-partikeln normalt upptas i celler och hur detta upptag regleras samt c) vad som skiljer
det normala upptaget från det som sker när upptaget i stället görs av makrofager.
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Svar: a) Lipoproteinpartikeln LDL har en kärna av huvudsakligen kolesterylestrar och lite
TAG. Partikeln omges av ett skikt av fosfatidylkolin med små mängder kolesterol. På ytan
sitter dessutom apolipoprotein B100. b) apoB100 binder LDL-partikeln till LDL-receptorer
som efter endocytos och nedbrytning av partikeln leder till intracellulär frisättning av
kolesterol. Ökat upptag av kolesterol leder till nedreglering av den cellulära syntesen av
kolesterol liksom av syntesen av LDL-receptorer. c) Denna nedreglerande funktion saknas i
makrofager som tar upp oxLDL via ”scavenger receptorer” vilket leder till att makrofagerna
omvandlas till skumceller.
********************************************************************************
I kroppens försvarssystem mot oxidativ stress och bildning av reaktiva syrespecies (ROS) har
glutation en central roll liksom coenzymet/cosubstratet NADPH.
********************************************************************************
26.

(1,5p) Beskriv med ord och skiss glutations principiella uppbyggnad och funktion på
molekylär nivå.
Svar: Den reducerade formen av glutation (G-SH) är en tripeptid [Glu (isopeptidbindning)Cys-Gly] med aminosyraresten cystein (Cys) i mitten. G-SH hjälper till exempel till med att
hålla proteiner i reducerad form och för att reducera väteperoxid [m.h.a. glutationperoxidas].

27.

(1p)
Redogör med hjälp av substrat, produkter, coenzym/cosubstrat och enzymnamn för
en valfri metabol reaktion som leder till bildning av NADPH.
Svar: Valfri reaktion i HMP-shuntens irreversibla (oxidativa del) eller den cytosolära
reaktionen katalyserad av Malic enzyme.
glukos-6-fosfat + H2O + NADP+ !! 6-fosfoglukonat + NADPH + H+
(enzymnamn: glukos-6-fosfat dehydrogenas).
alt.
6-fosfoglukonat + NADP+ ! ribulos-5-P + CO2 + NADPH + H+
(enzymnamn: 6-fosfoglukonat dehydrogenas).
alt.
malat + NADP+ ! pyruvat + CO2 + NADPH + H+
(enzymnamn: NADP+-beroende cytosolärt malatdehydrogenas).

********************************************************************************
I försvaret mot ROS behövs på olika sätt NADPH. Brist på NADPH anses förutom osmotiska
effekter vara en bidragande orsak till sent uppkomna (efter lång tid) skador i samband med diabetes.
********************************************************************************
28.

(1,5p) Redogör med hjälp av substrat, produkter, coenzym/cosubstrat och enzymnamn för
a) en specifik cytosolär reaktion som vid höga intracellulära glukosnivåer leder till sänkta
NADPH-nivåer. b) Förklara också hur den bildade produkten kan ge upphov till osmotiska
effekter i vissa vävnader.
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Svar: a) Glukos + NADPH + H+ ! sorbitol + NADP+ (enzymnamn: aldosreduktas).
b) Sorbitol är i vissa vävnader och organ såsom nervceller, ögat (retina och linsen) och njuren
en metabol slutprodukt som beroende på kemisk struktur (sockeralkohol) kan binda vatten
(hydratiseras), vilket kan leda till att cellen sväller och cellens funktion går förlorad.

Allmänna frågor (8p)
29.

(4p)
a) Vilken sorts nukleotider behövs för att DNA-replikation ska kunna fortgå? b)
Beskriv den process som DNA-polymeras katalyserar. c) Beskriv också hur celler syntetiserar
dessa DNA-byggstenar från ribonukleotider. Namnge och beskriv enzymatisk funktion för de
enzymer som krävs för de olika stegen i dessa syntesvägar.
Svar: a) DNA replikation sker m.h.a. dNTP's (dATP, dGTP, dCTP och dTTP).
b) DNA polymeras katalyserar bildningen av en fosfodiesterbindning mellan alfa-fosfaten på
en ingående dNTP och 3'-OH gruppen på den DNA-kedja som förlängs, samtidigt som en
pyrofosfat (beta- och gamma-fosfaten) spjälkas bort från den ingående dNTP molekylen.
c) Cellerna kan syntetisera dNTPs via ribonukleotidreduktas (NDPs till dNDPs, m.h.a.
NADPH-beroende thioredoxin- eller glutaredoxin systemen) varefter dADP, dGDP och dCDP
som därmed bildas fosforyleras vidare till motsvarande dNTPs via NDP kinaser (NDPK's).
Vad gäller dUDP som produkt av ribonukleotidreduktas metaboliseras denna till dUTP (via
NDPK), dUMP (via dUTPas), dTMP (via tymidylatsyntas), dTDP (via dTMP kinas) och
slutligen dTTP (via NDPK).

30. (2p)

När föda når ventrikeln ökar peristaltiken i colon påtagligt, så kallad
"massperistaltik", vilket ger upphov till defekationskänsla. Beskriv defekationsreflexens olika
faser.
Svar: När föda sväljs sker en receptiv relaxation av ventrikeln för att möjliggöra en ökning av
ventrikelns volym för att ta emot föda. När födan når ventrikeln genereras en s.k. gastrocolisk
reflex som ökar colons motorik och förflyttar innehållet i colon till rectum.
Denna reflex ökar peristaltiken ifrån mitten av colon transversum ner mot rectum.
Tarminnehållet ökar trycket i rectum, spänner ut väggen och leder reflexivt till minskad tonus
i inre analsfinktern samtidigt som defekationskänslan successivt ökar. Det senare leder till en
aktivering av den yttre analsfinktern som viljemässigt kan styra när tömning av tarmen skall
ske.
[För varje massperistaltisk våg kommer trycket i rectum successivt att öka samtidigt som den
yttre sfinkterns tonus ökar och den inre sfinkterns tonus minskar.]

31. (2p)

Beskriv hur den exokrina pankreassekretionen regleras?

Svar: Under både den cephala, gastriska och intestinala fasen ökar sekretionen. Den absolut
största ökningen är under den intestinala fasen. När surt eller fett ventrikelinnehåll når
duodenum aktiveras sekretinproducerande S-celler och insöndrar sekretin till blodet; detta
ökar vätekarbonatsekretion från såväl pankreas som lever.
När protein eller fett når duodenum aktiveras CCK-producerande I-celler som ökar
insöndringen till blodet. CCK når pankreas och ökar den enzymatiska sekretionen till
duodenum.
[Aktivering av n. vagus ökar också den enzymatiska produktionen men i mindre grad än den
hormonella påverkan.]
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DFM1-TENTAMEN 14 08 25
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Magsäcken (30p)
********************************************************************************
Magsäcken (”gaster”) har många olika funktioner i kroppen och är därför uppbyggd av många olika
typer av celler för att kunna utföra alla dessa funktioner. Bland funktionerna kan nämnas bland
annat att vara reservoar/första anhalt för vår föda, hjälpa till med att finfördela födan, utgöra en
barriär mot bakterier som vi får i oss med kosten samt underlätta proteindigestionen för att minska
kroppens exponering mot molekyler som kan aktivera immunsystemet. Magen har dessutom en
central funktion när det gäller den initiala nedbrytningen av lipider och proteiner och när det gäller
absorptionen av ett specifikt B-vitamin samt vissa former av järn.
I magen finns flera olika endokrina och enterokromaffina celler som bildar parakrint eller endokrint
verkande hormoner med betydelse för bland annat syrasekretionen och födo- eller
mättnadsreglering. Slemhinneepitelet omsätts hela tiden, varför de olika körtel- och epitelcellerna
kontinuerlig måste ersättas genom proliferation och differentiering.
Störningar i magens funktion kan leda till malabsorption av olika slag med till exempel anemi som
en speciell konsekvens, reflux till esophagus med sura uppstötningar som följd och i värsta fall
blödande sår i esophagus, magsår på grund av nedsatt barriärfunktion eller ökad syrasekretion där
bakterien Helicobacter pylori hos många anses vara en bidragande orsak.
----------------Att Helicobacter pylori överlever i magens extremt sura miljö beror på att bakterien producerar
enzymet ureas som kan bryta ned en del av den urea, som utsöndras till matsmältningskanalen från
blodet.
******************************************************************************
1.

(3p)
Med utgångspunkt från ammoniak och koldioxid, redogör med hjälp av substrat,
produkter samt enzym (enzymnamn endast för det huvudreglerade enzymsteget) för
bildningen av urea i levern. Beskriv också var de olika reaktionerna sker subcellulärt.
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Svar:
Mitokondriematrix:
NH3 + CO2 + 2ATP ! karbamylfosfat + 2ADP + Pi (enzymnamn: carbamylfosfatsyntetas I),
karbamylfosfat + ornitin ! citrullin + Pi.
Cytosol:
citrullin + Asp + ATP ! argininosuccinat + AMP + PPi,
argininosuccinat ! fumarat + Arg,
Arg + H2O ! urea + ornitin.
2.

(2p)
I magens huvudceller bildas ett asparaginproteas samt ett gastriskt lipas. a) Namnge
proteaset och beskriv kortfattat hur proteaset kan aktiveras på två principiellt olika sätt. b)
Beskriv med hjälp av substrat och produkter (strukturer och en enkel skiss) hur det gastriska
lipaset verkar (ledtråd: lipaset fungerar på i principiellt samma sätt som ett serinproteas).
Svar. a) Vid magens sura pH kommer vissa icke-kovalenta bindningar att brytas i zymogenet
pepsinogen, vilket leder till partiell aktivering av enzymet. Aktiverat pepsin kan bryta
kovalenta peptidbindningar i pepsinogen och konvertera det till pepsin. b) Det gastriska
lipaset har precis som serinproteaser en katalytisk triad i aktiva centrat och Ser-resten i triaden
gör en nukleofil attack på esterbindningarna i TAG som klyvs m.h.a. vatten/H2O till t.ex.
diacylglycerol.

3.

(3p)
a) Redogör för magens betydelse vad avser absorptionen av ett specifikt B-vitamin
och vilka övriga molekylära förändringar som sker i olika delar av matsmältningskanalen
samt hjälpmolekyler som behövs för att det aktuella B-vitaminet skall kunna absorberas. b)
Beskriv också hur och var det aktuella B-vitaminet absorberas.
Svar: a) I magsäcken utsöndrar parietalcellerna ”intrinsic factor” (IF) som i tunntarmen
kommer att binda cobalamin (vitamin B12). I magens sura miljö kommer vitamin B12 att
frigöras från de dietära proteinerna och binda till protein F (haptocorrin). I duodenum bryts
haptocorrinet ned av pankreasproteaser och vitamin B12 binder till IF. I nedre delen av
tunntarmen (ileum) uttrycks en receptortyp som kan binda IF-B12 och hela komplexet tas upp
m.h.a. endocytos.

4.

(2p)
Det aktuella B-vitaminet (föregående fråga) är av betydelse för två specifika
metabola reaktioner i kroppen. Redogör med hjälp av substrat, produkter,
coenzym/cosubstrat/vitamin samt enzymnamn för den av dessa reaktioner som kan förklara
varför anemi (”blodbrist”) kan uppstå vid brist på det aktuella B-vitaminet. Motivera varför
bristen på detta B-vitamin kan leda till anemi!
Svar: Homocystein + N5-metyl-tetrahydrofolat ! metionin + tetrahydrofolat (enzymnamn:
metioninsyntas kräver metylcobalamin (metyl-B12/vitamin B12) som coenzym). Delande celler
såsom röda blodkroppar behöver olika former av tetrahydrofolat [N10-formyl-tetrahydrofolat
och N5,N10-metylen-tetrahydrofolat] för att bilda purinbaser resp. dTMP från dUMP.
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********************************************************************************
Som inledningsvis nämnts sker det i magen en ständig proliferation av celler för att ersätta celler.
För ändamålet behövs bland annat fosfolipider och nukleotider som nysyntetiseras från olika
molekylära källor.
********************************************************************************
5.

(3p)
Med utgångspunkt från en valfri hexos i glykolysen, redogör med hjälp av substrat
och produkter samt eventuellt coenzym/cosubstrat och enzym (enzymnamn enbart för
redoxreaktioner) för bildningen av den aktiverade pentosen som behövs för att syntetisera
olika nukleotider.
Svar: Glukos-6-P + NADP+ + [H2O] !! 6-fosfoglukonat + NADPH + H+ (enzymnamn:
glukos-6-fosfatdehydrogenas), 6-fosfoglukonat + NADP+ ! ribulos-5-P + CO2 + NADPH +
H+ (enzymnamn: 6-fofoglukonatdehydrogenas), ribulos-5-P ! ribos-5-P [enzymnamn: ribos5-P-isomeras], ribos-5-P + ATP ! 5-fosforibosyl-1-pyrofosfat (PRPP) + AMP [enzymnamn:
PRPP-syntetas].

6.

(1p)
Det krävs många olika molekylära källor för att nysyntetisera en purinbas eller
pyrimidinbas. Ange två valfria molekyler som bidrar till kväve- och/eller kolatomerna som
bygger upp en purinbas.
Svar: Se Ferrier Biochemistry (figur 22.5): aspartat/Asp, koldioxid/CO2, glycin/Gly,
glutamin/Gln, N10-formyl-tetrahydrofolat.

********************************************************************************
Gastroesofageal reflux är en vanlig åkomma som kan ge besvär i form av t.ex. sura uppstötningar
och halsbränna och ibland även allvarliga komplikationer.
********************************************************************************
7.

(2,5p) a) Beskriv en mekanism för hur maginnehåll normalt förhindras från att backa
tillbaka upp i matstrupen för att undvika gastroesofageal reflux. b) Diskutera även varför
denna funktion inte alltid fungerar så effektivt. c) Ge slutligen ett exempel på en situation när
gastroesofageal reflux kan uppkomma eller förvärras.
Svar: a) Slutarfunktionen i övre delen av magsäcken bygger på flera mekanismer: att
matstrupen/esophagus träder in i magsäckens cardia-region i spetsig vinkel, att cardiaregionen innehåller muskelfibrer som löper tvärs över esophagus distala del vid inträdet i
magsäcken samt till mindre del att öppningen för matstrupen/esophagus i diafragmamuskeln
(hiatus esophagus) kan dra ihop sig något. Minst en av dessa tre mekanismer krävs för poäng.
b) Den övre magmunnen inbegriper inte någon effektiv, anatomiskt distinkt, sfinktermuskel
som verkar på matstrupen/esophagus och kan således inte alltid förhindra maginnehåll från att
backa tillbaka.
c) Flera faktorer kan öka risken för/förvärra reflux, t.ex. horisontellt eller framåtlutande
kroppsläge, överfylld magsäck, intag av dryck som ökar magsyrautsöndring (t.ex. kaffe),
intag av dryck/substanser som leder till avslappning av över magmunnen (t.ex. kolsyrad
dryck), ökat buktryck (t.ex. graviditet), magsäcksbråck, m.fl.
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8.

(1,5p) En annan vanlig åkomma med ursprung i magsäcksregionen är ulcus (magsår). Även
detta tillstånd är relaterat till utsöndring av magsyra
och kan i vissa fall ge akuta besvär. Om magsår tillåts
fortskrida tillräckligt länge kan magsäcken perforeras,
vilket leder till ett potentiellt livshotande tillstånd. För
att förstå vilka komplikationer denna typ av skada kan
leda till är det viktigt att ha anatomiska kunskaper om
magsäckens anatomi och relation till omgivande
strukturer. a) Vad kallas den del av magsäcken som är
markerad med en pil i bilden. b) Vad har den för
funktion? c) Ge exempel på ett organ eller kärl som är
anatomiskt närliggande och som riskerar att skadas av
läckande magsyra vid perforation av den bakre
väggen i denna region. Notera att flera alternativ kan vara rätt.
Svar: a) Pylorus är en b) sfinktermuskel som bildar den nedre magmunnen, vars funktion är
att reglera utflöde av föda från magsäcken till tolvfingertarmen. c) Bukspottkörteln ligger
anatomiskt närmast, men man kan även tänka sig att A. mesenterica superior, V. mesenterica
superior, V. portae, grenar från A. hepatica communis eller gallvägar skulle kunna skadas. Ett
av dessa alternativ krävs för poäng.

********************************************************************************
Magsaftssekretionen regleras på många olika sätt och dess relativa omfattning varierar därför under
fasta liksom under de olika måltidsfaserna.
********************************************************************************
9.

(1p)
Aktivering av den cephala, gastriska och intestinala fasen ökar magsaftsekretionen
men i olika grad. Ange i % av den totala sekretionen hur mycket av sekretionen som sker
under respektive fas.
Svar: 30 %, 60 % respektive 10 %.

10.

(2p)
Parietalcellen är den celltyp i ventrikeln som producerar saltsyra. Redogör för de
olika mekanismer varigenom parietalcellen kan öka sin produktion av saltsyra i samband med
en måltid.
Svar: Acetylkolin, gastrin och histamin ökar parietalcellens HCl sekretion via direkta och
indirekta mekanismer. Direktpåverkan sker genom bindning till specifika membranreceptorer
på parietalcellen. Indirekt stimulerar acetylkolin också G-celler som frisätter gastrin och Hcellerna (enterokromaffina cellerna) som frisätter histamin.
Den cephala fasen (syn, hörsel, tanke, lukt) innebär en aktivering av vagusnerven som
frisätter acetylkolin från nervändsluten. Vagusnerven påverkar via postganglionära neuron
såväl parietalcellerna som H- och G-cellerna (dessutom hämmas frisättningen av
somatostatin). Den gastriska fasen innebär att födan mekaniskt via uttänjning av
ventrikelväggen reflexmässigt stimulerar parietalcellen till frisättning av histamin från Hceller (via vagovagal reflex (afferenta vagus fibrer för sensorisk information till medulla)
resp. gastrin från G-celler) dels att födan via t.ex. aminosyror ökar gastrinproduktionen via Gceller. Under den intestinala fasen stimulerar framförallt aminosyror/peptider G-celler i
duodenum att frisätta gastrin som via cirkulationen kan påverka parietalcellerna.
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11.

(1p)
Vilka två faktorer (molekyltyper), som produceras och utsöndras i ventrikelns
kryptor, är nödvändiga för att magsäckens slemhinna inte ska skadas?
Svar: Vätekarbonat och mucin.

********************************************************************************
Cellerna som utgör magsäckens slemhinna samt underliggande vävnad måste förankras till
omgivande extracellulär matrix.
********************************************************************************
12.

(4p)
Beskriv översiktligt med text och en enkel figur den allmänna organisationen för de
adhesionsstrukturer som förankrar cellen till ECM samt förmedlar information till
cytoskelettet. Namnge två typer av adhesionsstrukturer mellan en cell och ECM, samt ange
vilken del av cytoskelettet som är inblandad i respektive typ av adhesion.
Svar:
Förankringsfunktionen uppstår genom en struktur som innehåller en extracellulär domän för
kontakter med ECM, och en intracellulär domän för förankring till komponenter i
cytoskelettet, samt olika typer av adaptorproteiner.
- Hemidesmosomer - länkar intermediära filament inne i cellen till ECM genom integriner
och ankarproteiner.
- Fokal adhesion - länkar aktinmolekyler inne i cellen till ECM genom integriner och
ankarproteiner.
- Integriner är transmembranproteiner som förmedlar kopplingarna till kollagen, fibronektin
och laminin i ECM.

13.

(4p)
Cellernas proliferation (celldelning) styrs av molekyler som kallas cykliner. Beskriv
kortfattat principen för hur cykliner fungerar, och beskriv kortfattat de tre viktigaste typerna
av cykliner som är inblandade i cellcykeln.
Svar:
Cellcykeln drivs av cyklinberoende kinaser (CDK:s) som måste binda en cyklinmolekyl för
att vara aktiva. Koncentrationen av cykliner fluktuerar cykliskt under cellcykeln (därav
namnet). En aktiv CDK som är bunden till en cyklin, påverkar ett stort antal funktioner
genom att fosforylera olika proteiner.
- G1/S-cykliner – startar förberedelse för S-fas och ser till att S-cykliner produceras.
- S-cykliner – stimulerar DNA-replikation och ser till att M cykliner produceras och att G1/S
cykliner bryts ner.
- M-cykliner – driver cellen in i mitos, stimulerar nedbrytning av sig själva.
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Pass 2
Tema 2 (22p) + Allmän fråga (2p)
Tema 2: Fettceller och gaser i hälsa och sjukdom (22p)
********************************************************************************
Genom att mäta den radioaktiva isotopen kol-14 kan forskare vid Karolinska Institutet nu förknippa
störningar i fettcellernas funktion med sjukdomar som fetma, diabetes och blodfettsrubbningar.
Studien har presenterats i tidskriften Nature och kan leda till helt nya sätt att angripa sjukdomar i
ämnesomsättningen.
Resultaten visar att fettcellerna hos feta personer har ökad förmåga att lagra fetter, men minskad
förmåga att göra sig av med dem.
- Rent intuitivt skulle man kunna tänka sig att det är så. Men det är första gången någon visar att
omsättningen av fett i fettcellerna ser olika ut hos friska och feta individer. Det här öppnar för nya
forskningsfält och möjligheter till behandling som påverkar lagring och frisättning av fett från
fettceller, säger Peter Arner som lett studien tillsammans med kollegan Kirsty Spalding.
Forskarna använde vävnadsprover från nära hundra personer, smala såväl som feta. Genom att ta
reda på åldern på fettet i fettcellerna kunde de dra slutsatser om hur fettet lagras och utsöndras över
tid. Metoden för åldersbestämningen utgår från upptag av radioaktivt kol, kol-14, från atmosfären in
i kroppen. Kärnvapentester under det kalla kriget ledde till en kraftig ökning av kol-14 i atmosfären.
Sedan testerna upphörde har det sedan skett en gradvis minskning.
Informationen hämtad från www.ki.se.
*******************************************************************************
14.

(2,5p) Fettceller härstammar från mesodermet. Namnge tre andra typer av vävnad eller
organ i kroppen som härstammar från mesodermet. Namnge även de två andra groddbladen i
gastrulan.
Svar: Mesodermet bildar till exempel bindväv, ben, muskler och hjärta. De andra
groddbladen heter endoderm och ektoderm.

15.

(2p)
Det finns olika typer av stamceller - till exempel pluripotenta och multipotenta
stamceller. Ge en definition för vad "pluripotenta" och "multipotenta" stamceller innebär.
Ange även ett exempel på var i kroppen dessa två typer av stamceller (pluripotenta och
multipotenta) kan isoleras.
Svar: Embryonala stamceller isolerade ur blastocysten är pluripotenta, vilket innebär att de
kan ge upphov till de flesta celler i en individ. Multipotenta stamceller från till exempel
benmärgen kan ge upphov till alla blodcellstyper, men inte andra typer av celler. På samma
sätt kan multipotenta neurala stamceller ge upphov till de flesta celler i nervsystemet.

16.

(4p)
Alla typer av vävnad i människokroppen har sitt ursprung i stamceller. Beskriv
allmänt (inte specifikt för fettceller) hur stamceller vet vilken typ av celler de skall bilda i
kroppen. En typ av signalmolekyler heter "morfogener". Ge en definition för begreppet
"morfogen", och beskriv hur en morfogen kan påverka en stamcells differentiering.
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Svar: Cellernas differentieringsbeslut beror på vilka typer av signaler de får från sin
omgivning. Cellerna mottar information från omgivning genom olika typer av
signaltransduktionsvägar; till exempel via kontaktberoende signalering, parakrin signalering
eller endokrin signalering. Olika signaler, eller kombinationer av signaler, resulterar i olika
celltyper. Förutom signaler krävs det även att cellen har funktionella receptorer för signalerna.
Ett morfogen är ett ämne som utsöndras från celler som utgör en punktkälla. Det skapas en
koncentrationsgradient kring punktkällan genom diffusion. Mottagarceller med receptorer för
morfogenämnet reagerar olika beroende på koncentrationen av morfogenet i omgivningen, till
exempel i extremitetsutveckling.

********************************************************************************
En anledning till att olika varianter av kortvarig fasta har blivit så populära i Sverige är att många
verkar gå ned i vikt, det vill säga minskar sina depåer av triacylglyceroler (TAG) i fettväv. Den
viktminskning som många får med kortvarig fasta kan ha många olika förklaringar, till exempel att
det totala kaloriintaget minskat eller att man samtidigt lagt om sin livsstil och ökat sin fysiska
aktivitet, men också att uppbyggnads- och nedbrytningsprocesserna av TAG i fettväven påverkats.
---------------TAG bildas bland annat i tarmen och i levern och transporteras till fettväven med hjälp av olika
lipoproteiner (kylomikroner respektive ”very low density lipoproteins” (VLDL).
*******************************************************************************
17.

(3p)
a) Redogör för den mogna kylomikronpartikelns uppbyggnad (text och skiss) samt
de förändringar som denna lipoproteinpartikel genomgår då den passerar fettväven. b) Beskriv
även hur de strukturella förändringar som partikeln genomgår i fettväven regleras och vad
som förorsakar dem!
Svar: a) Kylomikronen har en kärna av TAG och kolesterylestrar. Partikeln omges av ett
skikt av fosfatidylkolin med små mängder kolesterol. På ytan sitter dessutom apolipoprotein
B-48 (från tarmen) samt apoE och apoCII som den erhållit i cirkulationen från HDL. b) I
fettvävens endotel uttrycks en isoform av enzymet lipoproteinlipas (LPL) som aktiveras av
apoCII och av insulin. LPL klyver TAG till glycerol och fettsyror [varefter fettsyrorna tas upp
i fettväven och TAG-molekyler resyntetiseras].

*******************************************************************************
Vid fasta aktiveras nedbrytningen (lipolysen) av triacylglycerolerna i fettväven.
*******************************************************************************
18.

(4,5p) a) Beskriv med en skiss och text hur TAG-molekyler lagras i en fettcell. b) Redogör
med hjälp av substrat, produkter, enzymer och eventuella hjälpfaktorer/-molekyler hur
nedbrytningen av TAG sker samt c) hur nedbrytningsprodukterna på olika sätt kan passera
fettcellens yttermembran (plasmamembran).
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Svar:
a) TAG-molekylerna lagras i fettväven i form av hydrofoba aggregat som omges av olika
proteiner såsom perilipin.
b) TAG + H2O ! DAG + fettsyra (enzymnamn: ”adipose triglyceride lipase” [ATGL]),
DAG + H2O ! MAG + fettsyra (enzymnamn: hormonkänsligt lipas [HSL/HKL])
MAG + H2O ! glycerol + fettsyra (enzymnamn: monoacylglycerollipas [MAG-lipas]).
c) Den hydrofila molekylen glycerol passerar cellmembraner genom faciliterad diffusion
[Aqp 7]. De hydrofoba fettsyrorna passerar cellmembranet genom diffusion eller faciliterad
diffusion [FATP].
*******************************************************************************
Vid fysisk aktivitet frisätts peptidhormonet irisin från skelettmuskulatur. Detta hormon har visat sig
kunna omvandla vita fettceller till så kallade beiga (”brown in white”) fettceller en typ av fettceller
som påminner väldigt mycket om bruna fettceller.
*******************************************************************************
19.

(1,5p) Beskriv med text och en enkel figur vad som mitokondriellt (molekylärt och
funktionellt) skiljer en vit fettcell från en brun fettcell.
Svar: Se Ferrier Biochemistry (Figur 6.15). De bruna och beiga fettcellerna uttrycker till
skillnad från de vita fettcellerna uncoupling protein (UCP) som tillåter vätejoner att strömma
tillbaks till mitokondriematrix utan att det bildas ATP i komplex V (ATPsyntas); i de
beiga/bruna celler ger detta återflöde av vätejontransport via UCP upphov till värmebildning i
stället för ATP-bildning.

*******************************************************************************
Adiponektin är ett 30 kDa stort proteinhormoner som bildas i vita fettceller och som verkar via två
olika receptorer. Nivåerna av adiponektin i blod är sänkta i samband med övervikt/fetma, diabetes
och vid hypertension. Adiponektin aktiverar bland annat enzymet AMPK och stimulerar syntesen
gasen kvävemonoxid som har en kärlvidgande effekt.
*******************************************************************************
20.

(1p)
Beskriv med hjälp av substrat, produkter samt ev. coenzym/cosubstrat samt enzym
bildningen av kvävemonoxid.
Svar: Se Ferrier Biochemistry (figur 13.9): Arg + O2 + NADPH + H+ ! NO + citrullin +
NADP+ (enzymnamn: NO-syntas).
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*******************************************************************************
Gaser såsom kvävemonoxid (se föregående fråga), kolmonoxid och svavelväte (H2S) har visat sig
kunna fungera som signalmolekyler. Kolmonoxid bildas i en snarlik reaktion, som den som leder
till bildningen av kvävemonoxid.
*******************************************************************************
21.

(1p)
Med utgångspunkt från hem, beskriv med hjälp av substrat, produkter samt ev.
coenzym/cosubstrat samt enzym den reaktion som leder till bildningen av kolmonoxid.
Svar: Se Ferrier Biochemistry (figur 21.9): Hem + O2 + NADPH + H+ ! CO + Fe2+ +
biliverdin + NADP+ (enzymnamn: hemoxygenas).

*******************************************************************************
Kolmonoxid i stora mängder är däremot toxiskt genom att gasen konkurrerar med bindningen av
syrgas till hemoglobin.
*******************************************************************************
22.

(2,5p) a) Beskriv med en skiss och förklarande text översiktliga strukturen för den vuxna
individens hemoglobin (HbA) och b) hur olika inbindningsgrader av syre påverkar HbAs
struktur och olika sammanhållande bindningar. Med utgångspunkt från HbAs struktur, c)
redogör med ett syremättnadsdiagram för hur olika mängder av syrgas påverkar
inbindningsgraden av syre till hemoglobin utan närvaro av kolmonoxid och i närvaro av
toxiska mängder av kolmonoxid.
Svar: Se Ferrier Biochemistry (figur 3.4 resp. 3.12).
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Allmän fråga (2p)
23.

(2p)
Med ledning av den bifogade bildsidan innehållande bilderna A-D skall du besvara
följande frågor:
A: Var i matsmältningskanalen är denna mikroskopiska bild tagen? Ange korrekt anatomisk
(latin) benämning på området.
Svar: Cardia. Bilden visar en abrupt övergång från oförhornat flerskiktat skivepitel i esofagus
till enkelt cylindriskt epitel i ventrikeln. I området ses mukösa cardiakörtlar. De cylindriska
epitelcellerna färgas dåligt i cytoplasman pga. rikligt innehåll av mucinogen/mucin (slem).
B: Var i matsmältningskanalen är denna mikroskopiska bild tagen?
Svar: Colon. Bilden visar avsaknad av villi, Lieberkühn’s kryptor och ett stort antal
bägarceller i ett enkelt cylindriskt epitel.
C: Vad kallas strukturen markerad med rektangel?
Svar: Papilla circumvallate.
D: Var i matsmältningskanalen är denna mikroskopiska bild tagen? Ange så detaljerat som
möjligt den exakta lokalisationen.
Svar: Ileum. Bilden visar en plica circularis i ileum med villi, som är korta klubbformade och
innehåller många bägarceller i ett enkelt cylindriskt epitel. Svaret ”tunntarm” ger ingen
poäng.
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Pass 3
Tema 3: "5:2-diet" (26p)
********************************************************************************
Under det senaste året har den så kallade 5:2-dieten fått stor uppmärksamhet i media. 5:2-dieten är
en diet som innebär att man kraftigt begränsar intaget av kalorier två dagar i veckan och äter
normalt de övriga fem dagarna. Dieten blev populär i Storbritannien efter en tv-dokumentär "Eat,
Fast & Live longer". I dokumentären provar hälsojournalisten Michael Mosley dieten under nio
veckor och fick en viktnedgång på nio kg samt förbättrade sina kolesterol- och blodsockervärden.
De första resultaten av världens största vetenskapliga utvärdering av 5:2-dieten visar att alla
deltagare går ner i vikt, men att hälsoeffekterna varierar mycket från person till person. Bäst verkar
metoden fungera för personer med högt blodsocker och övervikt. En teori är att ett lägre kaloriintag
minskar nivån av tillväxtfaktorn "insulin-like growth factor 1" (IGF-1). Denna tillväxtfaktor har
som uppgift är att se till att nya celler bildas, men den kan också orsaka cancer (se:
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/5-2-fungerar). Periodisk fasta eller korttidsfasta är något som
förekommer inom många olika religioner. Fasta påbjuds inom religioner som andlig förnyelse,
renande process, botgöring, med mera.
-------------------IGF-1 produceras huvudsakligen i levern. Dess produktion stimuleras av tillväxthormon ("growth
hormone"; GH). Larons syndrom ("Laron dwarfism") är en genetisk sjukdom som karakteriseras av
en GH-okänslighet, beroende på en mutation i GH-receptorn. Detta tillstånd ger upphov till
kortväxthet, men också en resistens mot diabetes och cancer.
****************************************************************************
24.

(2p)
Levern är ett stort och komplext organ som har många viktiga funktioner. Med stöd
av en egenhändigt ritad figur skall du redogöra för leverns uppbyggnad på mikroskopisk nivå.
Av redogörelsen skall framgå: 1) läget för gren från vena porta hepatis, 2) flödesriktningen
för galla, 3) läget för gren från artera hepatica propria samt 4) utseendet för portalobulus.

Svar: Bildkälla: Roos & Pawlina, Histology – A Text and Atlas; 6ed, fig. 18.7 resp. 18.5.
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*******************************************************************************
Tillväxthormon (GH), som insöndras till blodbanan från hypofysen, tillsammans med nutritionell
status hos individen styr produktion av IGF-1.
********************************************************************************
25.

(4p)
IGF-1 ("insulin-like growth factor 1") insöndras till blodbanan från flera olika
celltyper, men mest från levern. Redogör för transportvägen från ER till blodomloppet vid
reglerad exocytos av IGF-1.
Svar: Transporten från ER till cellytan går via vesiklar, först med vesiklar till cisGolginätverket, vidare till cisterna i Golgi, och sedan till trans-Golginätverket där sortering
till olika slutmål sker. IGF-1, som skall insöndras genom reglerad sekretion, ansamlas i
vesiklar som knoppas av från trans-Golginätverket. En sekretorisk vesikel mognar genom att
innehållet koncentreras. Den mogna vesikeln ligger därefter och inväntar rätt signal innan den
dockar med plasmamembranet. Vesiklarna fuserar med cellmembranet och släpper ut
innehållet. Speciella proteiner v-SNARE i vesikeln och t-SNARE i målmembranet ser till att
vesiklarna fuserar med rätt membran.

********************************************************************************
Enligt vissa teorier och påståenden innebär fördelarna med en kortvarig fasta, som vid en 5:2-diet,
att även cellulära reparationsmekanismer skulle kunna aktiveras, som till exempel DNA-reparation.
********************************************************************************
26.

(4p)
Redogör kortfattat för hur reparation av DNA går till med mekanismerna ”base
excision repair” och ”nucleotide excision repair”. Förklara även varför det är viktigt att fel i
DNA repareras, och vad som vanligtvis händer med celler som har alltför mycket skador i sitt
DNA.
Svar:
”Base excision repair” är en mekanism där baser som har blivit felaktigt kemiskt modifierade
repareras. DNA-glykosylas känner igen den modifierade basen och tar bort den. Endonukleas
bryter ”sockerkedjan” (fosfodiester-bindningarna i DNA-strängen) och DNA-polymeras fyller
i DNA-strängen. Slutligen sammanfogar DNA-ligas ”sockerkedjan”.
”Nucleotide excision repair” kan reparera nästan vilken DNA-skada som helst (t.ex.
tymindimerer eller kemiska modifikationer). Ett enzymkomplex känner igen att DNAsträngen är skadad. Ett nukleas klipper av DNA-strängen på båda sidor om skadan (25
nukleotider). Den felaktiga DNA-strängen tas bort av DNA-helikas. DNA-polymeras och
ligas lagar skadan.
Det är viktigt att DNA-reparation sker, för att trygga artens överlevnad samt för att skydda
individen mot genetiska förändringar som leder till okontrollerad tillväxt (cancer). Celler som
har alltför mycket skador i sitt DNA begår normalt apoptos.
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********************************************************************************
Tillväxtfaktorn IGF-1 (70 aminosyror), som påverkas av 5:2-dieten, kan signalera via specifika
receptorer (IGF-1R), och bland annat genom en intracellulär signalering som i många avseenden
påminner om insulins. IGF-1 kan förutom att binda till IGF-1R även binda till insulinreceptorer och
aktivera insulins signaltransduktionssystem.
********************************************************************************
27.

(4p)
a) Beskriv med text och en schematisk skiss insulins uppbyggnad och struktur.
b) Redogör med text och skiss för insulinets signaltransduktionsväg (från receptorprotein
fram till påverkan på de två enzymer som reglerar glykogenomsättningen).
Svar: a) Se Ferrier Biochemistry (figur 23.3): Insulin är ett peptidhormon bestående av 51
aminosyrarester organiserade i form av an A- och B-kedja bundna till varandra m.h.a. två
disulfidbryggor. [I A-kedjan finns dessutom en ytterligare intern disulfidbrygga.]
b) Färdigdimeriserad tyrosinkinasreceptor bestående av två subenheter (vardera innehållande
en !- och en "-domän) som vid inbindning av insulin korsvis autofosforylerar varandra.
Vilket medför att hela receptorn fungerar som ett kinas och fosforylerar IRS till IRS-P. Tyrfosforylerat IRS igenkänns av bl.a. enzymet PI-3K som katalyserar fosforyleringen av PIP2
till PIP3. PIP3 binder Akt (PKB) [som fosforyleras av PDK1]. Akt aktiverar i sin tur på olika
sätt olika fosfataser (PP1 i detta fall) [samt inhiberar GSK].
PP1 defosforylerar glykogensyntas, som då blir aktivt, samtidigt som glykogenfosforylaskinas
(GFK) och glykogenfosforylas (GF) inaktiveras, genom defosforylering.
[GSK som fosforyleras av Akt hjälper till i koordineringen genom att GSK i fosforylerad
form inaktiveras vilket då minskar möjligheten att fosforylera GS) och därmed inaktivera
bildningen av glylogen.]

********************************************************************************
Efter en dag med fasta/kalorirestriktion kommer den som följer 5:2-dieten att äta normalt och då
bygga upp näringsdepåerna av glykogen och triacylglyceroler samt resyntetisera förlorade
proteiner. Dessa effekter styrs av en mängd olika anabola hormoner såsom insulin och IGF-1.
********************************************************************************
28.

(2p)
Med utgångspunkt från den glukosökning som sker i blodet efter en blandad måltid,
beskriv hur glukosupptaget i skelettmuskulatur och lever sker och förklara hur upptaget på
olika sätt kan vara beroende av insulin i dessa båda organ.
Svar: Glut 4 resp. Glut 2 ombesörjer glukosupptaget i skelettmuskulatur resp. lever genom
faciliterad diffusion. Glut 4 måste rekryteras till plasmamembranet från en intracellulär
vesikelpool, vilket signaleras av insulin [och fysisk aktivitet]. Glut 2 till skillnad från Glut 4
sitter i plasmamembranet, men genom att även Glut 2 underlättar transporterar med en
koncentrationsgradient stimuleras även upptaget i levern av insulin beroende på att gradienten
blir brantare då många intracellulära processer stimuleras av insulin.
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29.

(5p)
Med utgångspunkt från glukos, a) redogör med hjälp av substrat, produkter
(inklusive nukleotider, och ev. andra proteiner/molekyler) och enzym (*) för bildningen av
leverglykogen när glykogendepåerna är uttömda. *Som alternativ till enzymnamn beskriv vad
som sker i reaktionen strukturellt. b) Beskriv med en skiss och angivande av bindningar det
färdiga glykogenets uppbyggnad.
Svar: a) glukos + ATP ! glukos-6-P + ADP (enzymnamn: glukokinas alt. hexokinas IV/D),
glukos-6-P ! glukos-1-P (enzymnamn: fosfoglucomutas),
glukos-1-P + UTP ! UDP-glukos + PPi (enzymnamn: UDP-glukos pyrofosforylas),
glykogenin + 7-10 UDP-glukos ! glykogenprimer + 7-10 UDP (enzymnamn: glykogenin
autoglykosylering),
glykogenprimer med !-1-4-glykosibindningar + nUDP-glukos ! glykogenprimern förlängs
med n glukosenheter i den icke reducerande änden.
”Branching enzyme” (4:6 transferas) flyttar ca åtta glukos enheter bakåt mot den reducerande
änden, d.v.s. närmare glykogeninet och här skapas en !-1-6-bindning.
b) Se Ferrier Biochemistry fig. 11.3 och 11.5. Den färdiga glykogenpartikeln är en
homoglykan med en glykogeninmolekyl i centrum från vilken det utgår en kedja av
glukosmolekyler sammanhållna med !#1-4-bindingar som vid ungefär var åttonde glukosrest
grenar sig i ytterligare kedjor m.h.a. !-1-6-bindningar.

30.

(2,5p) Med utgångspunkt från cytosolärt acetylCoA (koldonator), beskriv med en
summaformel och med hjälp av substrat och produkter samt enzym och eventuella
coenzymer/cosubstrat, bildningen av palmitinsyra i levern.
Svar:
8 acetylCoA + 7 ATP + 7CO2 + H2O +14x(NADPH + H+) ! palmitat (C16:0) + 8CoA +
7x(ADP + Pi) + 7x(CO2 + H2O) + 14 NADP+,
alternativ nettoformel
8 acetylCoA + 7 ATP +14x(NADPH + H+) ! palmitat (C16:0) + 8CoA + 7x(ADP + Pi) + 14
NADP+ + 6 H2O.
(enzymnamn: acetylCoAkarboxylas [ACC] + fettsyrasyntas [FAS]).

31.

(2,5p) Med utgångspunkt från dihydroxyacetonfosfat (DHAP) och palmitoylCoA, redogör
med hjälp av substrat, produkter samt ev. coenzym/cosubstrat för bildningen av TAG i levern.
Svar: DHAP + NADH + H+ ! glycerol-3-P + NAD+,
glycerol-3-P + palmitoylCoA ! lysofosfatidsyra (1-MAG-3P) + CoA,
lysofosfatidsyra + palmitoylCoA ! fosfatidsyra (1,2-DAG-3P) + CoA,
fosfatidsyra + H2O ! 1,2-DAG + Pi,
1,2-DAG + palmitoylCoA ! TAG (tripalmitoylglycerol/triacylglycerol) + CoA.
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DFM1-TENTAMEN 15 01 12
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Tunntarmen (30p)
********************************************************************************

Tunntarmen (lat. intestinum tenue) är ungefär sex meter lång hos människan och därigenom utgör
den matsmältningskanalens längsta del. Tunntarmens huvudfunktion är att bryta ned maten i mindre
beståndsdelar med hjälp av enzymer från bukspottkörteln. Näringsämnen absorberas i tunntarmens
slemhinna och transporteras vidare till kroppens celler genom blod- och lymfkärl. Det finns ett antal
olika sjukdomar som kan drabba tunntarmen. Vanliga symtom på att man har en tunntarmssjukdom
är att man får diarré, viktminskning, näringsbrist, vitaminbrist och saltbrist, men även buksmärtor
vid tillstånd då tarminnehållets passage blockerats (tarmvred, tarmstopp eller ileus). För att
diagnostisera sjukdomar i oesophagus och ventrikel används gastroskopi och för undersökning av
colon används koloskopi. Dessa två tekniker har emellertid begränsad räckvidd. Med hjälp av
relativt nyetablerad teknik kan tunntarmens insida studeras med hjälp av så kallad kapselendoskopi.
Vid kapselendoskopi sväljs en engångskapsel (cirka 2.5 cm) innehållande en liten kamera, som
följer tarminnehållet nedåt och under passagen kan ta upp till 60 000 bilder av tunntarmens
slemhinna (se bilder ovan). Bilderna överförs till en utrustning (mottagare plus minne) som bärs
runt midjan. Kapselendoskopi är ibland av avgörande betydelse för att man skall kunna påvisa en
blödningshärd i tunntarmen eller ett område med Crohns sjukdom, en inflammatorisk sjukdom som
kan drabba mag-tarmkanalen överallt från munnen till anus, oftast slutet av tunntarmen.
(Källa: http://www.pillcamcrohns.com/how-pillcam-works)
******************************************************************************
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1.

(2p)
Med hjälp av den bifogade bildsidan (bilderna A-D) och dina kunskaper om den
mikroskopiska anatomin i matsmältningskanalen skall du besvara följande frågor:
A: Bilden visar en del av tunntarmen. För att peristaltisk motorik skall kunna fungera normalt
i tunntarmen spelar det enteriska nervsystemet, en del av det autonoma nervsystemet, en
avgörande roll. Vad kallas det nervplexus, ofta med synliga nervcellskroppar, som man hittar
i det med rektangel markerade området?
Svar: Auerbachs plexus (= plexus myentericus) finns mellan det inre cirkulära och yttre
longitudinella muskellagret i tunica muscularis externa.
B: Vad kallas de celler (markerade med pilar) innehållande
acidofila (röda) granula, som man hittar i basen av tunntarmens
körtelrör (Lieberkühns kryptor)?
Svar: Paneths celler. Granula innehåller substanser, bl. a. olika !defensiner, som deltar i det antimikrobiella försvaret och
immunförsvaret.
C: De med pilar markerade vecken bidrar till att öka tunntarmens
yta. Dessa strukturer ses även i den övre delen av bild A. Vad
kallas dessa veck/strukturer?
Svar: Plica circulares.
D: I vilket lager av tunntarmsväggen hittar man de med rektangel markerade körtlarna? Ange
så detaljerat som möjligt.
Svar: Brunners körtlar i duodenum hittar man i tela submucosa.

********************************************************************************
Cellerna i tunntarmens olika delar behöver ha nätverk av fibermolekyler både inne i cellen och
utanför cellen för att kunna utföra sin funktion. Det externa nätverket (ECM) och det interna
nätverket (cytoskelettet) är även sammanlänkade av olika typer av adhesionsmolekyler.
*******************************************************************************
2.

(3p)
Mikrovilli är en viktig struktur som behövs för tunntarmens funktion. En viktig del av
den utgörs av en specifik typ av element i cytoskelettet. Ange vilken typ av cytoskelettet det
handlar om, samt ge ytterligare två exempel på viktiga funktioner eller strukturer i cellen där
just denna typ av molekyl används (rita gärna).
Svar:
Mikrovilli innehåller buntar av korslänkade aktinfilament, som ger mikrovilli deras
strukturella kärna. Dessa förankras i adhesionsbältet.
Aktin har många funktioner i cellen: till exempel cellrörelse och muskelkontraktion, cellens
morfologi, stabilisering av membran, celldelning och cytoplasmatisk ”streaming”.
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3.

(1p)
Innehållet i tarmen flyttas framåt i tarmen med hjälp av rytmiska peristaltisk
muskelrörelse. Ange vilken del av cytoskelettet som är inblandad i muskelrörelse samt
namnge motsvarande motorprotein.
Svar: Aktin och myosin.

4.

(1p)
Beskriv hur den peristaltiska vågen uppkommer i tunntarmen (specifikt interaktionen
mellan muskler och enteriska nervsystemet).
Svar: Innehållet i tarmen tänjer ut tarmväggen och aktiverar mekanoreceptorer som via
enteriska nervsystemet leder till kontraktion av det cirkulära muskellagret och relaxation av
longitudinella muskellagret bakom tarminnehållet. Samtidigt, framför tarminnehållet,
relaxeras den cirkulära muskulaturen medan den longitudinella muskulaturen kontraheras.
Detta skeende upprepas växelvis över ett längre tarmsegment och driver innehållet i anal
riktning.

*******************************************************************************
Regleringen av magsäckens tömning är nära förknippad med duodenums möjlighet att ”känna av”
innehållet i födan med hjälp av olika sensorer.
*******************************************************************************
5.

(3p)
a) Beskriv vilken typ av sensorer som kan ”känna av” födans kvantitet (mängd) och kvalitet
(innehåll) i duodenum och som leder till hämning av ventrikelns tömning till duodenum?
Svar: Mekanoreceptorer, kemoreceptorer, osmoreceptorer och smärtreceptorer signalerar via
lokala reflexbågar samt afferenter till centrala nervsystemet som i sin tur kan hämma motorik
och tömning av ventrikeln i c:a 40-50 sekunder.
b) Ange vilken typ av föda som ger snabbast respektive långsammast tömning av ventrikeln.
Svar: Snabbast kolhydrater, därnäst protein och långsammast fett.
c) Redogör för hur pankreas exokrina sekretion påverkas av de kemiska egenskaperna samt de
olika beståndsdelarna i innehållet som töms från ventrikeln till duodenum.
Svar: I duodenum aktiverar lågt pH, fett och proteiner mekanosensorer, kemoreceptorer,
osmoreceptorer eller smärtreceptorer. Kemoreceptorer känner av pH som framför allt ökar
pankreas vätekarbonatsekretion och mucinmängd. Denna aktivering förmedlas dels av n.
vagus samt genom frisättning av sekretin till blodbanan. Fett och proteiner ökar framför allt
den enzymatiska sekretionen från pankreas som aktiveras efter frisättning av cholecystokinin
(CCK).

******************************************************************************
Digestionen och absorptionen av våra näringsämnen sker huvudsakligen i tunntarmen. Både
neuronala och hormonella signaler påverkar dessa processer.
******************************************************************************
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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).

7.

(1p)
Cholecystokinin (CCK) är ett viktigt peptidhormon som frisätts från I-celler i
tunntarmen. Ange två effekter som CCK har på matsmältningskanalen och dess accessoriska
organ och som är relevant vad avser nedbrytning och absorption av dietärt fett.
Svar: CCK kontraherar gallblåsan, stimulerar utsöndringen av enzymer från pankreas,
relaxerar sfinkter Oddi och underlättar därmed tömningen av sekret från den gemensamma
pankreas-gallgången till duodenum.

8.

(4p)
I enterocyterna återbildas triacylglyceroler och kolesterylestrar. Redogör för dessa
molekylers fortsatta öde, inklusive hur de transporteras och vad som behövs för ändamålet,
till och med att de återigen återfinns som molekylära komponenter i fettväv och/eller lever.
Svar: I enterocyterna kapslas TAG och CE och övriga lipider in i en vattenlöslig
lipoproteinpartikel (pre-kylomikron). Lipiderna bildar en hydrofob kärna i
kylomikronpartikeln som omsluts av ett enkelt skikt av fosfatidylkolin och en molekyl
apolipoprotein (apo) B48. Via lymfan når kylomikronpartikeln cirkulationen där den får
ytterligare två apolipoproteiner (CII och E) från HDL varvid den mogna kylomikronpartikeln
bildas. Kylomikronpartikeln kommer med hjälp av apoCII aktivera lipoproteinlipas (LPL)
framförallt i fettvävens endotel. LPL klyver TAG-molekyler till glycerol och fria fettsyror –
de senare absorberas framförallt i fettväv. Apo CII återlämnas till HDL och en
kylomikronåterstod (”remnant”) innehållande små kvarvarande mängder av TAG samt
kolesterylestrar. Dessa kommer via ApoE-igenkännande receptorer att upptas i levern med
hjälp av endocytos för fortsatt nedbrytning till molekylära komponenter.
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9.

(2p)
Ett välfungerande enterohepatiskt kretslopp är viktigt för absorptionen av lipider och
för att man ej skall drabbas av steatorré. Redogör med en skiss och kompletterande text för
det enterohepatiska kretsloppet och varför det behövs. Beskriv också hur tarmbakterier kan
påverka funktionaliteten i detta kretslopp.
Svar: Under ett dygn behövs cirka 15-30g av gallsalter för att understödja lipiddigestionen
(micellbildningen). Den totala poolen av gallsalter är dock endast 3-5g vilket medför att
gallsalterna måste återanvändas för att fylla detta behov. Gallsalter såsom glycocholsyra och
glycochenodexoxycholsyra är derivat av kolesterol som hydroxylerats och konjugerats med
aminosyran glycin. I tarmen finns det bakterier som dehydroxylerar och dekonjugerar
gallsalterna vilket gör dem mindre effektiva som emulgeringsmedel för dietärt fett. Efter det
att lipiderna absorberats i tarmen kvarstår gallsalter i olika former och dessa återabsorberas
huvudsakligen via sekundär aktiv transport i distala ileum eller genom fri diffusion. Efter
absorption återfinns de olika formerna av gallsyror/gallsalter i v. portae och tas sedan upp i
levern för att återigen modifieras genom konjugering eller sulfatering (förhindrar
återabsorption i ileum) och leder till elimination genom faeces.

10.

(3p)
GLP1 är ett annat viktigt och farmakologiskt intressant peptidhormon som frisätts
från L-celler i tunntarmen efter intag av glukos och som påverkar bland annat frisättningen av
insulin. Redogör med hjälp av ett diagram innehållande två kurvor (grafer) för a) hur
glukoskoncentrationen i blodet normalt kommer att variera över tiden efter intaget av glukos
såsom vid en glukosbelastning och b) hur blodkoncentrationen kan förväntas att variera vid en
glukosbelastning om GLP1 ej frisätts. Storheter, enheter och sorter skall anges på axlarna och
eventuella skillnader mellan de två graferna skall motiveras.
Svar: Diagrammet skall på x-axeln visa tiden i timmar eller minuter och på Y-axeln visa
koncentrationen av blodglukos i mM. Fasteblodsocker skall vara 3-6 mM (normalt görs dock
bara glukosbelastning vid osäkert frågeställning om diabetes när koncentrationen av
blodglukos efter fasta ligger mellan 5,6 och 6,1 mM). Normalkurvan skall uppvisa en
maxkoncentration mellan 7-10 mM mellan 30-70 min och återgång till fastekoncentrationen
av glukos efter ca 2 timmar. Den andra grafen, som skall illustrera koncentrationsförändringar
utan frisättning av GLP1, bör uppvisa en högre topp och möjligtvis en längre duration av
förhöjt blodglukoskoncentration beroende på att den GLP1-medierade insulinfrisättningen ej
sker.
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********************************************************************************
Näringsämnen i födan bryts ned till molekyler, som till exempel aminosyror och sockermolekyler,
vilka måste transporteras från tarmlumen till tarmepitelet med hjälp av olika transportmekanismer.
********************************************************************************
11.

(4p)
För att ta in till exempel aminosyror använder celler ofta aminosyratransportörer.
Ange vilken typ av molekyler (kemiska egenskaper) som inte kan diffundera genom
cellmembranet och därmed kräver särskilda transportmekanismer in i celler. Beskriv tre olika
sorters transportprinciper (huvudtyper av transport). Vidare, ge ett exempel på en specifik
transportmekanism.
Svar:
Polära molekyler och joner kan inte diffundera genom cellmembranet, och måste därför
transporteras.
Uniport, symport och antiport. Uniport underlättar transport av ett löst ämne över ett
membran i koncentrationsgradientens riktning. Symport tar in minst två lösta ämnen varav
minst en vandrar i koncentrationsgradientens riktning vilket därigenom driver transporten.
Antiport tar minst två lösta ämnen över membranet i olika riktningar. Minst ett av dessa lösta
ämnen som transporteras över membranet går med sin koncentrationsgradient.
Exempel på symport är Na-glukostransportören/Na-aminosyratransportörer i tarmen som
transporterar glukos och natrium resp. aminosyror och natrium in i epitelcellen.
Koncentrationsgradienten av natrium driver intransporten av glukos (mot glukos egen
koncentrationsgradient) resp. aminosyror.

********************************************************************************
I tunntarmen sker upptag av viktiga näringsämnen från intagen föda som sedan lagras i bland annat
levern.
********************************************************************************
12.

(2p)
a) Genom vilket blodkärl transporteras venöst blod innehållande näringsämnen från
tunntarm till lever?
b) Via detta stora blodkärl erhåller levern även blod innehållande slaggprodukter från ett
annat organ. Namnge detta organ.
c) Via vilket blodkärl (gren från truncus coeliacus) erhåller levern sitt arteriella blod?
d) Strukturerna i a) och c) löper inuti ligamentum hepatoduodenale tillsammans med en tredje
viktig struktur, vilken?
Svar: a) Vena portae/portvenen b) mjälten/lien/splen; c) a. hepatica propria (även a. hepatica
communis accepteras); d) gallgången/ ductus choledochus.
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Pass 2
Tema 2: Cancer (24p)
********************************************************************************
Cancerforskning på KI
"Ungefär en tredjedel av alla svenskar får cancer. Flera faktorer kan kopplas till
ökad risk för vissa cancerformer, exempelvis kostvanor, rökning,
hormonbehandling, virusinfektioner, ärftliga anlag, med mera. Men fortfarande
behövs mer forskning för att få en större förståelse för hur cancer uppkommer.
Här ingår fortsatt forskning om hur kost, arv och andra miljöfaktorer påverkar
cancerrisken, men även mer molekylära studier som syftar till att ta reda på varför
en normal cell förvandlas till en cancercell.
Idag är den relativa 5-årsöverlevnaden för alla cancerdiagnoser cirka 67 procent,
siffran varierar dock mellan olika diagnoser. Många patienter blir botade, andra
lever med en cancersjukdom som är att betrakta som kronisk. Forskningen vid Karolinska Institutet
syftar därför också till att förbättra behandlingen av patienter med cancer. Forskarna söker bland
annat identifiera kända gener som kan stimulera eller förhindra utvecklingen av cancer. Med hjälp
av så kallade cancervacciner är det möjligt att aktivera och stärka kroppens eget försvar och därmed
också utveckla nya behandlingsmetoder.
Strålbehandling och kemoterapi, cellgifter, kan bota cancer genom att orsaka skador i
tumörcellernas DNA. Olika cancerceller har dock olika förmåga att motstå behandlingen. Genom
att studera orsakerna till detta hoppas man minska risken för behandlingsresistens, det vill säga att
behandlingen inte längre fungerar, och hitta läkemedel som motverkar resistens.
Ett mål är också att genom ökad kunskap kunna agera mer preventivt. Om man kan hitta säkrare
diagnostik, exempelvis när det gäller att skilja mellan mer eller mindre aggressiva tumörer, och
även för bedömningen av risken för spridning och känsligheten för olika behandlingar, ökar
möjligheterna att ge den bästa behandlingen så snart som möjligt. Genom att hitta specifika
markörer för vissa cancerformer kan man utföra profylaktiska, förebyggande, operationer som
drastiskt minskar cancerrisken."
(Källa till texten ki.se, källa till bilden clipartbest.com)
*******************************************************************************
13.

(2p)
Tjocktarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna
som drabbar både män och kvinnor. För framgångsrik behandling
krävs i regel kirurgi på ett tidigt stadium. Tjocktarmens olika delar
är olika rörliga beroende på hur fast förankrade de är i bukväggen,
vilket beaktas vid planeringen för ett kirurgiskt ingrepp.
a) Ponera att cancern antingen sitter vid position A) eller B), se
bilden. Vilken av dessa delar (markerat med A eller B) av tarmen
har mest organrörlighet? (OBS avser ej peristaltisk rörelse.)
b) Beskriv kort hur denna skillnad i organrörlighet uppkommer.
c) Vilka blodkärl förser de två markerade delarna av tjocktarmen
med arteriellt blod.
Bildkälla: Thieme teaching assistant
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Svar:
a) Positionen markerad med A (colon transversum) är mest rörlig.
b) De delar som har ett mesenterium eller är intraperitonealt belägna är mer rörliga än
delar/organ som saknar mesenterium eller är retroperitonealt belägna.
c) A. mesenterica superior för A, a. mesenterica inferior för B.
********************************************************************************
Genomisk stabilitet är livsviktigt för alla celler. Olika typer av skador i kromosomer kan leda till
problem i centrala processer som till exempel replikation och segregering av kromosomer, och även
påverka cellens förmåga att reparera kromosomskador. Typiskt för många olika typer av cancer är
en hög nivå av genomisk instabilitet, vilket kan driva både cancerutveckling, samt även resistens
mot olika typer av behandlingar (kemoterapi).
********************************************************************************
14.

(4p)
Dubbelsträngade skador i DNA är bland de allvarligaste typerna av DNA-skador.
Redogör för mekanismen för de två vanligaste sätten att reparera dubbelsträngade skador i
DNA samt ange ett exempel på en vanlig orsak till dubbelsträngade DNA-brott. Förklara även
vad konsekvenserna kan bli för enstaka celler om dessa ej förmår reparera dubbelsträngade
brott korrekt.
Svar:
Dubbelsträngade brott i DNA-kedjan repareras via två olika mekanismer: icke-homolog
rekombination och homolog rekombination. I icke-homolog rekombination ligeras fria ändar
av DNA-molekyler. I processen förloras ofta nukleotider och därmed skapas en deletion i
kromosomen. Vid homolog rekombination används en homolog kopia av den drabbade DNAsträngen och kromosomsträngen kan repareras med hjälp av homolog rekombination. Den
homologa kopian av DNA-strängen kan vara en systerkromatid vid replikation, en homolog
kromosom eller även samma kromosom i fall DNA-brottet är i en del av kromosomen som är
duplicerad på kromosomen.
Dubbelsträngade brott i DNA kan orsakas av till exempel radioaktiv strålning eller kemiska
substanser.
Om cellen ej kan reparera dubbelsträngade brott korrekt, kan detta leda till att cellen
genomgår apoptos, eller leda till (eller vara en del av) cancerutveckling.

*******************************************************************************
Det är sedan länge känt att de flesta cancerceller förbrukar stora mängder glukos jämfört med de
flesta normala celler något som föranledde att man antog att de använde sig av anaerob glykolys för
sin energibildning (Warburg-effekt). Detta var en för tiden rimlig hypotes, om man betänker att
delar av en växande tumör initialt kommer att ha brist på syre på grund av bristande vaskularisering.
Detta är för en växande tumör delvis sant, men är inte hela förklaringen till varför de metaboliserar
så stora mängder glukos såsom om de hade syrebrist eller saknade mitokondrier. Studier visar
nämligen att tumörer delvis uttrycker glykolytiska isoenzymer och att den metabola regleringen
delvis är annan. En annan metabol anledning är att växande tumör ägnar sig mycket åt celldelning
och kolskelett behövs därför som komponenter för biosyntes av nukleotider och fosfolipider.
Att många tumörer har ett stort upptag av glukos utnyttjas kliniskt på två sätt: vid PET då man
tillför 2-18F-deoxyglukos som ansamlas i tumörer och som därmed kan detekteras med denna
teknik. Tekniken bygger på att 2-deoxyglukos med 18F -substitution ej kan metaboliseras vidare av
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det första isomeraset i glykolysen. OBS detta gäller även 2-deoxyglukos utan 18F-substitution. Detta
faktum har i begränsad omfattning även utnyttjats kliniskt genom att ge stora mängder 2deoxyglukos som då ”svälter” tumören på glukossubstrat.
********************************************************************************
15.

(3p)
a) Redogör med hjälp av en summaformel (nettoformel) för den cytosolära delen av
glykolysen under anaeroba betingelser med angivande av substrat och produkter (inklusive
eventuella nukleotider och coenzym/cosubstrat). b) Beskriv i detalj två av de reglerade
reaktionerna i glykolysen med angivande av samtliga substrat och produkter. För vardera av
dessa två reaktioner namnge en molekyl som reglerar processen allostert (ange dessutom om
det sker på ett positivt [+] eller negativt [-] sätt).
Svar: a) glukos + 2ADP + 2Pi ! 2 x laktat + 2ATP
b) det finns tre huvudreglerade reaktioner varav två skulle redogöras för i detalj:
b1) glukos + ATP ! glukos-6-fosfat + ADP (alloster regulator: för glucokinas - fruktos-6fosfat [-]; alternativt, för hexokinas – glukos-6-fosfat [-]),
b2) fruktos-6-fosfat + ATP ! fruktos-1,6-bisfosfat + ADP (exempel på allostera regulatorer:
fruktos-2,6-bisfosfat, ADP, AMP [+] alternativt ATP, citrat samt H+ i s. muskel [-]),
b3) PEP + ADP ! pyruvat + ATP (allostera regulatorer: fruktos-1,6-bisfosfat [+] alternativt
Ala, ATP [-]).

16.

(2p)
Med utgångspunkt från de strukturella skillnaderna mellan glukos, fruktos och 2deoxyglukos (visa skillnaderna med strukturformler) ge en motiverad förklaring
(kompletterande text) till varför 2-dexyglukos ej kan metaboliseras vidare av det första
isomeraset i glykolysen.
Svar: Se Ferrier Biochemistry (fig. 7.4) för skillnaden mellan glukos (aldos) och fruktos
(ketos). För att glukos skall kunna isomeriseras till fruktos krävs att det sitter en
hydroxylgrupp på kol 2;
2-deoxyglukos saknar denna hydroxylgrupp och kan därför inte metaboliseras vidare m.h.a.
fosfoglucoisomeras.

17.

(5p)
Med utgångspunkt från en monofosforylerad ketotrios som bildas i glykolysen, samt
acylCoA och kolin, beskriv bildningen av fosfatidylkolin med hjälp av substrat, produkter,
coenzym/cosubstrat och nukleotider samt enzymnamn enligt lärandemålen.
Svar: DHAP + NADH + H+ ! glycerol-3-fosfat + NAD+ (enzymnamn:
glycerolfosfatdehydrogenas),
glycerol-3-fosfat + acylCoA ! CoA + lysofosfatidsyra (MAG-3P) (enzymnamn:
acyltransferas),
lysofosfatidsyra + acylCoA ! CoA + fosfatidsyra (DAG-3P) (enzymnamn: acyltransferas),
fosfatidsyra + H2O ! DAG + Pi (enzymnamn: fosfatas),
aktivering av alkoholen
kolin + ATP + CTP ! CDP-kolin + ADP + PPi (inget enzymnamn behövs),
DAG + CDP-kolin ! fosfatidylkolin (FK/PC) + CMP (inget enzymnamn krävs)
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18.

(3p)
Med utgångspunkt från en monofosforylerad aldohexos, som bildas i glykolysen,
beskriv bildningen av en aktiverad pentos som används för att nysyntetisera olika
ribonukleotider. Använd substrat och produkter (inklusive eventuella nukleotider) samt
coenzym/cosubstrat för att beskriva bildningen av den aktiverade pentosen; enzymnamn skall
enbart anges för enzymet som katalyserar bildningen av den aktiverade pentosen. Beskriv
också hur det aktuella enzymet regleras allostert.
Svar: glukos-6-fosfat + NADP+ + [H2O] ! 6-fosfoglukonat + NADPH + H+,
6-fosfogluconat + NADP+ ! ribulos-5-fosfat + CO2 + NADPH + H+,
ribulos-5-fosfat ! ribos-5-fosfat,
ribos-5-fosfat + ATP ! 5-fosforibosyl-1-pyrofosfat* (PRPP) + AMP (enzymnamn: PRPPsyntetas, aktiveras av Pi samt inhiberas av purinribonukleotider); *andra produktnamn som
visar att man förstått vilken aktiverad pentos som bildas godkänns också.

*******************************************************************************
Att hämma proteinsyntes och proliferation av celler är av stort intresse när det gäller att bekämpa
tumörer på olika sätt. Många olika läkemedel som påverkar olika steg i dessa
signaltransduktionsvägar har därför utvecklats eller är under utveckling för behandling av olika
cancertyper.
*******************************************************************************
19.

(2p)
Metotrexat och 5-Fluorouracil (5-FdUMP) är klassiska läkemedel som används mot
olika tumörer och som påverkar bildningen av en essentiell komponent i DNA. Redogör med
hjälp av substrat och produkter samt coenzym/cosubstrat samt enzymnamn för de reaktioner
som dessa två läkemedel inhiberar.
Svar: dUMP + N5,N10-metylentetrahydrofolat ! dTMP + dihydrofolat (enzymnamn:
tymidylatsyntas hämmas av 5-fluorouracil),
dihydrofolat + NADPH + H+ ! N5,N10-tetrahydrofolat + NADP+ (enzymnamn:
dihydrofolatreduktas hämmas av metotrexat).
(Förtydligande: 5-fluorouracil metaboliseras till 5-FdUMP som är den aktiva substansen.)

*******************************************************************************
Insulin stimulerar proteinsyntes och proliferation bland annat genom att mTOR (mTOR står för
”mammalian/mechanistic Target of Rapamycin”; ett kinas) aktiveras. mTOR i sin tur aktiverar olika
former av S6-kinas som i sin tur påverkar många proteiner som är involverade i regleringen av
proteinsyntes.
*******************************************************************************
20.

(3p)
Redogör i detalj för de delar av insulins signaltransduktion som är gemensam för
många av insulins olika effekter, från receptorprotein fram till och med ett kinas som i olika
vävnader på olika sätt kan signalera vidare och då leda till bland annat GLUT4-rekrytering,
aktivering av fosfataser, aktivering av fosfodiesteras, inhibering av glykogensyntaskinas
(GSK), aktivering av mTOR m.m. (OBS redogörelsen skall ej inkludera stegen i de
exemplifierade speciella processerna som alla påverkas av det aktuella kinaset).
Svar: Insulin binder in till en färdigdimeriserad tyrosinkinasreceptor. Inbindningen leder till
korsvis autofosforylering av "-domänerna intracellulärt. Hela receptorn fungerar nu som ett
kinas som katalyserar fosforylering av insulinreceptorsubstrat (IRS) på olika ställen: IRS +
ATP ! IRS-P + ADP. Den fosforylerade formen av det aktuella proteinet känns nu igen av
bland annat enzymet PI-3K som nu aktiveras och fosforylerar PIP2 ! PIP3 i cellmembranet.
PIP3 känns igen av Akt (PKB) som aktiveras av PDPK1 (PDK1).
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Pass 3 (26p)
Tema 3: "Åldrande" (22p)
Allmänna frågor (4p)
********************************************************************************
”Dagens 70 är det nya 50”.
(Källa: Göteborgsposten gp.se 141208)
"Att bli äldre är ett resultat av samspelet mellan
ärftliga faktorer och miljön. Åldrandet innebär
en process – fysiskt, psykiskt, socialt och
existentiellt.
Biologiskt åldrande är en naturlig del av allt liv,
oavsett om man är människa, djur eller en växt.
Varje art har sin maximala livslängd. Mänskligt åldrande sträcker sig från befruktningen till döden.
Oftast menar man tiden från vuxen ålder till döden, där psykiska och fysiska förändringar ser olika
ut beroende på vilka påfrestningar vi utsätts för, vilka sociala förändringar vi stegvis är med om och
vilka nya roller livet ger oss."
(Källa till texten: vårdguiden 1177.se, källa till bilden: Wikimedia commons).
----------------------I samband med det fysiska åldrandet ses förändringar på både cellulär och molekylär nivå. Några
tänkbara orsaker till dessa förändringar är ökad oxidativ stress, nedsatt förmåga till cellulär och
molekylär reparation och bristande reglering i den cellulära balansen.
Reaktiva syrespecies (ROS; ”reactive oxygen species”) kan ge upphov till många molekylära
förändringar om de inte hanteras och elimineras på rätt sätt i kroppen. Kroppen har dock många
olika enzymatiska system för hantering av de mest skadliga av dessa.
*******************************************************************************
21.

(1p)
Redogör med angivande av substrat (en specifik valfri ROS) och produkter samt
enzymnamn för en valfri sådan eliminationsreaktion.
Svar: Se fig. 13.5 Ferrier Biochemistry.
. a) Superoxidanjon ( O2 ) omvandlas med hjälp av enzymet superoxiddismutas (SOD) till
väteperoxid (H2O2) och O2.
b) H2O2 omvandlas m.h.a. enzymet katalas till H2O och O2.
c) H2O2 kan med hjälp av två glutationmolekyler i reducerad form (G-SH) m.h.a. enzymet
glutationperoxidas också omvandlas till vatten och oxiderat glutation (G-S-S-G).

22.

(3,5p) Andningskedjan i mitokondrien anses vara en källa till bildning av ROS. Redogör
med figur och kompletterande text för andningskedjans subcellulära lokalisation, uppbyggnad
och funktion och förklara hur den kan ge upphov till oxidativ fosforylering.
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Svar: Se fig. 6.8 och 6.13 Ferrier, Biochemistry. Fyra proteinkomplex i inre
mitokondriemembranet, två mobila carriers coenzym Q mellan komplex I/II och III och
cytokrom C mellan III och IV. Elektronöverföring via redox-par i komplex I, III och IV leder
till att dessa pumpar ut H-joner i det intermembranösa rummet; komplex II som är identiskt
med succinat DH i TCA-cykeln kommer inte att pumpa några elektroner. I komplex IV
överförs elektroner och väte till O2 under bildning av vatten. När vätejonerna strömmar
tillbaks till matrix via det sofistikerade transportproteinet ATPsyntas genereras från 1 ADP +
Pi !1 ATP/4 vätejoner som strömmar tillbaka. [För att denna s.k. oxidativa fosforylering
skall kunna ske måste Pi och ADP transporteras in till matrix.]

*****************************************************************************
Glykering, icke enzymatisk addition av socker (till exempel glukos) till olika proteiner, påverkar
proteinets struktur och därmed ofta också dess funktion (till exempel proteiner i linsen, och
hemoglobin A [HbA; A-adult, (vuxen)]). Sannolikheten för att glykering skall ske ökar med ett
proteins livslängd (ålder) samt den genomsnittliga koncentrationen av till exempel glukos under
proteinets livslängd. Hemoglobin är ett exempel på ett protein som trots begränsad livslängd
uppvisar en kliniskt användbar glykering.
*****************************************************************************
23.

(2p)
Redogör med figur(er) och kompletterande text för den vuxna individens
hemoglobinstruktur (HbA) med hjälp av olika proteinstrukturella begrepp. Illustrera också i
en figur hur den modifierade triosen, som fungerar som alloster regulator, interagerar med
HbA.
Svar: HbA består av 4 subenheter (2! och 2") som formar två dimerer (! och ") där
subenheterna sinsemellan sitter hårdare bundna än dimererna till varandra. Varje subenhet
binder i en hydrofob ficka, genom komplexbindning till en proximal His, en hemgrupp (Fe2+
bindande till fyra modifierade pyrrolringar som formar ett plant hydrofobt skelett).
Varje subenhet är uppbygg av åtta !-helixar.
Den allostera regulatorn 2,3-BPG binder till basiska aminosyrarester i "-subenheterna (se
Ferrier Biochemistry fig. 3.10) och underlättar därmed syrgasavgivandet (strukturen blir
tätare).

24.

(1p)
När en glykering av ett protein sker, är förutsättningarna ungefär desamma som när
den linjära formen av glukos i en vattenlösning cykliseras (ringslutes) till sin pyranosform.
Beskriv med en figur och kompletterande text hur en aldohexos kan reagera med till exempel
en aminogrupp på en proteinkedja (till exempel i HbA).
Svar: [I en vattenlösning gör hydroxylgruppen på det högst numrerade asymmetriska kolet i
glukos en nukleofil attack på det partiellt positiva kolet i karbonylgruppen, varvid det bildas
ett nytt asymmetriskt kol och glukosmolekylen ringslutes.] En aminogrupp kan på
motsvarande sätt utföra en nukleofil attack på karbonylgruppen i glukos varefter det sker en
omlagring [Amadori-omlagring] så att en kovalent bunden ketos bildas. Se fig. 7.6 och 3.15 i
Ferrier, Biochemistry.
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******************************************************************************
I samband med åldrande ses olika förändringar i till exempel huden och många upplever att
funktionaliteten i detta organ och i leder är försämrad. En del av dessa förändringar kan kopplas till
olika strukturella förändringar hos till exempel proteiner såsom elastin och kollagen men också till
olika proteoglykaner.
******************************************************************************
25.

(3p)
Redogör med figur(er) och kompletterande text för proteoglykaners struktur (från
enskilda byggstenar till uppbyggnad/organisation på makronivå). Med utgångspunkt från
någon av de olika molekylära byggstenarna ge ett specifikt exempel på en nödvändig
substitution som den valda byggstenen normalt måste genomgå och förklara hur den angivna
substitutionen ökar förmågan för att kunna binda vatten (Ledtråd: ger upphov till ”turgor”)
och som i samband med åldrandet sker i mindre utsträckning och därmed leder till minskad
förmåga att binda vatten.
Svar: Se fig. 14.3, 14.5 och 14.7 Ferrier Biochemistry. En proteoglykan (PG)-monomer är
uppbyggd ungefär som en flaskborste/julgran där skaftet/stammen utgörs av ett protein. Till
detta enda protein är stora mängder av glukosaminoglykaner (GAGs) bundna. Flera PGmonomerer bundna till hyaluronsyra bildar det stora PG-aggregatet som har en stötdämpande
och smörjande effekt i olika vävnader.
GAGs är långa heteroglykaner uppbyggda av repetitiva sockerenheter där det ofta i varannan
position sitter ett surt (-COOH) socker, och i den andra positionen ett aminosocker som ofta
också är acetylerat. Dessutom är många GAGs ännu mer negativt laddade genom att de också
är sulfaterade. Dessa stora mängder av negativ laddade grupper attraherar hydratiserade
natriumjoner. När vävnaden utsätts för tryck pressas dessa natriumjoner och vattnet ut från
PG men när trycket lättar så strömmar de hydratiserade natriumjonerna åter in mellan
sockermolekylerna.

********************************************************************************
I samband med åldrandet, vanligtvis efter 50 år, sker en gradvis förlust av skelettmuskelfibrer
(sarcopeni) på grund av atrofi. Muskelproteiner omsätts dock ständigt i kroppen och nedbrytning
sker till exempel även under nattens fasteperiod. Trots att muskelproteiner innehåller en blandning
av de olika vanliga aminosyrorna så är det framförallt alanin och glutamin som frisätts från
muskulaturen.
********************************************************************************
26.

(2,5p) Redogör för aminosyran glutamins metabolism i njuren fram tills att dess
aminogrupper återfinns i en vattenlöslig molekyl i urinen. Ange i din redogörelse samtliga
substrat (inklusive eventuella nukleotider), produkter samt coenzym/cosubstrat samt
enzymnamn.
Svar: glutamin + H2O ! glutamat + NH3 (enzymnamn: glutaminas),
glutamat + NAD+ [+ H2O] ! !-ketoglutarat + NADH [+H+] + NH3 (enzymnamn:
glutamatdehydrogenas),
2NH3 + 2H+ ! 2NH4+.
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********************************************************************************
Åldrande är en mycket komplex process. Traditionellt har man försökt identifiera gener eller
genvarianter som bidrar till ett långt liv, eller förkortar det förväntade livsspannet. Miljöfaktorer
som till exempel vad vi äter eller stress påverkar vår arvsmassa (generna) på olika sätt. Epigenetiska
förändringar i kromatinet spelar sannolikt en mycket viktig roll vid åldrandet.
********************************************************************************
27.

(4p)
Beskriv vad som avses med "epigenetiska" respektive "genetiska" förändringar i
arvsmassan. Det finns två huvudtyper av epigenetiska ändringar - beskriv dessa kortfattat.
Förklara kortfattat hur miljöfaktorer genom epigenetiska förändringar kan påverka hur en gen
används.
Svar: "Genetiska¨ förändringar = förändringar i DNA:ts nukleotidsekvens. “Epigenetiska”
förändringar = förändringar i kromatinstrukturen (DNA och/eller protein) som inte påverkar
DNA:ts nukleotidsekvens.
Epigenetiska förändringar sker 1) i kromatinets proteiner (histonerna), till exempel
modifiering av histoner genom acetylering, metylering, ubiquitinering, fosforylering samt 2) i
DNA:t, till exempel genom modifiering av enstaka DNA-nukleotider med en metylgrupp.
Miljön påverkar genuttryck genom att förändra kromatinstrukturen (hur kromatinet packas)
via epigenetiska förändringar i kromatinets histoner och/eller DNA (ex acetylering,
metylering). Dessa epigenetiska förändringar påverkar i sin tur andra genreglerande proteiner,
till exempel transkriptionsfaktorer, vilket styr genuttrycket på transkriptionell nivå.

********************************************************************************
Åldrande celler i människokroppen har visat sig utveckla olika typer av kromosomala aneuploidier,
som i sin tur kan vara drivande i utveckling av olika typer av åldersrelaterade sjukdomar.
********************************************************************************
28.

(5p)
a) Definiera begreppet "aneuploidi". b) Namnge tre olika vanligt förekommande
aneuploidier som uppstår tidigt under en människas utveckling. c) Beskriv hur karyotypen
(kromosomantal) ser ut hos dessa syndrom. d) Förklara var och när aneuploidier kan uppstå,
tidigt under en människas utveckling samt senare i livet. e)Vilken typ av aneuploidi är
vanligast hos barn som föds levande - fler eller färre kromosomer än vanligt? Motivera ditt
svar.
Svar:
a) Aneuploidi handlar om att man har ett kromosomantal som avviker som från det vanliga, så
att det finns fler eller färre av en kromosom.
b+c) Tre exempel på aneuploidier är Turners syndrom (X0), Downs syndrom (trisomi-21) och
Klinefelters syndrom (XXY).
d) Aneuploidier kan uppstå under meiosen, genom så kallad meiotisk non-disjunktion, och
senare i livet genom kemisk påverkan på kromosomer, eller när cellerna inte förmår reparera
kromosomskador korrekt.
e) Aneuploidier med monosomi är oftare letala jämfört med trisomier och leder till
spontanabort. Troligen kan cellerna lättare kompensera för övertalighet av gener än för bristen
av gener. Dessutom är olika typer av aneuploidier med könskromosomer mer sällan letala än
aneuploidier med somatiska kromosomer.
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Allmänna frågor (4p)
29.

(1p)
Gallblåsan (lat. vesica fellea eller vesica biliaris) fungerar som en tillfällig
lagringsplats för galla. Gallblåsans vägg är relativt tunn jämfört med matstrupens,
magsäckens och tarmarnas vägg. Vilka två lager saknas i gallblåseväggen? Ange utförlig och
korrekt nomenklatur.
Svar: Gallblåsans vägg saknar: a) Lamina muscularis mucosae; b) Tela submucosa.

30.

(1p)
Beskriv cellkärnans form och lokalisation i serösa respektive mukösa
körteländstycken?
Svar: I serösa körteländstycken ses en relativt rund cellkärna som ligger lätt basalt förskjuten,
medan i mukösa körteländstycken ses en tillplattad cellkärna kraftigt basalt förskjuten.

31.

(2p)
Vilken struktur ger upphov till somiter i embryot? När under embryoutveckling bildas
somiter? Ange två exempel på strukturer som somiter ger upphov till.
Svar: Somiter bildas från paraxiala mesodermet, från andra halvan av vecka tre till ca dag 30
under embryonalutveckling. Somiter ger upphov till ryggrad, revben, bröstben, muskler och
underhud. [Godkänns även sklerotom, myotom och dermatom].
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DFM1-TENTAMEN 15 03 02 korr svar 22 o24
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Sår och sårläkning (30p)
********************************************************************************
Olika typer av sår är mycket vanligt förekommande i vården. Enligt RiksSår (nationellt
kvalitetsregister för svårläkta sår) är till exempel bensår att betrakta som en av våra folksjukdomar minst 1 procent av befolkning drabbas av svårläkta bensår någon gång. Dessa typer av sår blir
vanligare när befolkningsstrukturen ändras med fler åldringar, och dessutom med fler patienter med
olika typer av diabetes.
En annan vanlig och svår typ av sår är trycksår. Det uppskattas för 2012, att 11,5% av boende inom
långvården och liknanden led av trycksår. Svårläkta sår kan även uppstå som komplikation efter en
operation.
Svårläkta sår behandlas typiskt inom primärvården. Den största andelen av patienter med svårläkta
sår upplever också nedsatt livskvalitet med smärta, sömnsvårigheter och oro.
(Källa till texten socialstyrelsen.se)
*******************************************************************************
1.

(4p)
Sårläkningen bygger på regenerativa cellbiologiska processer som är likartade till de
utvecklingsbiologiska processerna under embryonal utveckling. a) Vilka är de fyra viktigaste
cellulära funktionerna som celler måste ha för att ett sår på huden skall kunna läkas? b)
Beskriv sedan kortfattad hur sårläkningen går till i ett typiskt sår (till exempel ett hudsår).
Vilka är de fyra viktigaste stegen i sårläkningen.
Svar: De fyra viktigaste cellulära funktioner är: a) 1) celler måste kunna röra sig, 2) celler
måste kunna byta information mellan sig och interagera även fysiskt, 3) de måste kunna växa
och dela sig och 4) de måste kunna differentiera till nya celltyper.
De viktigaste stegen i sårläkning är:
- Inflammation
- Cellrörelse i området
- Celldelning induceras
- Celler organiserar sig till vävnad
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********************************************************************************
En viktig delprocess i sårläkning är tillväxt av vävnad som ersätter eller reparerar den skadade
vävnaden i såret.
********************************************************************************
2.

(4p)
a) Beskriv cellcykelns huvudfaser, gärna med en bild. b) Var i cellcykeln finns dess
startpunkt? c) Beskriv även vilka kontrollmekanismer cellen har för att säkerställa att
cellcykeln fungerar optimalt. d) Ange namn och ange även var i cellcykeln dessa kontroller
utförs. e) Hur lång tid tar normalt (i en vuxen kropp) en cellcykel?
Svar: a) G1, S (DNA-syntes), G2, M (separation av kromosomer, celldelning), G0 (vilofas). b)
Cellcykelns startpunkt är "restriction point" vid G1. c) Cellcykeln har ett antal ”checkpoints”
där cellen utför en kontroll av kvaliteten i cellcykeln. d) Vid G1-checkpoint kontrolleras om
miljön är gynnsam miljö. Vid G2/M-checkpoint kontrolleras om allt DNA har replikerats samt
om miljön är gynnsam. Vid metafas-checkpoint kontrolleras att alla kromosomer är fastsatta i
kärnspolen.
e) En cellcykel tar normalt ca 24 timmar.

***************************************************************************
Olika typer av extracellulära strukturer krävs även för sårläkning.
***************************************************************************
3.

(4p)
Det är känt att en viss nivå av fuktighet i såret främjar sårläkning. Baserat på det som
du har lärt dig under kursen, skapa en motiverad hypotes för vad vattnets roll i läkningen kan
vara. I ditt svar skall du inkludera viktiga strukturella och funktionella cellulära eller
extracellulära komponenter som kan påverkas av fuktigheten och som behövs för
sårläkningen.
Svar: Området utanför och mellan cellerna präglas först och främst av den vattenmiljö som
alla levande celler befinner sig i. ECM (extracellulär matrix) är ett dynamiskt tredimensionellt
nätverk bestående av komponenter som framställs och utsöndras lokalt av cellerna. ECM
fungerar som en sorts byggnadsställning som möjliggör tillväxt och rörelse av celler för att
skapa tredimensionella strukturer och för att kunna kommunicera med varandra. För sin egen
funktion kräver ECM vatten eftersom molekylerna i ECM inte fungerar utan vatten (jämför
med torrt gelatin). Den är även viktig i processer där kroppen reparerar eller omsätter sina
vävnader. ECM består av fiberproteiner (kollagen och elastin) som ger matrix struktur och
mekanisk hållfasthet samt förankrar celler. Dessutom finns det proteoglykaner samt
hyaluronsyra som binder joner och vatten och bildar en grundsubstans i det extracellulära
rummet. Glykoproteiner (som till exempel fibronektin) bidrar till strukturen och även
förankrar celler. Dessutom är de viktiga för överlevnad, motilitet, proliferation och
differentiering av celler
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******************************************************************************
Diabetes ger ibland upphov till bensår. När det gäller bensår och andra konsekvenser av sjukdomen
finns det flera molekylära förklaringar såsom, glykering och ökad oxidativ stress. Vid förhöjda
nivåer av intracellulärt glukos är vissa vävnader eller celler speciellt känsliga eftersom de saknar ett
specifikt enzym som katalyserar slutsteget i den så kallade polyolvägen varvid en sockeralkohol
ansamlas. I polyolvägen förbrukas ett viktigt coenzym/cosubstrat som skulle kunna förklara varför
den oxidativa stressen ökar.
******************************************************************************
4.

(3p)
Då upprepade mättningar av fasteblodglukos ej ger ett entydigt svar för att ställa
diagnosen diabetes utför man ibland en per oral kolhydratbelastning. Redogör med hjälp av
ETT diagram innehållande TVÅ kurvor (grafer) för a) hur glukoskoncentrationen i blodet
normalt kommer att variera över tiden efter intaget av glukos såsom vid en glukosbelastning
och b) hur blodkoncentrationen kan förväntas att variera över tiden vid en glukosbelastning
om patienten har diabetes. Storheter, enheter och sorter skall anges på axlarna. c) Eventuella
skillnader mellan de två graferna skall motiveras utifrån framförallt två uteblivna metabola
effekter av insulin.
Svar: Diagrammet skall på X-axeln visa tiden i timmar eller minuter och på Y-axeln visa
koncentrationen av blodglukos i mM. Fasteblodsocker skall vara 3-6 mM (normalt görs dock
bara glukosbelastning vid osäkert frågeställning om diabetes när koncentrationen av
blodglukos efter fasta ligger mellan 5,6 och 6,1 mM). Normalkurvan skall uppvisa en
maxkoncentration mellan 7-10 mM mellan 30-70 min och återgång till fastekoncentrationen
av glukos efter ca 2 timmar. Den andra grafen som skall illustrera koncentrationsförändringar
vid diabetes, bör uppvisa en högre topp och en längre duration av förhöjda blodglukosvärden
c) beroende på att den insulinmedierade glukosupptaget (GLUT 4) ej sker i skelettmuskulatur
och fettväv samt att glukoneogenesen är ökad.

5.

(1,5p) Med utgångspunkt från glukos (intracellulärt); a) redogör med hjälp av substrat och
produkter samt enzym och coenzym/cosubstrat för bildningen av den aktuella
sockeralkoholen. b) Ange också namnet på det enzym som saknas i de vävnader som är
speciellt känsliga för förhöjda intracellulära glukoskoncentrationer.
Svar: a) Glukos + NADPH + H+ ! sorbitol + NADP+ (enzymnamn: aldosreduktas).
b) Sorbitoldehydrogenas.

6.

(2,5p) Med utgångspunkt från den bildade sockeralkoholen, a) förklara hur den kan ge
upphov till skador i vissa celler. b) Med utgångspunkt från den beskrivna reaktionen i
polyolvägen (föregående fråga) förklara hur ökat flöde av substrat via denna väg kan ge
upphov till ökad oxidativ stress genom att tillgången på en specifik substans minskar.
Svar:
a) ackumulation av sockeralkoholen sorbitol, som har många hydroxylgrupper, leder till
osmotisk ansamling av vatten och svullna dysfunktionella celler.
b) aldosreduktas kräver som coenzym NADPH; enzymet glutationreduktas som reducerar
glutation kräver också NADPH som coenzym. Enzymet glutationperoxidas som bryter ned
syreradikalen väteperoxid kräver glutation i reducerad form.
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*******************************************************************************
I samband med sårläkning sker på ett tidigt stadium nedbrytning av fibrinnätverket i sårpluggen
med hjälp av serinproteaset plasmin. Plasmins aktiva centrum (aktiva säte) är organiserat på i
princip samma sätt som de serinproteaser som är aktiva i matsmältningskanalen.
*******************************************************************************
7.

(2p) Med utgångspunkt från ett serinproteas redogör för vilka fyra funktionella/strukturella
enheter som måste finnas i aktiva sätet hos denna klass av enzymer liksom i många andra
enzymer.
Svar: ”Ospecifika” bindningsställen som känner igen att substratet är ett protein,
substratigenkänningsficka som tillför ytterligare bindningsställen och identifierar efter
vilken/vilka aminosyror som ett specifikt proteas skall klyva efter, katalytisk triad (Ser, His,
Asp) där Ser är katalytiskt aktiv, oxianjonficka som stabiliserar det tetraediska
övergångsstadiet med hjälp av vätebindningar.

*******************************************************************************
Vid sårläkning skall fibrinpluggen och det skadade membranet ersättas av nytt membran och
underliggande vävnader vilket involverar många olika celltyper (bland annat fibroblaster) och
nybildning av membrankomponenter såsom fosfatidylkolin.
*******************************************************************************
8.

(2p)
Beskriv med två olika schematiska skisser uppbyggnaden och organisationen av en
klassisk fosfolipid som a) fosfatidylkolin samt en mera ovanlig b) sfingomyelin. Ange
specifikt vilka strukturella skillnader som finns mellan de två fosfolipiderna?
Svar: Se Ferrier fig. 17A respektive fig.17.4. Glycerolstomme substituerad med två
acylgrupper (esterbindningar) samt en fosfatgrupp (fosfoesterbindning); fosfatgruppen binder
i sin tur med en fosfoesterbindning alkoholen kolin. I sfingomyelin har glycerol ersatts med
en serinrest och acylgruppen som sitter på kol 1 är ett derivat av palmitinsyra till skillnad från
fosfatidylkolin då det kan vara en godtycklig fettsyra, oftast mättad.

9.

(3p)
I samband med sårläkningen aktiveras fibroblaster som producerar kollagen (typ 1).
a) Redogör med hjälp av strukturnivåer, sammanhållande krafter samt modifierade
aminosyror för kollagen typ1s uppbyggnad (tropokollagen). b) Beskriv också vilken betydelse
som askorbinsyra (C-vitamin) har för bildningen av ett dragtåligt och stabilt kollagen.
Svar: a) Primärstruktur: cirka 300 repetitiva tripletter bestående av Gly-X-Y där X ofta [1015%] är Pro och Y ofta är Hyp [5-10%] eller Hyl [1-2%]. Sekundärstruktur: kollagenhelix
(vänstervriden helix med tre aminosyror/varv). Tertiärstruktur: fiberformad.
Kvartenärstruktur: tre subenheter tvinnade i högervarv. Sammanhållande krafter i
kvartenärstrukturen hydrofob interaktion mellan alla Gly-rester. Vätebindningar mellan
hydroxylerade aminosyror.
b) Ascorbat (C-vitamin) behövs som coenzym för att reaktivera enzymerna prolinhydroxylas
och lysoloxidas som oxideras i katalysen.
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*******************************************************************************
Acetylkolin och katekolaminer är involverade i signaleringen i samband med sårläkningsprocessen.
*******************************************************************************
10.

(2p)
Katekolaminer såsom hormonet adrenalin (A) bildas från aminosyran tyrosin (Tyr).
Med utgångspunkt från tyrosin, redogör med hjälp av substrat och produkter samt coenzym
för bildningen av dessa katekolaminer inklusive slutprodukten adrenalin. Som alternativ till
enzymnamn beskriv med text vad som sker i reaktionen.
Svar:
Tyr + O2 + THB ! dopa + H2O + DHB [enzymnamn: tyrosinhydroxylas],
dopa ! dopamin (DA) + CO2 [enzymnamn: dopamindekarboxylas],
DA + O2 + C-vitamin/ascorbat ! noradrenalin (NA) + dehydroascorbat + H2O [enzymnamn:
DA-!-hydroxylas],
NA + SAM ! A + SAH [enzymnamn: fenyletanolamin-N-metyltransferas].

*******************************************************************************
I samband med sårläkningen påverkas uttrycket av många gener i många olika celler. Metylering
och acetylering av DNA och histoner påverkar uttrycket av många gener.
*******************************************************************************
11.

(2p)
Med utgångspunkt från homocystein, som kliniskt mäts vid olika frågeställningar,
redogör med hjälp av substrat och produkter (inklusive nukleotider) samt enzym och coenzym
för bildningen av den förening som utgör metyldonator i många metyleringsreaktioner såsom
vid metylering av histoner. Som alternativ till enzymnamn beskriv med text vad som sker i
reaktionen.
Svar: homocystein + N5-metyl-THF ! metionin + THF (enzymnamn: metioninsyntas som
kräver ett vitamin B12-derivat [metylcobalamin] som coenzym),
metionin + ATP ! SAM + Pi + PPi (enzymnamn: metioninadenosyltransferas).
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Pass 2
Tema 2: Celler och molekyler i rörelse (16p)
Allmänna frågor (8p)
********************************************************************************
Cellulär motilitet, en aktiv energikrävande rörelseprocess,
behövs under fosterutvecklingen så att celler kan röra sig
till rätt plats för anläggning.
Motilitet behövts också under fortplantning för att kunna
få spermier att röra på sig till rätt ställe samt för att flytta
ägget i äggledaren till rätt plats för implantation.
Cellulära rörelseprocesser bidrar vidare till att hålla
luftvägarna rena från inandade partiklar, virus och
bakterier.
Bilden visar humana spermier där fotot har pseudofärgats
för att särskilja spermiernas olika delar.
(Källa: http://simple.wikipedia.org/wiki/Semen)
För att matsmältningsprodukter ska kunna röra sig i distal (anal) riktning krävs rörelse i tarmarna.
*******************************************************************************
12.

(2p)
Tarmmotilitet åstadkoms med hjälp av muskulatur i tarmväggen och det enteriska
nervsystemet. a) Klargör med en figur med kompletterande text hur tarmväggen är uppbyggd
i tunntarmens ileum. b) Ange samtliga lager och deras underavdelningar. c) Namnge olika
nervplexa som styr tarmmotilitet och ange tydligt i vilken del av respektive lager man hittar
dessa.
Svar:
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13.

(4p)
En massperistaltisk våg uppträder i colon ofta kort efter att en måltid intagits. Beskriv
vad en massperistaltisk våg är samt hur den uppkommer. Från vilken del av magtarmkanalen
utlöses den? Vilken nerv förmedlar informationen? Vilken funktion har denna rörelse?
Svar: När föda når ventrikeln tänjs denna ut varvid tryckreceptorer aktiveras. N. vagus
förmedlar denna aktivering (via en s.k. lång tarmreflex) av colon. Colons peristaltik ökar då
kraftigt och förflyttar innehållet från colon ner mot rectum. Denna s.k. massperistaltiska våg
syftar till att snabbt förflytta innehållet i colon och göra plats för nytt tarminnehåll från
tunntarmen.

*******************************************************************************
Hydrolys av molekylen adenosintrifosfat (ATP) är central för cellers motilitet liksom för
muskelkontraktioner. I många av kroppens celler finns det därför olika molekyler som genom snabb
metabolism i ett eller flera steg kan leda till att ATP bildas; kreatinfosfat och glykogen är exempel
på sådana molekyler som finns i skelettmuskulatur.
*******************************************************************************
14.

(1p)
Redogör med angivande av samtliga substrat och produkter samt enzymnamn för
bildningen av ATP med utgångspunkt från kreatinfosfat.
Svar: kreatinfosfat + ADP ! kreatin + ATP (enzymnamn: kreatinkinas)

15.

(5p)
Med utgångspunkt från glykogen i skelettmuskulatur, redogör med angivande av
samtliga substrat och produkter för de cytosolära reaktioner som leder fram till och med
bildningen av en ATP-molekyl i cytosolen. Enzymnamn skall endast anges för den initiala
reaktionen i glykogenolysen samt de reaktioner som involverar nukleotider och
redoxreaktioner.
Svar:
glykogenn + Pi ! glykogenn-1 + glukos-1-fosfat (enzymnamn: glykogenfosforylas [GF]),
glukos-1-fosfat ! glukos-6-fosfat,
glukos-6-fosfat ! fruktos 6-fosfat,
fruktos-6-fosfat + ATP ! fruktos-1,6-bisfosfat + ADP (enzymnamn: fosfofruktokinas 1),
fruktos1,6-bisfosfat ! glyceraldehyd-3-fosfat + DHAP,
DHAP ! glyceraldehyd-3-fosfat,
2x
glyceraldehyd-3-fosfat + Pi +NAD+ ! 1,3-BPG + NADH + H+ (enzymnamn: glyceraldehyd3-fosfatdehydrogenas),
1,3-BPG + ADP ! 3-fosfoglycerat + ATP (enzymnamn: 3 fosfoglyceratkinas).

*******************************************************************************
Nedbrytningen av glykogen (glykogenolysen) i skelettmuskulatur stimuleras av bland annat
adrenalin och av kalciumjoner frisatta i samband med muskelkontraktioner.
*******************************************************************************
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16.

(4p)
a) Beskriv med hjälp av en figur och kompletterande text signaltransduktionsmekanismen för adrenalin (från typ av receptorprotein till och med aktivering av det enzym
som bryter de vanligaste bindningarna i glykogen). b) Redogör också för hur kalciumjoner
kan aktivera nedbrytningen av glykogen.
Svar:
a) Adrenalin binder i skelettmuskulatur till en 7-TM-receptor, som intracellulärt interagerar
med ett GDP-bindande trimert G-protein. Då subenheten G" byter ut GDP mot GTP
dissocierar den GTP-bindande subenhet G", som aktiverar ett membranbundet
adenylatcyklas. Adenylatcyklas omvandlar ATP till cAMP + PPi. cAMP aktiverar det
tetramera och inaktiva enzymet PKA genom att binda till de regulatoriska subenheterna vilket
leder till att de två katalytiskt aktiva subenheterna av PKA dissocierar och fosforylerar
glykogenfosforylaskinas (GFK); GFK fosforylerar i sin tur glykogenfosforylas [som genom
fosforolys klyver "1-4 bindningarna i glykogen med hjälp av Pi].
b) Kalciumjoner, som frisätts i samband med muskelkontraktioner, kan binda till calmodulin
som är en av fyra subenheter i GFK vilket leder till en alloster partiell aktivering av GFK.

Allmänna frågor (8p)
17.

(2p)
En viktig fas under embryonal utveckling är blastocysten. Beskriv kortfattat
strukturen för blastocysten. Namnge de viktigaste celltyperna i blastocysten, samt vad som
bildas ur respektive celltyp.
Svar: Blastocyst är en multicellulär struktur som består av ett hålrum samt två celltyper. Den
inre cellmassan i blastocysten [embryoblasten] består av pluripotenta stamceller, vilka bildar
själva embryot. Den yttre cellmassan [trofoblasten] bildar extraembryonal vävnad samt
embryots del av placentan.

18.

(1p)
Vissa celler i människokroppen är haploida. Definiera begreppet "haploid", och ange
var och när haploida celler förekommer.
Svar: Haploida celler är celler med en enkel kromosomuppsättning. Könscellerna
(gameterna), det vill säga äggcellerna och spermatocyterna, är haploida. [Äggcellerna
genomgår den sista fasen av meios först efter fertiliseringen.]
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19.

(2p)
Hydroxyurea, som använts i samband med behandling av cancer och vid behandling
av sickelcellanemi, hämmar enzymet ribonukleotidreduktas (RNR). a) Redogör med hjälp av
substrat och produkter (strukturformler) samt cosubstrat/coenzym för den generella reaktion
som katalyseras av RNR. b) Med hjälp av substrat, produkter, cosubstrat samt enzymnamn,
redogör också för den reaktion som krävs för att RNR skall kunna regenereras.
Svar: För strukturformler se Ferrier Biochemistry fig. 22.12:
ribonukleosiddifosfat + tioredoxin (2SH; reducerad form) ! deoxyribonukleosiddifosfat +
tioredoxin (S-S; oxiderad form) + H2O,
tioredoxin (S-S; oxiderad form) + NADPH + H+ ! tioredoxin (2SH; reducerad form) +
NADP+ (enzymnamn: tioredoxinreduktas).

20.

(3p)
Vid till exempel en svampförgiftning ökar
koncentrationen av två skademarkörer (ALAT och
bilirubin) i blodet vid olika tidpunkter (se bilden).
a) För var och en av dessa skademarkörer beskriv
en specifik reaktion där respektive markör normalt
är involverade; de valda reaktionerna skall
beskrivas med hjälp av substrat och produkter samt
genom att beskriva med ord vad som sker i den
aktuella reaktionen. b) Förklara ur ett
patofysiologiskt perspektiv de stora tidsskillnader
varmed de två skademarkörerna återfinns i blodet.
Svar:
a1) alanin + "-ketoglutarat ! pyruvat + glutamat (enzymnamn: alaninaminotransferas
katalyserar överförandet av Alas aminogrupp till den aktuella "-ketosyran),
a2) bilirubin + 2UDP-glukoronsyra ! 2UDP + bilirubindiglucoronid (enzymet, ett transferas
överför två glukoronsyra till bilirubin för att göra det vattenlösligt).
b) Tidsskillnaden mellan de två skademarkörerna förklaras av att ALAT omedelbart läcker ut
från enskilda skadade celler medan levern som organ har en stor reservkapacitet vad avser
bildningen av bilirubindiglucoronid och först då större delen av levern är förstörd kommer
bilirubinhalten i blodet att öka.
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Pass 3
Tema 3: Lipidintag och lipidomsättning (26p)
********************************************************************************
Kroppen har ett behov av olika lipider som har flera viktiga uppgifter i kroppen. Genom intag av
lipider tillför vi kroppen bland annat viktiga fettsyror, kolesterol och fettlösliga vitaminer.
Fettvävnaden är ett skydd för kroppens inre organ och gör att du inte fryser så mycket eftersom
fettvävnaden också skyddar kroppen mot kyla och deltar i värmeproduktion. Den vita fettvävnaden
utgör den huvudsakliga lagringsplatsen för triacylglyceroler (TAG), men har också endokrina
funktioner genom att den insöndrar hormoner såsom leptin, adiponektin och resistin. Olika lipider
såsom vissa omättade fettsyror, kolesterol och olika kolesterolderivat har olika signalerande
funktioner såsom genom inbindning till olika transkriptionsfaktorer.
Fett innehåller mycket mer energi per gram i jämförelse med kolhydrater och protein; alkohol har
nästan samma energiinnehåll som fett. Övervikt och fetma kan uppkomma då vi tillför kroppen mer
energi än den behöver. Vilken kost som är bäst för vår hälsa och vikt är under ständig debatt.
Lågkolhydrat- och högfettskost (LCHF = ”Low Carbohydrates High Fat”) har ökat i popularitet i
Sverige. Den påstås av anhängarna fungera som metod för kontroll av blodsocker och för
viktminskning. Än så länge finns få vetenskapliga studier av LCHF-dieten/kosten, särskilt på längre
sikt, och kunskapen om dess effekter är därför begränsad. Debatten om LCHF har varit intensiv de
senaste åren och fått stor uppmärksamhet i media. Att äta rätt typ av fett och att ha lagom mycket
fett i fettväven är dock viktigt för optimal fertilitet och för att minska risken för följdsjukdomar som
insulinresistens och polycystiskt ovariesyndrom (PCOS).
För att kroppen skall kunna ta hand om fetter och andra lipider som vi intar med födan, krävs en
fungerande matsmältningsapparat, vilket innebär ett samspel mellan flera olika organ.
*******************************************************************************
21.

(1p)
Spjälkning av intagen föda börjar redan i munhålan genom enzymer i saliven. Nämn
en spottkörtel och ange genom vilken nerv dess salivutsöndring stimuleras.
Svar: Något av alternativen nedan:
Gl. parotis/parotideus - N. glossopharyngeus (N. petrosus minor)
Gl. submandibularis - N. facialis (chorda tympani)
Gl. sublingualis - N. facialis (chorda tympani)

22.

(2p)
Den nedre magmunnen kontrollerar utflödet av magsäcksinnehåll till
tolvfingertarmen, där intagen föda exponeras för flera viktiga komponenter i matspjälkningen
till exempel bukspott innehållande enzymer.
a) Namnge den huvudsakliga utförsgången genom vilken bukspottkörteln utsöndrar sitt
innehåll i tolvfingertarmen, samt namnge öppningen genom vilken utsöndringen sker.
b) Namnge den anatomiska struktur som reglerar utflödet i fråga a)?
c) Namnge den huvudartär (gren från aorta) som försörjer bukspottkörteln med blod.
Svar:
a) Ductus pancreaticus major via papilla duodeni major (Vateri).
b) Sphincter Oddi/musculus sphincter ampulla hepatopancreatica.
c) Huvudsakligen Truncus coeliacus, till mindre del även A. Mesenterica superior.
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*******************************************************************************
Cellen måste kunna transportera molekyler till deras slutdestinationer i cellen, eller utanför cellen
såsom enzymer som skall verka i matsmältningskanalen.
*******************************************************************************
23.

(4p)
a) Beskriv kortfattat den väg i cellen som proteinerna tar vid sekretion (från
ribosomer till slutdestinationen, alltså utanför cellen). Namnge de viktigaste cellulära
strukturerna som ingår i denna väg. b) Redogör för skillnaden mellan konstitutiv och reglerad
sekretion.
Svar: a) Syntesen av proteinerna sker med hjälp av ribosomer förankrade vid ER (granulärt
ER). Från ER transporteras proteinerna med vesiklar till cis-Golgi, sedan genom Golgistacken till trans-Golginätverket där de sorteras in i sekretoriska vesiklar, som sedan fuserar
med plasmamembranet. b) Konstitutiv sekretion sker kontinuerligt. Vid reglerad sekretion
ansamlas och anrikas specifika proteiner i sekretoriska vesiklar som sedan utsöndras vid en
given specifik signal.

*******************************************************************************
Fett utgör en viktig komponent i födan, som ger energi samt viktiga byggstenar i till exempel
plasmamembran.
*******************************************************************************
24.

(1p)
Ett viktigt steg i upptaget av fett i tunntarmen är emulgering, vilket sker med hjälp av
galla. Beskriv gallans väg från lagringsplats till den gemensamma utförsgången med
bukspottkörteln med angivande av anatomiska strukturer (på latin).
Svar:
Gallblåsa (vesica fellea) - ductus cysticus + ductus hepaticus communis - ductus choledochus
- går ihop med ductus pancreaticus major och töms sedan i tolvfingertarmen.

25.

(4p)
När du äter en fettrik måltid, kommer matspjälkningssystemet bryta ned födan till
mindre komponenter, som kan tas upp i blodet. Lipider sönderdelas med hjälp av gallsalter
och enzym (lipas) som kommer från gallblåsan respektive pankreas. Klargör med text och
figur hur följande två organ ser ut på mikroskopisk nivå.
a) Gallblåsa.
b) Pankreas.
Svaret skall innehålla ett klargörande av olika celltyper, epiteltyper, vägglager (skall
namnges), förekomst av körtlar samt andra karakteristika.
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Svar:
a) Gallblåsa: Gallblåsan består av fyra
vägglager: 1. Lamina epithelialis; 2. Lamina
propria (1 + 2 är delar av tunica mucosa); 3.
Tunica muscularis externa och 4. Tunica
adventitia. Sålunda saknas: a) lamina
muscularis mucosae och b) tela submucosa.
Karakteristiskt är den kraftigt veckade
slemhinnan med högt enkelt cylindriskt
epitel (ytstruktur: mikrovilli).
Veckbildningarna är ofta så kraftiga och
vindlande att hålrum syns i snittet
(Rokitansky-Aschoff sinus). Bägarceller
saknas liksom körtlar och härigenom skiljer
sig preparatet från tarmpreparat.

b)

Pankreas: Pankreas är en kompakt, loberad
körtel omgiven av bindväv. Pankreas består
av en exokrin och en endokrin del. De
exokrina serösa körtelcellerna ligger i
ändstycken. Apikalt är cellerna fyllda med
rödfärgade zymogengranula. Runda kärnor
basalt. Kärnor centralt i acini tillhör de
centroacinära cellerna. Langerhans cellöar
(endokrina delen av pankreas) framträder
tydligt som grupper av ljusare färgade
celler. I den interlobulära bindväven kan
man se kärl och nerver.
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********************************************************************************
Efter en blandad måltid kommer halten av färdiga/mogna kylomikroner att öka i blodet.
Kylomikroner och VLDL-partiklar kan vid långvarig fysisk ansträngning avge en del av sina
molekylära komponenter till skelettmuskulatur; dessa molekylära komponenter kan efter
modifiering och upptag i skelettmuskulaturens mitokondrier genomgå !-oxidation och ge upphov
till energibildning.
********************************************************************************
26.

(3p)
Med utgångspunkt från den aktiverade lipidkomponenten som härstammar från ovan
nämnda lipoproteinpartiklar redogör med hjälp av substrat och produkter (strukturformler
eller namn) samt enzymnamn för redoxreaktioner (alternativt beskriv vad som sker i
reaktionen) för den katabola processen som sker i mitokondriematrix och går under
benämningen !-oxidation.
Svar: acylCoAn + FAD ! 2,3-trans-enoylCoA + FADH2 (enzymnamn: acylCoAdehydrogenas),
trans-2-enoylCoA/trans-2delta-enoylCoA + H2O ! 3-hydroxy-acylCoA,
3-hydroxy-acylCoA + NAD+ ! 3-keto-acylCoA + NADH + H+ (enzymnamn: 3-hydroxyacylCoA-dehydrogenas),
3-keto-acylCoA + CoA ! acylCoAn-2C + acetylCoA

27.

(3p)
Med utgångspunkt från den aktiverade slutprodukten som bildas i !-oxidationen (se
föregående fråga) och som kan användas som substrat i citronsyracykeln (TCA-cykeln),
a) redogör med en summaformel för vad som nettomässigt sker med kolen från denna produkt
i TCA-cykeln och vilka reducerade coenzymer (som kan användas för oxidativ fosforylering)
som bildas i TCA-cykeln från denna produkt. b) Beskriv med substrat och produkter samt
enzymnamn en valfri redox-reaktion i TCA-cykeln, samt c) redogör för hur den regleras och
hur det kan leda till utflöde av citrat till cytosolen.
Svar:
a) acetyl CoA + 3NAD+ + FAD ! 2CO2 + 3NADH + 3H+ + FADH2 + CoA.
b) isocitrat + NAD+ ! NADH + H+ + CO2 + "-ketoglutarat (enzymnamn:
isocitratdehydrogenas). Reaktionen hämmas av NADH vilket leder till ansamling av isocitrat
och därmed hämmas omvandlingen av citrat till isocitrat.

*******************************************************************************
Stort intag av alkohol under lång tid kan leda till fettlever då alkohol innehåller nästan lika mycket
energi som fett (7 kontra 9 kcal/g). Teoretiskt kan man tänka sig att en del av kolen som återfinns i
etanol kan återfinnas i nysyntetiserade fettsyror.
*******************************************************************************
28.

(3p)
Med utgångspunkt från etanol redogör med hjälp av substrat och produkter (namn
eller strukturformler) samt enzymnamn och coenzym/cosubstrat för metabolismen av etanol
till en aktiverad tvåkolsförening som kan fungera som substratmolekyl för till exempel
fettsyrasyntas, men också för acetylCoA-karboxylas samt vissa histonmodifierande enzymer.
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Svar: etanol + NAD+ ! etanal + NADH + H+ (enzymnamn: alkoholdehydrogenas),
etanal + NAD+ + [H2O] ! etansyra (ättiksyra) + NADH + H+ (enzymnamn:
aldehyddehydrogenas),
etansyra + CoA + ATP ! acetylCoA + AMP + PPi (enzymnamn: acetylCoA-syntetas).
*******************************************************************************
Som inledningsvis nämns har vissa lipider även en signalerande funktion genom att de kan binda till
transkriptionsfaktorer och därigenom reglera genaktivitet.
*******************************************************************************
29.

(5p)
a) Beskriv kortfattat vad en "transkriptionsfaktor" är. b) Redogör för de viktigaste
intracellulära molekylärgenetiska mekanismerna som cellen använder för att reglera
genuttryck/aktivitet. Rita gärna en bild. c) Vilket av dessa olika sätt är det allra viktigaste
sättet att styra en gens aktivitet?
Svar: a) Transkriptionsfaktorer är proteiner som känner igen vissa sekvenser vid en promotor
och därmed reglerar transkriptionsaktiviteten.
b) De viktigaste sätten att reglera genaktivitet är:
Transkriptionell kontroll: Olika kombinationer av transkriptionsfaktorer påverkar hur effektivt
en gen transkriberas, c) och utgör det viktigaste sättet att reglera genaktivitet.
Förändringar/modifieringar i kromatinet (histoner/DNA) styr genuttrycket.
RNA-processningsmaskineriet: RNA-modifiering (cappning/polyadenylering) påverkar hur
mycket mRNA som transporteras ut i cytoplasman, och hur mycket som translateras och bryts
ner.
mRNA-nedbrytning: mRNA kan brytas ner om det inte är korrekt modifierat (cappat och/eller
polyadenylerat), eller korrekt splitsat. Felaktig splitsning kan resultera i stopkodon i mRNA
som gör att mRNA inte kan translateras. [Ett felaktigt splitsat mRNA saknar s.k. exon-exon
junction-proteiner (EJC) som annars markerar att mRNA:t är korrekt splitsat. mRNA kan
även brytas ned med hjälp av s.k. miRNA (binder mRNA) och RISC proteiner (”RNAinducing silencing complex”).]
Translationskontroll: initieringsfaktorer kan fosforyleras och blockera translation; miRNA
kan förhindra translation.
Post-translationell processning och kontroll: Protein veckas, modifieras (fosforylering),
ubiquitineras (protein-nedbrytning/degradation).
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DFM1-TENTAMEN 15 06 01

(svaren på frågorna 8, 17 22 och 25 justerade efter tentagenomgången 150602)

Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Metastasering (30p)
********************************************************************************
Livet handlar om utveckling, på
gott och ont. En central
utvecklingsprocess är epitelialmesenkymal transition (EMT).
Det handlar om att redan
differentierade celler backar i sin
utveckling, och förlorar egenskaper som är typiska för epitelceller som till exempel celladhesion
och polaritet. Samtidigt utvecklar dessa celler egenskaper som är typiska för mesenkymala celler,
som till exempel motilitet och förmågan att flytta till nya områden i kroppen. Dessa mesenkymala
stamceller finns i benmärgen i små mängder, och de bidrar till regeneration av till exempel brosk,
ben, muskel och fettväv.
Den här omvandlingen är en central del av många livsviktiga processer, som till exempel
embryogenes och sårläkning, men även i metastasering i olika cancerformer. När det gäller
metastasering i cancer, är det typiskt för dessa celler att även kunna genomgå EMT-processen
baklänges (MET), och utveckla tillbaka de typiska epiteliala egenskaperna.
(Bild epitelial-mesenkymal transition, källa Wikimedia Commons).
*******************************************************************************
1.

(3p) Vid både vävnadsreparation och cancermetastasering krävs koordinerad samverkan
mellan olika system av cellulära proteiner för att en cell skall kunna förflytta sig. Cellens
förflyttning på ett fast matrix (ECM) kan delas in i tre steg, beskriv övergripande vad som
sker i respektive steg. Rita gärna upp förloppet schematiskt.
Svar:
1. Polymerisering av aktinfibrer pressar plasmamembranet framåt i rörelseriktningen och
utskott (”protrusions”) bildas (filopodia/lamellipodia).
2. Utskotten fäster till matrixytan via integriner (”attachment”). Integrinerna fäster i sin tur
till aktinfibrerna som därmed förankras till matrixytan. Fokala adhesioner har bildats.
3. Bakre delen av cellen mister fästpunkter (fokala adhesioner), och en myosinmedierad
kontraktion drar bakre delen av cellen framåt i rörelseriktningen.
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***************************************************************************
Om det finns mutationer i gener som kodar för viktiga proteiner som behövs i reparation av DNAskador, kan detta predisponera individer för olika typer av cancer. Till exempel kan icke
funktionella varianter av proteiner, som behövs för reparation av mismatch-skador i DNA, öka
risken för ärftlig koloncancer.
***************************************************************************
2.

(4p) Beskriv hur mismatch-reparation går till (de viktigaste stegen och de viktigaste
deltagande molekylerna), och ange vilka typer av DNA skador/förändringar som repareras.
Hur uppstår mismatch-mutationer?
Svar: "Mismatch excision repair" (ta-bort-fel-par-reparation) reparerar felaktiga baspar, det
vill säga sådana som inte är A-T eller C-G.
- mutS binder till felaktiga basparet.
- MutL rekryteras till platsen, scannar DNA för nästa nick, mellanliggande DNA bryts ner.
- Glappet i DNA-kedjan fylls igen.
Mismatch-mutationer uppstår under replikation av DNA.

********************************************************************************
Vanliga celler har en anticancermekanism, så kallad replikativ senescens. Detta innebär att många
typer av celler kan dela sig bara runt 100 gånger. Detta styrs av telomerstrukturerna i
kromosomerna.
********************************************************************************
3.

(4p) När en cell genomgår cellcykeln förändras telomererna. Beskriv kortfattat hur och
varför telomererna påverkas, rita gärna en bild. Cancerceller (och stamceller) kan ändra i
telomererna. Beskriv kortfattat hur detta går till - rita gärna en bild med förklaringar.
Svar: Telomererna (kromosomändarna) blir kortare vid varje celldelning, eftersom
mekanismen med DNA-replikationen med en RNA-primer och Okazakifragment gör att
sista delen av en sackande sträng inte kan replikeras. Den sackande strängen kan inte
replikera kromosomändarna eftersom det saknas en sekvens att göra primer av. En primer är
en bit DNA eller RNA som binder till komplementär DNA och fungerar som startpunkt för
DNA-replikation. Eftersom replikation bara kan ske i en riktning kommer den sackande
strängen att replikeras i motsatt riktning mot hur replikationsgaffeln rör sig. Den sackande
strängen replikeras därför i korta DNA-bitar, kallade Okazakifragment. För varje
Okazakifragment behövs en primer för att replikationen ska kunna starta, men det finns inte
plats för en primer i slutet av kromosomen.
Telomeras bygger på kromosomändarna så att dessa inte förkortas i samband med
replikationen. Eftersom det saknas en sekvens att fästa en primer på, syntetiserar
telomerasenzymet DNA med en inbyggd RNA-molekyl, och därmed förlänger det
kromosomen genom att fungera som ett "reverse transcriptase".
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4.

(2p) "Cancer in situ" innebär elakartade cancerceller utan förmåga till spridning. En tumör
med elakartade cancerceller som rubriceras "cancer in situ" kan tas bort med kirurgi, varefter
patienten som regel kan friskförklaras. Huruvida basalmembranet är intakt eller ej är
avgörande för om det rör sig om "cancer in situ" eller eventuell spridningen av
cancercellerna.
Klargör med figur och text för basalmembranet och dess ingående delar. Ange vidare vilka
molekylära komponenter som man huvudsakligen hittar i respektive lager.
Svar:

(Bildkälla:

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/_/viewer.aspx?path=dorland&name=membrane_basement.jpg)
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********************************************************************************
Stabilisering, i stället för proteosomal nedbrytning, av transkriptionsfaktorn HIF (”hypoxia
inducible factor”) är central när det gäller de metabola förändringar som sker vid metastasering och
vid så kallad ”epithelial-mesenchymal transition” (EMT). Den icke hydroxylerade formen av HIF
uppreglerar bland annat produktionen av olika glukostransportörer (GLUT1 och GLUT3), de flesta
enzymerna som är involverade i glykolysen, transketolaser (enzymer involverade i HMP-shuntens
reversibla del) samt pyruvatdehydrogenas (PDH)-kinas. Enzymet prolylhydroxylas 2 (PDH2)
hydroxylerar i normala celler, till exempel epiteliala celler, HIF med hjälp av syre (O2) vilket gör
proteinet tillgängligt för proteosomal nedbrytning. PDH2 är beroende av Fe2+ och cosubstratet !ketoglutarat (!-kg; 2-ketoglutarat) för att hydroxyleringen skall kunna ske; de till !-kg strukturellt
besläktade föreningarna, succinat, fumarat och 2-hydroxyglutarat, fungerar som kompetitiva
antagonister till !-kg och motverkar därmed hydroxyleringen av HIF och i förlängning dess
nedbrytning.
Enzymet PDH2 tillhör en stor grupp av !-kg-beroende dioxygenaser och är därmed besläktat med
två centrala enzymer i biosyntesen av kollagen (typ 1).
******************************************************************************
5.

(3p) Ange a) fyra valfria posttranslationella modifieringar som sker för att tropokollagen
skall bildas samt b) ange vilka specifika förändringar som de till PDH2 närbesläktade två
enzymerna katalyserar.
Svar: a) Posttranslationella modifieringar som sker vid biosyntesen är:
1) avklyvning av den N-terminalt lokaliserade signalpeptiden,
2) hydroxylering av vissa
b) prolin- och lysin-rester m.h.a. de till PDH2 funktionellt närbesläktade isoenzymerna
[prolin- resp. lysyl-hydroxylas],
3) glykosylering av vissa Hyp- och Hyl-rester,
4) bildning av disulfidbryggor i C- och N-terminalerna,
5) tvinning av tre proteinkedjor,
6) extracellulär avklyvning av globulära – N- och C-terminala regionerna som innehåller
disulfidbryggorna [vilket leder till aggregering av de olika tropokollagenmolekylerna
extracellulärt].

********************************************************************************
Cosubstratet !-kg orienterar Fe2+ i PDH2s aktiva centrum så att det kan fungera som
”reduktionsmedel” för syret; strukturellt besläktade föreningar såsom succinat (se brödtexten ovan)
fungerar som kompetitiva antagonister till !-kg.
*******************************************************************************
6.

(3p) Redogör med hjälp av ett Michaelis-Menten–diagram innehållande två grafer, för hur
kinetikkurvan förändras när man tillför en kompetitiv antagonist. Diagrammet skall innehålla
storheter och sorter på de olika axlarna samt beskriva hur man kan utläsa storheten Km.
Förklara också vad storheten Km är ett mått på.
Svar: Diagrammet skall på X-axeln visa substratkoncentrationen i xM (xmol/L) Y-axeln
reaktionshastigheten v (Vmax). Storleken på Michaelis konstant Km kan utläsas ur
diagrammet att på X-axeln avläsa substratkoncentration vid Vmax/2. Km är ett mått på
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affiniteten – ett lågt Km motsvarar en hög affinitet medan ett högt Km indikerar låg affinitet.
Vid kompetitiv inhibering påverkas ej Vmax men Km ökar d.v.s. affiniteten för substratet
minskar.

********************************************************************************
HIFs uppreglering av glukosupptaget, olika glykolytiska enzymer samt även PDH-kinas, kommer
att gynna inflödet av kolskelett i olika alternativa metabola vägar såsom den irreversibla och den
reversibla delen av HMP-shunten, hexosaminvägen, och biosyntesen av fosfolipider.
*******************************************************************************
7.

(3p) Redogör med hjälp av substrat och produkter, samt enzym och coenzym (endast för
redoxreaktioner och reaktioner som involverar nukleotider) för HMP-shuntens irreversibla
del fram till och med bildningen av en aktiverad fosforylerad pentos som används för
nysyntes av puriner.
Svar: glukos-6-fosfat + NADP+ + [H2O] ! 6-fosfoglukonat + NADPH + H+,
6-fosfogluconat + NADP+ ! ribulos-5-fosfat + CO2 + NADPH + H+,
ribulos-5-fosfat ! ribos-5-fosfat,
ribos-5-fosfat + ATP ! 5-fosforibosyl-1-pyrofosfat* (PRPP) + AMP (enzymnamn: PRPPsyntetas, aktiveras av Pi samt inhiberas av purinribonukleotider); *andra produktnamn som
visar att man förstått vilken aktiverad pentos som bildas godkänns också.

********************************************************************************
Pyruvatdehydrogenaskomplexet (PDH-komplexet) och dess reglering med hjälp av bland annat
PDH-kinas, är av central betydelse för hur PDH-komplexets substrat kommer att användas av en
cell.
*******************************************************************************
8.

(3p) Redogör med hjälp av samtliga substrat och produkter samt coenzym/cosubstrat,
a) för den nettoreaktion som katalyseras av detta enzymkomplex.
Ge en metabol förklaring till b) hur den oxidativa fosforyleringen samt c) den cytosolära
delen av glykolysen påverkas av ett ökat uttryck av PDH-kinas (på grund av HIF).
d) Redogör med hjälp av substrat, produkter, enzymnamn och coenzym för slutreaktionen i
glykolysen under dessa metabola omständigheter samt ge en motiverad förklaring till varför
den reaktionen är essentiell under dessa omständigheter liksom i erytrocyter (röda
blodkroppar).
Svar: a) pyruvat + CoA + NAD+ ! acetylCoA + CO2 + NADH + H+
b+c) PDH-kinas kommer att fosforylera PDH i komplexet; då PDH inaktiveras ansamlas
substratet pyruvat och bildningen av acetylCoA minskar. Dessa två förändringar leder till
ökad bildning av laktos, även vid aeroba förhållanden, respektive minskad fosforylering.
d) Reaktionen pyruvat + NADH + H+ ! laktat + NAD+ (enzymnamn: laktatdehydrogenas)
är nödvändig för att återbilda NAD+ som används i glykolysen där de kontinuerligt förbrukas
NAD+ [av glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas].
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********************************************************************************
Glutamin kan under olika metabola omständigheter såsom vid EMT, eller vid metastasering, ersätta
och/eller komplettera glukos som cytosolär och nukleär källa till acetylCoA; acetylCoA som i
cytosolen behövs för bland annat lipogenes och kolesterolbiosyntes och som i cellkärnan behövs för
acetylering av bland annat histoner med hjälp av histon-acetyl-transferaser (HAT).
Glutamins omvandling till acetylCoA sker med hjälp av cytosolära isoenzymer, till de som finns
mitokondriellt.
*******************************************************************************
9.

(2p) Med utgångspunkt från glutamin, redogör med hjälp av substrat och produkter samt
enzym och eventuellt coenzym för två konsekutiva reaktioner som leder till bildningen av en
femkols !-ketosyra, som också är en citronsyracykel (TCA)-intermediär (ledtråd: tänk på
glutamins metabolism i njuren i samband med proteolys).
Svar: glutamin + H2O ! glutamat + NH3 (enzymnamn: glutaminas),
glutamat + NAD+ [+ H2O] ! !-ketoglutarat + NADH [+H+] + NH3 (enzymnamn:
glutamatdehydrogenas).

10.

(3p) Med utgångspunkt från den i frågan innan bildade citronsyracykelintermediären (en
femkols-!-ketosyra), redogör med hjälp av samtliga substrat och produkter samt enzym och
eventuellt coenzym för a) två konsekutiva reaktioner som leder till bildningen av en
sexkolsförening, som traditionellt är en annan citronsyracykelintermediär och som under
anabola förhållanden kan transporteras ut i cytosolen för att där omvandlas till acetylCoA
(ledtråd: de två reaktionerna som skall beskrivas är de omvända stegen i TCA-cykeln och
som i cytosolen katalyseras av isoenzymer).
b) Redogör med hjälp av samtliga substrat och produkter samt enzym och eventuellt
coenzym/cosubstrat för den cytosolära omvandlingen av den sura sexkolsföreningen till
acetylCoA. [Ett nukleärt lokaliserat isoenzym ombesörjer motsvarande omvandlingen av
sexkolsföreningen till acetylCoA i cellkärnan.]
Svar:
a)1) !-ketoglutarat + CO2 + NADH ! isocitrat + NAD+ (enzymnamn:
isocitratdehydrogenas),
2) isocitrat ! citrat (enzymnamn: aconitas).
b) citrat + ATP + CoA ! oxalacetat + acetylCoA + ADP + Pi (enzymnamn: [ATP-]
citratlyas).
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Pass 2
Tema 2: Downs syndrom (24p)
********************************************************************************
Downs syndrom är en relativt vanligt förekommande
kromosomavvikelse, cirka 15 per 100 000 födda barn.
Individer som har Downs syndrom kan ha olika fysiska
och psykiska utvecklingsstörningar. Graden av
utvecklingsstörning varierar mycket, från knappast
detekterbara ändringar till mycket allvarliga tillstånd.

(Bild från Wikimedia Commons.)
*******************************************************************************
11.

(2p) Downs syndrom är ett exempel på aneuploidi. Förklara begreppet "aneuploid" samt
ge två exempel på hur aneuploidier kan uppstå. Beskriv kortfattat hur karyotypen
(kromosomsammansättningen) ser ut hos en individ med Downs syndrom.
Svar: Aneuploidi handlar om att cellerna har ett kromosomantal som avviker från det
normala.
Det finns flera olika sätt för hur aneuploidier kan uppstå:
- under meiosen med non-disjunktion
- under mitosen med non-disjunktion
- en partiell aneuploid kan vara resultat av en felaktig överkorsning
Vanligast är att det finns tre stycken kromosom 21 (trisomi 21).
[En arm av kromosom 21 kan också vara translokerad till en annan kromosom. Därmed finns
den delen av kromosom 21 i trippel uppsättning.]

12.

(3p) Skapa en hypotes för varför det föds relativt fler barn med aneuploidier i
könskromosomer än barn med aneuploidier i somatiska kromosomer, även om de somatiska
kromosomerna är i stor majoritet i cellerna.
Svar: Könskromosomer är mindre och har färre aktiva gener än somatiska kromosomer. Till
exempel har Y-kromosomen bara ett fåtal aktiva gener. Därmed är den skada som en
kromosom i trippeldos ger till embryot mindre jämfört med somatiska kromosomer, och fler
foster kan överleva trots könskromosomer i överskott som i Klinefelters syndrom, eller i
underskott som i Turners syndrom. Embryon med aneuploidier i somatiska kromosomer
spontanaborteras, med få undantag som i Downs trisomi.

********************************************************************************
Ett fostervattenprov kan tas under graviditeten för att analysera kromosomuppsättningen hos fostret.
Ett sådant prov tas vanligen under graviditetsvecka 15-17.
********************************************************************************
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13.

(1,5p) När börjar fosterperioden (räknat från fertiliseringen) och vad kännetecknar den i
jämförelse med den embryonala fasen? Fostervattenprovet tas i den håla som är störst vid
vecka 15-17, vad heter den?
Svar: Den embryonala perioden avslutas vid vecka 8 till 9, och under den perioden bildas
alla viktiga strukturer och organ. Fostervattenprovet tas av vätskan i amnionhålan.

14.

(1p) Downs syndrom kan innebära olika typer och olika grader av utvecklingsstörningar,
till exempel i hjärtat eller i matsmältningskanalen. Vilket groddblad ger upphov till hjärtat,
och vilket groddblad ger upphov till mag-tarmkanalen?
Svar: Mesoderm – hjärtat; endoderm – mag-tarmkanal.

*******************************************************************************
Downs syndrom är associerat med bland annat ökad risk för diabetes (typ1) och med olika typer av
tyreoideaproblem. Hypotyreoidos kan leda till viktökning och sämre förmåga att tolerera kyla, samt
gastrointestinala besvär i form av förstoppning; på längre sikt tid ökar också risken för katarakt.
Viktökning som ses i samband med hypotyreoidos beror inte på ökat intag av kalorier utan på
minskad metabol omsättning något som eventuellt kan bero på minskad adrenerg aktivitet.
*******************************************************************************
15.

(3p) Redogör med figur och text för adrenalins signaltransduktion via "-receptorer, från
receptorprotein till och med aktivering av ett specifikt enzym, som i skelettmuskulatur kan
aktivera glykogenfosforylaskinas (GFK) och i fettväv kan aktivera det hormonkänsliga
lipaset.
Svar: Vid icke kovalent inbindning av adrenalin till en 7-TM-receptor rekryteras ett trimert
G-protein som binder GDP till !-subenheten. I samband med interaktionen mellan receptor
och G-proteinet byts GDP ut mot GTP vilket får G -GTP att dissociera från de två andra
subenheterna (G beta och gamma). När adrenalin binder till b-receptorer kommer nu G! att
aktivera ett membranbundet adenylatcyklas vilket katalyserar omvandlingen av ATP till
cAMP + PPi. cAMP kommer att binda till två regulatoriska subenheter i det inaktiva
tetramera enzymet cAMP-beroendeproteinkinas A (PKA); vid inbindning av cAMP till de
regulatoriska subenheterna dissocierar de två aktiva katalytiska subenheterna som kan
fosforylera olika målenzymer [t.ex. GFK och hormonkänsligt lipas (HKL/HSL)].
!

********************************************************************************
Hypotyreoidos kan leda till sämre förmåga att tolerera kyla. Två exempel på biokemiska processer
som anses bidra till upprätthållande av kroppstemperaturen är värmeförluster i samband olika
kemiska reaktioner i kroppen (till exempel vid hydrolys av ATP) samt den alternativa hanteringen
av intermembranösa vätejoner i den bruna fettvävens mitokondrier.
********************************************************************************
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16.

(2p) a) Redogör med en enkel skiss för hur intermembranöst lokaliserade vätejoner
vanligtvis hanteras i en mitokondrie i samband med oxidativ fosforylering (substrat,
produkter och enzym skall anges). b) Beskriv också hur intermembranöst lokaliserade
vätejoner hanteras av mitokondrier i brun fettväv.
Svar: a) När vätejonerna strömmar tillbaks till matrix via det sofistikerade transportproteinet
ATPsyntas genereras från en molekyl ADP + Pi bildningen av en molekyl ATP/4 vätejoner
som strömmar tillbaka till mitokondriematrix. b) I den bruna fettväven strömmar vätejonerna
tillbaka via ”uncoupling protein" (UCP1) och värme alstras i stället för ATP.

********************************************************************************
En specifik reaktion i glykolysen katalyseras i den omvända riktningen (glukoneogenesen) av ett
annat enzym. Båda enzymerna regleras allostert på olika sätt av en och samma difosforylerade
hexos. Rundgång i de båda reaktionerna (”futile cycle”) anses bidra till värmeutvecklingen i en cell.
********************************************************************************
17.

(3,5p) a) Redogör med hjälp av substrat, produkter och enzymnamn för de två olika
reaktionerna. b) Namnge den allostera regulatorn samt beskriv hur den reglerar de olika
enzymerna.
Svar:
a) Fruktos-6-fosfat + ATP ! fruktos-1,6-bisfosfat + ADP [+ värme] (enzymnamn:
fosfofruktokinas 1; FFK1). Fruktos-1,6-bisfosfat + H2O ! Fruktos-6-fosfat + Pi
(enzymnamn: fruktos-1,6-bisfosfatas; FBP1).
b) Den allostera regulatorn fruktos-2,6-bisfosfat stimulerar FFK1 och inhiberar FBP1.

********************************************************************************
I magtarmkanalen sker absorptionen av många olika joner med hjälp av primär aktiv transport
medan andra molekyler såsom glukos transporteras med hjälp av sekundär aktiv transport.
********************************************************************************
18.

(3p) Redogör med en figur och kompletterande text för hur glukos absorberas från
tarmlumen, via tarmepitelet (enterocyten) till blodbanan. Namnge transportproteinerna,
definiera transportprinciperna och förklara hur den primära aktiva transporten, som bidrar till
värmealstring fungerar.
Svar: Se Ferrier Biochemistry figur 7.10 i 6:e upplagan. Absorptionen av glukos sker mot en
koncentrationsgradient genom sekundär aktiv transport m.h.a. symportproteinet SGLT1 som
också samtransporterar natriumjoner. Den vidare transporten från enterocyten sker med en
koncentrationsgradient genom faciliterad diffusion m.h.a. uniportproteinet GLUT2.
Koncentrationsgradienten av natriumjoner upprätthålls genom en i basalmembranet
lokaliserad antiport, Na+/K+-ATPas, som genom primär aktiv transport (hydrolys av ATP)
transporterar ut tre Na-joner och in två K-joner i enterocyten.
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********************************************************************************
Individer med Downs syndrom drabbas ofta av problem från mag-tarmkanalen i form av
förstoppning, vilket kan bero på bland annat rubbningar i den intestinala vätskebalansen, bristande
fiberintag, skador på tarmens nervsystem eller förlångsammad muskelaktivitet i tarmväggen.
Den glatta muskulaturen i tarmen är grunden för att en motorisk rörelse ska uppstå. Regleringen av
den glatta muskulaturens aktivitet är beroende av samspelet mellan glatta muskelceller och tarmens
enteriska nervsystem och autonoma nervsystemet.
********************************************************************************
19.

(3p) Beskriv hur samspelet sker mellan de så kallade Cajalska cellerna, enteriska
nervsystemet och autonoma nervsystemet för att leda till en faktisk rörelse i tunntarmen.
Svar:
De Cajalska cellerna är en speciell typ av glatta muskelceller som kännetecknas av en
instabil vilomembranpotential. Denna instabila vilomembranpotential innebär att cellerna
spontant urladdas vilket kan leda till en kontraktion av cellen. De glatta muskelcellerna är
elektriskt kopplade till varandra i ett s.k. syncytium som ger en snabb spridning av den
elektriska aktiviteten till omgivande glatta muskelceller. För att en motorisk aktivitet skall
ske måste skillnaden i spänning mellan cellens ut och insida nå upp till tröskelvärdet för att
utlösa en aktionspotential. Om tillräckligt många glatta muskelceller når tröskelvärdet leder
det till en motorisk aktivitet.
Det enteriska nervsystemet har en samordnande roll av den motoriska aktiviteten över lite
längre stycken i tarmen.
Autonoma nervsystemet: Ökad aktivitet i det parasympatiska systemet leder till att fler glatta
muskelceller når tröskelvärdet vilket innebär att en aktionspotential utlöses som leder till en
kontraktion. Det omvända sker när en aktivering sker av det sympatiska nervsystemet. Den
elektriska aktiveringen av de glatta muskelcellerna minskar och färre aktionspotentialer
utlöses som leder till en minskning i motorisk aktivitet.

********************************************************************************
Risken för katarakt (grumling av ögats lins) är förhöjd för individer med Downs syndrom och vid
diabetes. Förändringarna i ögat i samband med katarakt kan vara förorsakad av bland annat
glykering av proteiner eller ökad oxidativ stress. Vid diabetes ökar flödet genom den så kallade
polyolvägen på grund av de ökade intracellulära nivåerna av glukos. Förbrukningen av ett specifikt
coenzym, NADPH, i polyolvägen leder till ökad risk för oxidativ stress i den aktuella cellen på
grund av minskad bildning av den reducerade formen av glutation.
********************************************************************************
20.

(2p) Beskriv den principiella strukturen för den oxiderade respektive reducerade formen
av glutation samt ange vad enzymet heter som katalyserar bildningen av den reducerade
formen av glutation.
Svar: Glutation är en tripeptid innehållande en cysteinrest med en tiolgrupp i sidokedjan:
den reducerade formen av G-SH har en fri tiolgrupp medan den oxiderat formen av glutation
(G-S-S-G) består av två glutationmolekyler bundna till varandra m.h.a. en disulfidbrygga;
omvandlingen av G-S-S-G till 2 G-SH katalyseras av glutationreduktas [, som kräver
coenzymet/cosubstratet NADPH].
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Pass 3
Tema 3 (17p) och Allmänna frågor (9p)
Tema 3: Slem (17p)
********************************************************************************
Slem består av glykoproteiner (muciner) och vatten. En av funktionerna hos slem är att fånga
främmande föremål innan de når en känslig del av kroppen, till exempel i näsa och hals. Slem är
smetigt och trögflytande, och genom att de täcker slemhinnorna i kroppen skyddas dessa mot
uttorkning. Slemmet skyddar även mot mekanisk nötning, farliga kemikalier och mikroorganismer.
I matstrupen fungerar slemmet som glidmedel för att lättare transportera födan och samtidigt
skydda strupen (genom minskad friktion). Slemmet på slemhinnan i magsäcken ger skydd mot
saltsyra och enzymer som är aktiva under matsmältningen. En liknande funktion har slemmet i
tarmslemhinnan; där hindrar den också att bakterier tar sig vidare in i kroppen. Luftvägarna omges
av slemhinnor. De ständigt aktiva flimmerhåren transporterar slemmet genom luftvägarna och upp i
svalget. Slemmet fångar där in partiklar och mikroorganismer som andats in, och de förhindras från
att nå lungorna. Ökad slemproduktion kan förorsakas av luftföroreningar eller luftvägsinfektioner.
Slemmet har även en funktion i fortplantningsapparaten. Bland annat hjälper de äggets färd genom
äggledaren. Slemmet i livmoderhalsen förhindrar att partiklar, organismer och andra främmande
ämnen tränger in utifrån. Vid ägglossningen förändras slemmet, så att spermier släpps genom.
Under ett samlag fungerar slem även som ett naturligt glidmedel.
(Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Slem).
*****************
Sockerresterna i ett glykoprotein kan adderas till ett fåtal olika aminosyror och genom inbindning
till två olika atomslag som också fått namnge de olika principiella glykosidbindingarna.
*******************************************************************************
21.

(2p) Namnge de två olika typerna av glykosidbindningar som förekommer i
glykoproteiner samt ge för vardera bindningstypen ett exempel på aminosyra som
sockerresterna kan binda till.
Svar: N- resp. O-glykosidbindning sker till aminosyraresten Asn respektive till exempelvis
Tyr och Ser [i kollagen kan det ske till Hyp och Hyl].

********************************************************************************
Dolikolpyrofosfat är involverad i bildningen av den ena typen av glykosidbindningar. Dolikol
bildas från isopentylpyrofosfat (IPP) som är en intermediär i kolesterolbiosyntesen. Läkemedel som
statiner hämmar de huvudreglerade enzymsteget i kolesterolbiosyntesen och därmed hämmas också
bildningen av IPP.
*******************************************************************************
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22.

(4p) Redogör med hjälp av substrat och produkter samt enzymnamn och coenzym för
a) det huvudreglerade enzymsteget i kolesterolbiosyntesen samt b) översiktligt för de
molekylära förändringarna som sker med den bildade produkten (delfråga a) för att IPP skall
bildas.
Det huvudreglerade enzymet i kolesterolbiosyntesen kan regleras på många olika principiella
sätt c) ge exempel på två principiellt olika sätt (ej läkemedel) samt ange för varje sätt hur
enzymaktiviteten påverkas.
Svar: a) 3-hydroxy-3-metyl-glutarylCoA (HMG-CoA) + 2NADPH ! 2 NADP+ CoA +
mevalonsyra/mevalonat [C6] (enzymnamn: HMG-CoA-reduktas).
b) Mevalonsyra behöver dekarboxyleras och aktiveras med hjälp av bl.a. ATP till IPP.
c) Genreglering – minskade kolesterol aktiverar genom SREBP2, kovalent modifiering –
AMPK inhiberar genom fosforylering, insulin aktiverar genom proteinfosfatas-medierad
defosforylering, nedbrytning – kolesterol aktivera proteosomal nedbrytning.

********************************************************************************
Slemmet i magsäcken har bland annat uppgiften att skydda epitelcellerna mot magsyran.
*******************************************************************************
23.

(5p) Magsäckens surhet upprätthålls med hjälp av en H+/K+-pump som sitter framförallt i
parietalcellerna. H+/K+-pumpen, också kallad syrapumpen, använder ATP för att pumpa
H+/K+-joner.
a) koncentrationen av natrium och kalium skiljer sig intracellulärt och extracellulärt. Ange
de ungefärliga jonkoncentrationerna.
b) Parietalceller är extremt mitokondrierika. Varför? Ge ett exempel på en annan celltyp som
är mitokondrierik.
c) Mitokondrien har sitt eget system för genexpression men är beroende av kärnkodade
proteiner för att fungera. Beskriv mitokondriell proteinimport för lösliga proteiner.
Svar:
a) Lite beroende på celltyp så är den intracellulära koncentrationen natrium 5 mM och
kalium 140 mM. Extracellulärt råder det omvända förhållandet.
b) Det går åt stora mängder ATP för att pumpa både H+ och K+ mot sina respektive
koncentrationsgradienter. Bra exempel på andra mitokondrierika celler är spermien (speciellt
runt flagellen) eller hjärtmuskelceller.
c) De flesta proteiner som skall till mitokondrien bär på en N-terminal signalsekvens. Vid
translation i cytosolen sker inbindning till ett cytosoliskt chaperon (HSP70). Komplexet
mellan de cytosoliska chaperonerna och det translaterade men oveckade proteinet som skall
importeras in i mitokondrien binder till en receptor i TOM-komplexet (”transfer over outer
membrane”). TOM i yttermembranet och TIM (”transfer over inner membrane”) i
innermembranet sätts då ihop i ett proteinimportkomplex som bildar en kanal genom både
inner och yttermembranet där den oveckade peptidkedjan dras igenom med hjälp av
mitokondriella HSP70 i en ATP-beroende process. Det mitokondriella HSP70 hjälper sedan
det importerade proteinet att vecka sig. Mitokrondriella signalpeptidas klyver sedan av
signalpeptiden.
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********************************************************************************
Mucin i mag-tarmkanalen skyddar också de underliggande cellerna mot olika proteaser.
*******************************************************************************
24.

(4p) Redogör med text och figur(er) för hur dietära proteiner hanteras i mag-tarmkanalen
för att de skall omvandlas till aminosyror samt kan absorberas. Redogörelsen skall bland
annat innehålla substrat, produkter och enzymnamn och miljö samt beskriva hur de olika
enzymerna aktiveras normalt och på rätt ställe i mag-tarmkanalen.
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 pepsinogenmolekyler 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.

********************************************************************************
Som tidigare nämnts, har slemmet i livmodern och äggledarna en viktig funktion i fortplantningen.
Spermier skall ta sig igenom en förändrad slemmiljö för att befruktning skall kunna ske. Spermier
använder fruktos som energikälla.
********************************************************************************
25.

(2p) Redogör med hjälp av substrat och produkter samt enzym och eventuellt
coenzym/cosubstrat för omvandlingen av fruktos (fruktolys) till en intermediär i glykolysen,
som alternativ till enzymnamn beskriv vad som sker i reaktionen med substratet.
Svar:
fruktos + ATP ! fruktos-1-fosfat + ADP (enzymnamn: fruktokinas),
fruktos-1-fosfat ! dihydroxyacetonfosfat (DHAP) + glyceraldehyd
(enzymnamn: aldolas [B]).
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Allmänna frågor (9p)
26.

(2p) Människans käke och tänder återspeglar vårt födointag som omnivorer (allätare), till
exempel har vi spetsiga hörntänder (caniner) som är bra att bita i kött med och samtidigt
kraftiga kindtänder (molarer) som är bra för att tugga på växter eller grönsaker. Tänderna
utgör första ledet i nedbrytningen av föda genom mekanisk bearbetning i munhålan.
a) Käkens rörelser styrs av en rad olika muskler. Nämn en muskel som är viktig för att bita
ihop tänderna samt hur denna muskel innerveras (ange nervgren)? (1p)
b) Tandvärk är en vanlig och ofta besvärlig åkomma. Vilken nervgren signalerar
smärtimpulser om du har ont i en av de nedre molarerna? Beskriv denna nervs förlopp, det
vill säga vilken huvudnerv är det en gren ifrån och hur når den tänderna i underkäken?
Svar:
a) Någon av följande: M. temporalis, M. masseter, M. pterygoideus medialis. Alla
tuggmuskler innerveras av N. mandibularis som är en huvudgren från N. trigeminus.
b) N. alveolaris inferior, gren från 5:e kranialnerven (N. trigeminus) löper inuti benet i
canalis mandibulae tillsammans med artär och ven med samma namn.

27.

(2p) Bukspottet bildas av exokrina pankreas och innehåller olika enzymer samt
bikarbonat. Den sistnämnda komponenten gör bukspottet alkaliskt, vilket är viktigt för att
neutralisera det sura innehållet från magsäcken som kommer ut i tolvfingertarmen
(duodenum).
a) Vilka två viktiga sfinktermuskler reglerar flödet från magsäck till tolvfingertarm
respektive utsöndringen av bukspott?
b) Muskeltonus i de flesta av matsmältningskanalens sfinktrar står under kontroll av det
autonoma nervsystemet (ANS). Detta system kan till exempel hämma
matsmältningsprocesser i samband med fysisk aktivitet genom att kontrahera flera sfinktrar
och därmed stoppa flödet i kanalen. Vilken del av ANS system ökar sitt inflytande på
kroppen vid fysisk aktivitet och var i centrala nervsystemet sitter de nervceller som utgör
ursprunget för denna del?
Svar:
a) Pylorusmusklen och musculus sphincter ampullae hepatopancreaticae / sfinkter Oddi.
b) Sympatiska nervsystemet och thorakal ryggmärg (lateralhornet).

28.

(2p) Vid en svår leverskada såsom efter en svampförgiftning kan nivåerna av bilirubin öka
i blodet på grund av nedsatt metabolism.
a) Redogör med substrat och produkter för hur bilirubin normalt hanteras i levern.
b) Beskriv också syftet med den aktuella reaktionen och hur produkten elimineras från
hepatocyten.
Svar:
a) bilirubin + 2xUDP-glukuronsyra ! 2UDP + bilirubin-diglukoronid.
b) Produkten görs mer hydrofil genom modifieringen och utsöndras aktivt mot en
koncentrationsgradient till gall-canaliculi.
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29.

(3p) Redogör med text och figurer för hur en aktiverad fettsyra i mitokondriematrix kan
metaboliseras till acetylCoA; samtliga substrat och produkter skall beskrivas (som alternativ
till namn ange den kemiska strukturen); för redoxreaktioner skall även enzymnamn och
coenzymer/cosubstrat anges.
Svar:
acylCoA + FAD ! trans-2-enoylCoA + FADH2 (enzymnamn: acylCoA-dehydrogenas),
trans-2-enoylCoA + H2O ! 3-hydroxyacylCoA [enzymnamn: [2,3-transenoylCoA-]
hydratas)],
3-hydroxyacylCoA + NAD+ ! 3-ketoacylCoA (enzymnamn: 3-hydroxyacylCoAdehydrogenas),
3-ketoacylCoA + CoA ! acetylCoA + acylCoA(n-2C) [enzymnamn: thiolas].
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DFM1-TENTAMEN 15 08 24
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: ”Circadian clocks” – biologiska klockor (30 p)
********************************************************************************
Många fysiologiska och endokrina processer i kroppen uppvisar olika typer av rytmicitet. En
centralt belägen ”klocka” och olika perifera cellulära klockor och möjligen även bakteriefloran
anses styra eller bidra till denna rytmicitet. Den centrala klockan (”Zeitgeber”), som reglerar
kroppens 24-timmars rytm (till exempel vakenhet/sömn, temperatur och många hormoner), är
belägen i nucleus suprachiasmaticus (SCN) i hypotalamus, medan de perifert belägna klockorna
finns runt om i kroppens olika organ såsom tarm, lever, muskler, fettväv. Studier har visat att cirka
10 -20 % av samtliga gener i en vävnad påverkas av dessa biologiska klockor. Dessa klockreglerade
generna kodar många gånger för huvudreglerade enzymer i kroppens olika metabola vägar, och i
colonmukosa har man visat att 30 % av de gener som påverkas av dessa klockor kodar för proteiner
som är involverade i cellcykeln och mitosprocessen.
Grunden till ”Zeitgeber” är en cyklisk aktivering av transkription och translation, vilken
upprätthålls genom en cyklisk feedback inhibering av de specifika klockgenerna Clock och Bmal.
Dessa klockgener kodar för nukleära proteiner (transkriptionsfaktorer) vilka binder till ett så kallat
E-box-element i olika, metabolt viktiga gener, gener som styr olika processer i magtarmkanalen,
men också gener (Per, Cry; ”Period” och ”Cryptochrome”) som inhiberar transkriptionen och
bildningen av proteinerna CLOCK och BMAL1; nedbrytning av bland annat de två regulatoriska
klockproteiner (PER och CRY) leder till att en ny cykel av transkription kan påbörjas.
Mer specifikt, fungerar CLOCK som ett acetyltransferas gentemot BMAL1 och vissa histoner,
vilket antyder att CLOCK påverkar kromatinstrukturen. Proteinerna CLOCK:BMAL1 ökar bland
annat uttrycket av Nampt-genen som kodar för det huvudreglerade enzymet i biosyntesen av NAD+.
Ökad biosyntes av NAD+ aktiverar olika deacetylaser, sirtuiner (SIRT1 och SIRT6), som på olika
sätt kan påverka histonerna och därmed kromatinstrukturen. SIRT1, som anses vara involverade i
åldrandet, deacetylerar bland annat BAML1 och bidrar på så sätt till den cykliska feedbackinhiberingen av klockmaskineriet; SIRT1 påverkar huvudsakligen gener som kodar för olika
peptider och cofaktorer. Till skillnad från SIRT1, påverkar SIRT6 gener som är involverade i lipid
och kolhydratmetabolism - till exempel SREBP1 (”sterol regulatory element binding protein”).
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Kroppens klockor påverkas på olika sätt av vår moderna livsstil såsom av till exempel nattarbete,
flygresor över olika tidszoner, intag av kaffe och te, samt genom krononutrition det vill säga av vad
vi äter liksom när och hur. Studier har till exempel visat att kroppsvikten påverkas av när man intar
isokaloriska mängder, möjligen beroende på att kroppstemperaturen och därmed
förbränningen/metabolismen används för olika ändamål vid olika tidpunkter på dygnet. Andra
studier har visat att ett högt intag av fett påverkar CLOCK:BMAL1 och i förlängningen olika
klockstyrda gener och därmed metabola processer i bland annat levern.
I magtarmkanalen påverkar de olika klockorna processer såsom DNA-syntes, omsättning av
epitelceller, absorptionen av vissa födoämnen, magens syrasekretion och motiliteten i
magtarmkanalen; även bakteriefloran uppvisar cykliska förändringar. Flera studier har visat på
kopplingar mellan störningar av dessa klockor och sjukdomar i magtarmkanalen och levern: IBS
(”irritable bowel syndrome”), IBD (”inflammatory bowel disease”), gastroesofagal reflux och
magsår samt fettlever. Andra exempel på sjukdomar som kopplats till störningar i våra biologiska
klockor är fetma, diabetes typ 2, metabola syndromet, cancer och störd funktionalitet i hjärnan.
------------------Det huvudreglerade enzymet i biosyntesen av molekylen hem regleras av våra klockgener; hem kan
i sin tur binda och aktivera den nukleära faktorn CRY (se stycke två ovan) i en feed-back loop.
*******************************************************************************
1.

(1p)
Redogör med hjälp av substrat, produkter samt enzymnamn för det huvudreglerade
steget i hembiosyntesen.
Svar: SuccinylCoA + glycin ! ALA (delta-aminolevulinsyra) + CoA + CO2.

********************************************************************************
O-glykosylering av proteiner med hjälp av !-N-acetylglukosamin (O-GlcNac) såsom den centrala
klockgenen BMAL1 (se den inledande tematexten) uppvisar också variationer över dygnet; den
UDP-aktiverade formen av denna modifierade hexos bildas via hexosaminvägen.
********************************************************************************
2.

(1p)
Namnge den glykolytiska intermediär som är startpunkt för hexosaminvägen.
UDP-N-acetylglukosamin som kan användas för att modifiera olika proteiner såsom
transkriptionsfaktorer är dock framförallt byggsten för en i cellulär matrix vanligt
förekommande makromolekyl. Vilken?
Svar: Fruktos-6-fosfat resp. glukosaminoglykaner (GAGs).

********************************************************************************
Som inledningsvis nämnts ökar proteinerna CLOCK:BMAL1 bland annat uttrycket av det
huvudreglerade enzymet i biosyntesen av NAD+. Genom denna genpåverkan kan kvoten av
NAD/NADH och NADP/NADPH och i förlängningen redox-status påverkas i olika celler. Även
olika specifika dehydrogenasers utryck påverkas av dessa klockgener och därmed balansen av
NAD/NADH vilket i sin tur genom feed-back påverkar dessa klockgener på olika sätt.
********************************************************************************
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3.

(1,5p) Redogör med hjälp av substrat, produkter och enzymnamn för en valfri cytosolär
redoxreaktion som är beroende av NAD/NADH? Beskriv metabolt tillstånd för när den valda
valfria reaktionen sker i den riktning som beskrivs.
Svar: Laktatdehydrogenas (LDH) regleras av våra klockproteiner. LDH katalyserar i
arbetande anaerob muskel, röda blodkroppar, tumörceller reaktionen:
pyruvat + NADH + H+ ! laktat + NAD+; i levern som ger upphov till glukoneogenes
katalyseras reaktionen i omvänd riktning. Korrekt beskrivning av en cytosolär reaktion som
katalyseras av malatdehydrogenas eller glyceraldehyd-3-fosfat-dehydrogenas vid angivande
av korrekt metabolt tillstånd godkänns också.

********************************************************************************
De huvudreglerade enzymerna i glykogenesen liksom glykogenolysen är på olika sätt reglerade av
våra biologiska klockor men också genom alloster och kovalent modifiering; vid vaket tillstånd
uppregleras enzymet som styr bildningen av glykogen och vid vila/sömn uppregleras enzymet som
glykogenolysen.
********************************************************************************
4.

(4p)
Med utgångspunkt från valfri fosforylerad aldohexos och en befintlig
glykogenprimer, a) redogör med reaktionsformler och kompletterande skiss för bildningen av
glykogen med hjälp av substrat och produkter samt namn på det reglerade huvudenzymet.
b) Redogör också för hur greningsställena i glykogen skapas (enzymnamn skall anges och vad
som katalyseras av det aktuella enzymet skall beskrivas).
c) Bildningen av de två enzymerna som styr glykogenesen respektive glykolysen styrs av våra
biologiska klockor men också av en fosforylerad aldohexos. Beskriv hur denna påverkar
glykogenesen respektive glykogenolysens huvudreglerade enzymer.
Svar:
a) Glukos-6-fosfat ! glukos-1-fosfat,
glukos-1-fosfat + UTP ! UDP-glukos + PPi,
UDP-glukos + primer ! glukos-primer + UDP (enzymnamn: glykogensyntas [GS]).
b) ”Branching enzyme” (4:6-transferas) katalyserar hydrolysen av en "(1-4-bindning) och
förflyttandet av 6-8 glukosenheter bakåt mot glykogenin och skapar där en "(1-6)-bindning.
c) Glukos-6-fosfat stimulerar GS och inhiberar glykogenfosforylas.

********************************************************************************
Olika processer i kroppens lipidomsättning påverkas också på olika sätt av dygnsrytmen. Bland
annat påverkas flera enzymer i lipogenesen liksom enzymet som styr det första steget i lipolysen
och enzymet som reglerar upptaget av fettsyror i mitokondrien.
********************************************************************************
5.

(3,5p) Redogör med en summaformel för a) lipolysen med angivande av substrat och
produkter samt samtliga enzymer och eventuella hjälpmolekyler. b) Beskriv också hur de
bildade molekylerna transporteras i blodbanan från en vit fettcell till en levercell. c) Beskriv
med kompletterande text hur lipolysen kontrolleras hormonellt vid fasta. (OBS beskriv ej
signaltransduktions mekanismerna för hormonerna).
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Svar:
a) TAG + 3H2O ! glycerol + 3fettsyror (enzymnamn1: ATGL; hjälpfaktor CGI-58,
enzymnamn 2: hormonkänsligt lipas – HKL/HSL, enzymnamn 3: MAG-lipas).
b) I blodbanan är glycerol fritt lösligt medan fettsyrorna transporteras bundna till albumin
m.h.a. hydrofob interaktion.
c) Vid fasta aktiveras lipolysen genom att HKL och perilipinproteinerna som omger
fettdroppen fosforyleras. Då perilipinerna fosforyleras frigörs ATGL-aktivatorn CGI-58 vilket
initierar lipolysen.
6.

(4p)
Redogör med reaktionsformler och figur(er), med angivande av samtliga substrat och
produkter samt enzymnamn och eventuella hjälpmolekyler/-proteiner, för hur en lång fettsyra
som tagits upp i en levercell (se frågan innan) modifieras till att den befinner sig i
mitokondriematrix och kan metaboliseras vidare i processen som kallas !-oxidation; ange
subcellulär lokalisation för de olika processerna. (OBS beskriv ej !-oxidationen).
Svar: Fettsyra + CoA + ATP ! acylCoA + AMP + PPi (enzymnamn: acylCoAsyntetas
lokaliserat på det yttre mitokondriemembranet/plasmamembranet),
acylCoA + karnitin ! acyl-karnitin + CoA (enzymnamn: CAT1/CPT1 lokaliserat på yttre
mitokondriemembranet),
intransport via translokas (antiport; inre mitokondriemembranet transporterar ut karnitin)
acyl-karnitin + CoA ! acylCoA + karnitin (enzymnamn: CAT2/CPT2 lokaliserat på inre
mitokondriemembranets insida).

********************************************************************************
Den andra produkten som bildats i samband med lipolysen kan efter fortsatt metabolism i levern
eller njuren ge upphov till glukoneogenes.
********************************************************************************
7.

(2p) Redogör med hjälp av substrat och produkter samt enzym och eventuellt
coenzym/cosubstrat för omvandlingen av det aktuella glukoneogenetiska substratet till valfri
fosforylerad trekolsintermediär i glukoneogenesen/glykolysen.
Svar: glycerol + ATP ! glycerol-[3]-fosfat + ADP (enzymnamn: glycerolkinas),
glycerolfosfat + NAD+ ! DHAP + NADH + H+ (enzymnamn: glycerolfosfatdehydrogenas).

********************************************************************************
En vanlig cellcykel, efter den tidiga embryonala fasen, tar ca 24 timmar. Cellcykeln består av olika
faser, till exempel M-fasen som består av mitos och cytokines.
********************************************************************************
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8.

(5p)

Namnge och beskriv kortfattat faserna som ingår i mitos före cytokines.

Svar:
Profas: DNA börjar kondenseras. Mikrotubuli organiseras från två poler.
Prometafas: Kärnmembranet har brutits ner. Mikrotubuli fångar kromosomer vid centromeren
(kinetokor).
Metafas: Kromosomer dras från två poler och hamnar i mitten av cellen (metafasplattan).
Anafas: Cohesin klyvs och kan inte längre hålla ihop systerkromatiderna. Kromosomerna dras
till de två polerna.
Telofas: Kromosomerna når polerna. Cellen början snörpas av på mitten av en ring av aktin
och myosin.
*******************************************************************************
Även kromatinstrukturen i cellerna påverkas av kroppens olika biologiska klockor.
*******************************************************************************
9.

(4p)
Vilka beståndsdelar består kromatin av och vad kallas de delar av kromatinet som är
“hårt packade” respektive de som är mer öppna? Ge också exempel på hur de olika typerna av
kromatin skapas. Baserat på kursens innehåll, skapa en hypotes varför vissa regioner av
kromosomerna är "hårt packade" i vissa celltyper, men mer öppna i andra celltyper som finns
i människokroppen.
Svar: Kromatin består av DNA plus histonproteiner. Tättpackat kromatin är av
heterokromatin natur vilket skiljs från eukromatin som är mer luckert eller tillgängligt/öppet.
Kromatinremodellering sker t.ex. via acetylering av histonproteiner eller via ATP-beroende
kromatinremodellerande enzymer för att skapa åtkomst till promotorerna för
transkriptionsmaskineriet, osv. Heterokromatin bildas t.ex. via metylering av
histonproteinernas ändar.
Hypotes: Gener som finns i områden som består av heterokromatin uttrycks på ett annorlunda
sätt än de som finns i eukromatin. Genom att vissa områden i kromosomerna kan ändra sin
struktur ("fakultativ heterokromatin") kan genuttrycket för dessa områden regleras - till
exempel i olika celltyper, när stamceller differentierar till olika celltyper. Vissa
kromosomområden kan inaktiveras, eller aktiveras. På detta sätt kan man även styra uttrycket
av ett område som innehåller ett antal gener.
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********************************************************************************
Som inledningsvis nämnts finns det kopplingar mellan störningar av våra biologiska klockor och
sjukdomar såsom gastroesofagal reflux och magsår. De bakomliggande mekanismerna är inte
klarlagda, men teoretiskt kan det finnas kopplingar mellan esofagusmotorik och reglering av
parietalcellens syrasekretion.
********************************************************************************
10.

(2p)
Vilken funktion har den a) primära peristaltiska vågen respektive den b) sekundära
peristaltiska vågen i esofagus? Beskriv också kortfattat hur den primära respetive sekundära
peristaltiska vågen uppkommer?
Svar: a) Den primära peristaltiska vågen startar när tungan för födan mot bakre svalgväggen
och initierar sväljreflexen vilket leder till en primär peristaltisk våg i esofagus. Denna
peristaltiska våg förflyttar fast och halvfast föda genom hela esofagus till magsäcken.
b) En sekundär peristaltisk våg kan starta genom antingen uttänjning av esofagusväggen
(aktivering av sträckreceptorer), t.ex. när en bit bröd fastnat eller vid s.k. reflux när
magsäckens innehåll kommer upp i esofagus nedre del (retning av slemhinnan i esofagus).

11.

(2p)
Parietalceller i ventrikeln transporterar ut från cellen H+- och Cl- -joner som sedan
formar den sura miljön i ventrikeln.
Parietalceller påverkas både hormonellt och av n. vagus. Ange fyra substanser (hormoner eller
signalsubstanser) som påverkar syrasekretionen och beskriv på vilket sätt (ökar eller minskar)
de påverkar syrasekretionen från parietalcellen.
Svar: Histamin från ECL cellerna ökar produktionen av HCl liksom gastrin från G-cellerna.
Somatostatin från D cellerna hämmar parietalcellens produktion av HCl. Acetylkolin, som
frisätts från vagusnerven, ökar produktionen av HCl genom en direkt effekt på
parietalcellerna [och indirekt via histaminfrisättning från ECL-cellerna och GRP-frisättning
som stimulerar frisättningen av gastrin från G-cellerna].
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Pass 2
Tema 2: Diabetes (24 p)
********************************************************************************
Diabetes karaktäriseras av att stora vätskemängder (ökad diures) utsöndras via njurarna och som
konsekvens härav ökar törsten och vanligtvis tillföres då ökande vätskemängder. Det finns två
huvudtyper av diabetes, insipidus och mellitus, vilka är kopplade till defekter i helt olika endokrina
system: defekt insöndring eller signalering av antidiuretiskt hormon (vasopressin) respektive
insulin.
När det gäller diabetes mellitus indelas denna i subtyperna 1 och 2, vilka orsakas av bristande
bildning och insöndring av insulin (beroende på en autoimmun reaktion mot beta-cellerna)
respektive fel i insulinets signaltransduktion (insulinresistens). Diabetes mellitus leder förutom till
ökad diures (på grund av glukosuri) och törst, till viktminskning och trötthet; vid obehandlad
diabetes typ1 är sjukdomen ofta associerad med ketoacidos, men ketoacidos kan också förekomma
vid typ2.
Diagnosen diabetes mellitus ställs efter mätning av upprepat förhöjda blodglukosnivåer vid fasta
(>6,1 mM enligt WHO) eller vid gränsfall (5,6-6,1 mM enligt WHO) genom att en peroral
blodglukosbelastning utförs och blodglukosnivån efter två timmar mätes. Som mått på hur
glukosnivåerna legat över en längre tid mäts hemoglobinvarianten HbAIc.
Komplikationer vid diabetes kan indelas i akuta och sena: de akuta kan vara hypoglykemi eller
hyperglykemi som skall hanteras på radikalt olika sätt: ge glukagon och/eller tillföra glukos
respektive ge insulin. Risken för akuta hypoglykemiska effekter ökar vid frekvent
insulinbehandling syftande till bättre genomsnittlig glukoskontroll.
De sena komplikationerna beror på förändringar i nerver (neuropati) och de mindre kärlen
(mikroangiopati) speciellt i ögat och njuren, vilket leder till retinopati respektive nefropati. Även de
stora kärlen kan påverkas vid diabetes (makroangiopati), något som kan leda till åderförkalkning
och fotsår med gangrän.
-----------------------------Svårläkande sår i fötterna är en relativt vanligt förekommande komplikation vid diabetes. Detta kan
bero på sämre cirkulation, eller känselbortfall.
*******************************************************************************
12.

(4p)
Sårläkningen bygger på regenerativa cellbiologiska processer som är likartade till de
utvecklingsbiologiska processerna under embryonal utveckling. a) Vilka är de fyra viktigaste
cellulära funktionerna som celler måste ha för att ett sår på huden skall kunna läkas? b)
Beskriv kortfattat hur sårläkningen går till i ett typiskt sår (till exempel ett hudsår). Vilka är
de fyra viktigaste stegen i sårläkningen?
Svar:
De fyra viktigaste cellulära funktioner är: a) 1) celler måste kunna röra sig, 2) celler måste
kunna byta information mellan sig och interagera fysiskt, 3) de måste kunna växa och dela sig
och 4) de måste kunna differentiera till nya celltyper.
De viktigaste stegen i sårläkning är:
- Inflammation.
- Cellrörelse i området.
- Celldelning induceras.
- Celler organiserar sig till vävnader.
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********************************************************************************
Det görs mycket forskning kring stamceller i förhoppning att man i framtiden med stamceller skulle
kunna skapa fungerade terapiformer mot diabetes typ1.
********************************************************************************
13.

(3p)
Definiera kortfattat vad menas med toti-, pluri- och multipotenta celler, och för var
och en av dessa, ge ett exempel på var man kan hitta dem under embryonal/fostertid eller i
den vuxna kroppen.
Svar:
Totipotenta celler kan utvecklas till vilken celltyp som helst i ett embryo eller i placenta.
Exempel: zygot och klyvningsembryots celler.
Pluripotenta celler kan utvecklas till vilken celltyp som helst i ett embryo. Exempel: inre
cellmassan i blastocysten ("embryonala stamceller").
Multipotenta celler kan utvecklas till många celltyper. Exempel: benmärgsceller, neuronala
stamceller.

********************************************************************************
Insulin är ett exempel på peptidhormon som efter translationen genomgår ett antal steg av
processning och modifiering innan det kan bli verksamt.
********************************************************************************
14.

(2p)
Med utgångspunkt från ett translaterat protein, redogör för två olika typer av
posttranslationella modifieringar som ett protein kan genomgå innan det utsöndras från cellen.
Uppge för var och en av de två modifieringarna du beskriver var i cellen den sker.
Svar: Flera olika sorters posttranslationella modifieringar godkänns.
Två exempel:
- N-glykosylering som sker i ER. Modifieringen sker cotranslationellt när rätt sekvens [N-XS/T] passerar igenom translokonet.
- Sulfatering och O-glykosyleringar av tyrosinrester. Sker i trans-Golgi.

15.

(2p)
Frisättning av insulin från bukspottskörteln är ett exempel på reglerad exocytos.
Beskriv skillnaden mellan konstitutiv och reglerad sekretion samt redogör för
mognadsprocessen för en reglerad sekretorisk vesikel.
Svar: Konstitutiv sekretion sker kontinuerligt i nästan alla celltyper. De flesta extracellulära
proteinerna utsöndras på detta sätt. Vissa specialiserade celltyper använder reglerad sekretion
där proteiner ansamlas och anrikas i sekretoriska vesiklar som kan utsöndras vid en given
signal (oftast ett hormon utifrån). Vesiklar innehållande proteinaggregat utsöndras från transGolgi som omogna sekretoriska vesiklar. Dessa mognar (koncentreras) genom att överflödigt
membran och lumeninnehåll successivt avknoppas i små klatrintäckta vesiklar och går
tillbaka till trans-Golgi.
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********************************************************************************
Vid insulinresistens är det något fel i insulins signaltransduktionsväg.
********************************************************************************
16.

(3p)
Redogör med figur och kompletterande text för insulins signaltransduktionsväg (från
typ av receptorprotein till och med det enzym som på ett koordinerat sätt kan aktivera
glykogenesen och inhibera glykogenolysen).
Svar: Insulins inbindning till den färdigdimeriserade insulinreceptorn leder till en korsvis
autofosforylering av de intracellulära !-domänerna. Hela receptorn kan nu fungera som ett
kinas och katalysera fosforyleringen av IRS på tyrosinrester: IRS + ATP ! IRS-P + ADP.
IRS-P känns igen av enzymet PI-3K som m.h.a. ATP fosforylerar PIP2 till PIP3 under
samtidig bildning av ADP. Enzymet Akt (PKB) binder till PIP3 och aktiveras genom
fosforylering av PDPK1. Akt kan i sin tur på olika sätt leda till aktivering av olika
proteinfosfataser såsom PP1.

********************************************************************************
Insulin stimulerar upptaget av aminosyror i olika vävnader genom rekrytering av vissa specifika
aminosyratransportörer och proteinbiosyntes via mTOR och SK6-aktivering liksom; parallellt med
dessa stimulerande effekter hämmar insulin proteolysen. Vid diabetes typ1 minskar biosyntesen
samtidigt som proteolysen accelererar. Vid ökad proteolys, såsom vid fasta, är det framförallt två
olika aminosyror alanin och glutamin som insöndras till blodbanan.
********************************************************************************
17.

(2p)
Redogör med hjälp av reaktionsformler (substrat, produkter och enzymnamn) för hur
glutamin bildas vid proteolys i skelettmuskulatur.
Svar:
"-aminosyror + "-ketoglutarat ! "-ketosyra + glutamat (enzymnamn: aminotransferas),
glutamat + NH3 + ATP ! glutamin + ADP + Pi (enzymnamn: glutaminsyntetas).

********************************************************************************
Vid diabetes typ1 är plasmanivåerna av glukos förhöjda vilket framförallt beror på att det
insulinberoende glukosupptaget efter måltid inte signaleras på normalt sätt men också beroende på
att glukoneogenesen i levern är aktiverad. I levern metaboliseras alanin till pyruvat och glutamat.
********************************************************************************
18.

(1p)
a) Namnge enzymet som katalyserar reaktionen av "-ketoglutarat + alanin !
glutamat + pyruvat. b) Beskriv kortfattat vilken klinisk användning man har av att analysera
halten av det aktuella enzymet.
Svar: a) Enzymnamn: alaninaminotransferas; ALAT skall normalt finnas intracellulärt men
vid vävnadsskada läcker det ut i blodet; b) förhöjd koncentration av ALAT i ett blodprov är
en ospecifik markör för en vävnadsskada (ofta i levern).
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19.

(4p)
Med utgångspunkt från pyruvat, redogör med hjälp av reaktionsformler (substrat och
produkter samt enzymnamn) för de fyra ”huvudreglerade" enzymstegen i glukoneogenesen
som avviker från glykolysens tre ”huvudreglerade" steg.
Svar:
Pyruvat + CO2 + ATP ! oxalacetat + ADP + Pi (enzymnamn: PEPkarboxykinas),
oxalacetat + GTP ! fosfoenolpyruvat (PEP) + CO2 (enzymnamn: pyruvatkarboxylas;
PEPCK),
fruktos-1,6-bisfosfat + H2O ! fruktos-6-fosfat + Pi (enzymnamn: fruktos1,6-bisfosfatas),
glukos-6-fosfat + H2O ! glukos + Pi (enzymnamn: glukos-6-fosfatas).

********************************************************************************
I leverns mitokondrier omvandlas glutamat (se föregående brödtext) genom oxidativ fosforylering
till bland annat ammoniak (NH3).
********************************************************************************
20.

(2p)
Redogör med en summaformel för hur ammoniak i levern omvandlas till en
vattenlöslig icke toxisk exportprodukt (substrat, produkter och ”huvudreglerat" enzym skall
anges, liksom hur och av vad det aktuella enzymet regleras).
Svar: [NH3 /(NH4+) + Asp]/ 2NH4+ + CO2 + H2O / (HCO3-) + 3ATP + H2O ! urea +
[fumarat] + 2ADP + AMP + 4Pi (PPi + 2Pi) + [2H+].
Huvudreglerat enzym: ”karbamylfosfatsyntetas I” regleras allostert och positivt av
N-acetylglutamat.

********************************************************************************
Ketoacidos kan uppstå i samband med diabetes mellitus, ett tillstånd som kan vara livshotande.
********************************************************************************
21.

(1p)
Beskriv kortfattat två molekylära förändringar i levern som gynnar ökad
ketonkroppsbildningen vid längre tids fasta/svält och framförallt bildningen av den mest
reducerade ketonkroppen.
Svar: Vid ökat inflöde att fettsyror till levern bildas ett relativt överskott av acetylCoA
gentemot oxalacetat varför TCA-cykeln ej kan hantera ytterligare alla acetylCoAmolekylerna. Ökande mängder av NADH gynnar bildningen av den mest oxiderade
ketonkroppen 3-OH-butyrat. AcetylCoA stimulerar pyruvatkarboxylaset och gynnar därmed
glukoneogenesen medan PDH-komplexet hämmas.
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Pass 3
Tema 3 (14,5p) + allmänna frågor (11,5p )
Tema 3: Tillsatsämnen och berikning av livsmedel (14,5p)
********************************************************************************
Tidigare under året uppmärksammades i media en studie (Chassaing et al., 2015; Nature 519: 9296) i vilken man kunde visa att emulgeringsmedel, ett vanligt använt tillsatsmedel som ofta finns i
färdiglagad mat och glass för att få en jämn blandning, hos möss framkallade en låggradig
inflammation i tjocktarmen och ett obesitas/metabolt syndrom. Emulgeringsmedlet framkallade en
förändrad komposition av tarmens bakterieflora som bidrog till utvecklingen av en inflammatorisk
process. Även andra tillsatsämnen som konstgjorda sötningsämnen har visat sig kunna störa
kroppens egen bakterieflora och bidra till inflammatorisk tarmsjukdom, vilket får blodsockret att
skjuta i höjden.
En tillsats är enligt Svenska livsmedelsverket varje ämne: a) som i sig självt normalt inte
konsumeras som ett livsmedel, b) som normalt inte används som en typisk ingrediens i livsmedel,
oavsett om det har något näringsvärde eller inte, c) som avsiktligt tillförs livsmedel för ett
teknologiskt ändamål vid framställning, förädling, beredning, behandling, förvaring, förpackning
och transport och som resulterar i, eller kan antas resultera i, att ämnet eller dess biprodukter direkt
eller indirekt blir en beståndsdel i livsmedlet.
Tillsatser som är tillåtna i EU kallas för E-nummer och indelas i följande grupper:
Livsmedelsfärgämnen (E100–199); Konserveringsmedel (E200–299); Antioxidationsmedel och
surhetsreglerande medel (E300–399); Förtjocknings-, stabiliserings- och emulgeringsmedel (E400–
499); Antioxidationsmedel och klumpförebyggande medel (E500–599); Smakförstärkare (E600–
699); Antibiotika (E700–799); Övriga tillsatser (E900–999); Oklassificerade (E1100–1599).
(Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Livsmedelstillsats)
-------------------------------Inflammatorisk tarmsjukdom inbegriper en grupp inflammatoriska tillstånd in tunntarm (duodenum,
jejunum och ileum) och tjocktarm (colon, rectum, appendix och analkanal) utan påvisbar infektion.
De två i särklass vanligaste tillstånden är Crohns sjukdom och ulcerös kolit.
********************************************************************************
22.

(1p)
Klargör hur du i mikroskopet kan skilja på tunntarm och colon. Nämn minst två
parametrar (enbart synbara i mikroskopiskt; ej makroskopiskt) som klart skiljer sig mellan
tunntarm och colon. I tunntarm respektive colon inräknas samtliga ingående delar.
Svar:
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23.

(0,5p) I tunntarmen, och i mindre utsträckning också i tjocktarm, finns en speciell celltyp
som deltar i regleringen av normal intestinal bakterieflora. Vad kallas denna celltyp?
Svar: Paneths celler.

24.

(0,5p) För att undersöka tjocktarmen och nedre delen av tunntarm utförs en så kallad
koloskopi, varvid man med hjälp av ett fiberoptiskt instrument studerar tarmens slemhinna
och tar vävnadsprover. För att nå de olika delarna av tarmen måste analkanalen passeras. Som
du känner till, sker det en gradvis förändring av epitelet i analkanalen. Hur klassificeras
epitelet just innan man når epitelet som är gemensamt för tunn- och tjocktarm?
Svar: Skiktat cylindriskt/kubiskt epitel.

********************************************************************************
Konstgjorda sötningsmedel såsom aspartam och sackarin som tillsatts vissa livsmedel har visat sig
påverka tarmfloran. Artificiella sötningsmedel har dessutom visat sig uppreglera transportprotein
som medierar det huvudsakliga upptaget av glukos från tarmlumen in i enterocyten.
*******************************************************************************
25.

(3p)
Redogör med hjälp av ett diagram (sorter och enheter skall anges) innehållande två
grafer hur man skulle kunna förvänta sig att en kolhydratbelastningskurva kan se ut a) vid en
normal mängd av glukostransporterande proteiner i tarmepitelet och b) hur man skulle kunna
förvänta sig att kolhydratbelastningskurvan skulle kunna se ut om man har en dubbel mängd
av glukostransporterande proteiner jämnt fördelade längs tarmen. Motivera med text de
eventuella skillnader som kan ses mellan de två graferna.
Svar: För figur se kompendiet till kolhydratlaborationen.
En uppreglering av SGLT1 skulle teoretiskt kunna medföra att en större mängd glukos tas upp
på en kortare tid något som skulle medföra att toppen i belastningskurvan blir högre och
kommer tidigare.

********************************************************************************
Xylitol (björksocker) är en sockeralkohol med karieshämmande effekt som används som
sötningsmedel i till exempel vissa tuggummin och tabletter, men som också kan ingå i vissa
tandkrämer. Xylitol kan i viss utsträckning efter absorption omvandlas till xylulos-5-fosfat en
intermediär i den reversibla delen av HMP-shunten. Eftersom xylulos-5-fosfat, via indirekt
påverkan på ChREBP, kan uppreglera fettsyrasyntas (FAS) liksom de enzymer som leder till
bildningen av de substrat och cosubstrat som FAS använder sig av, kan absorberat xylitol teoretiskt
öka lipogenes.
********************************************************************************
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26.

(2p)
Med utgångspunkt från cytosolärt citrat redogör med hjälp av substrat och produkter
samt enzym och eventuellt coenzym/cosubstrat för bildningen av de två kolsubstraten som
fettsyrasyntas (FAS) använder sig av för fettsyrasyntes.
Svar: citrat + CoA + ATP ! acetylCoA [FAS-substrat] + oxalacetat [C4] + ADP
(enzymnamn: [ATP]-citratlyas),
acetylCoA + CO2 +ATP ! malonylCoA + ADP + Pi (enzymnamn: acetylCoA-karboxylas;
coenzym: biotin).

********************************************************************************
Fettsyrasyntas behöver för sin funktion ett reducerat coenzym/cosubstrat. Detta kan bildas via den
irreversibla delen av HMP-shunten men också med utgångspunkt från en fyrkolsförening som
bildas då citrat klyvs (se föregående fråga).
********************************************************************************
27.

(2p)
Med utgångspunkt från den aktuella fyrkolsföreningen (se brödtext) redogör med
hjälp av substrat och produkter samt enzym och coenzym/cosubstrat för de två konsekutiva
reaktioner som leder till bildningen av det reducerade coenzym/cosubstrat som behövs för
fettsyrasyntas (FAS).
Svar: Oxalacetat + NADH + H+ ! malat + NAD+ (enzymnamn: NAD-beroende
malatdehydrogenas),
malat + NADP+ ! pyruvat + CO2 + NADPH + H+ (enzymnamn: NADP-beroendemalatdehydrogenas; ”Malic enzyme”).

********************************************************************************
Askorbinsyra (C-vitamin) tillförs många livsmedel som konserveringsmedel (antioxidation).
C-vitamin behövs för många olika reaktioner i kroppen såsom vid biosyntesen av kollagen typ1 och
i den metabola väg som leder fram till bildningen av katekolaminen adrenalin.
********************************************************************************
28.

(1p)
Redogör med hjälp av substrat och produkter samt enzym och cosubstrat för ett
valfritt reaktionssteg i kollagenbiosyntesen, eller i biosyntesen av adrenalin, som kräver
C-vitamin/ascorbat.
Svar: Lys/Pro + O2 + ascorbat [+ "-ketoglutarat] ! Hyl/Hyp + H2O [+ dehydroascorbat +
succinat + CO2] (enzymnamn: lysyl-/prolylhydroxylas),
dopamin + O2 + ascorbat ! noradrenalin + H2O [+ dehydroascorbat] (enzymnamn: dopamin[!-]hydroxylas).
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********************************************************************************
Lecitin (fosfatidylkolin) eller sojalecitin adderas också till många livsmedel. Fosfatidylkolin kan i
magtarmkanalen brytas ned till olika molekylära komponenter som efter absorption kan
återanvändas på många olika sätt.
********************************************************************************
29.

(1,5p) Beskriv med figur och text fosfatidylkolins (FK) principiella uppbyggnad.
(Molekylära delkomponenter och bindningar som sammanfogar dessa skall tydligt framgå av
figuren).
Svar: Glycerolrest till vilken det med esterbindningar binder två acylgrupper (C1 och C2).
Till C3 binder m.h.a. en fosfoesterbindning en fosfatgrupp till vilken en alkohol binds m.h.a.
ytterligare en fosfoesterbindning.

********************************************************************************
Förutom tillsatsämnen som används i livsmedelsproduktion, finns det exempel där man även
berikar maten med olika substanser i hälsofrämjande syfte. Dessa räknas dock inte som
tillsatsämnen utan som berikning av livsmedel.
I vissa länder berikas mjölprodukter med folsyra i syfte att minska risken för vissa typer av
utvecklingsstörningar som kan uppstå under graviditeten. I Sverige rekommenderar
Livsmedelsverket att alla som kan tänkas bli gravida tar tillskott med folsyratabletter.
********************************************************************************
30.

(3p)
Förklara vad man vet om folsyrans betydelse för utveckling under embryonaltiden för
att förebygga utvecklingsstörningar. Beskriv tillstånd som kan uppstå under folsyrabrist under
graviditeten.
Svar: Folsyra behövs för att neuralröret skall kunna slutas på normalt sätt under embryonal
utveckling. Vid för lågt intag av folsyra i kosten ökar risken för spina bifida ("delad ryggrad")
som resultat av defekt i posterior neuralrörsslutning, eller anencefali som defekt i anterior
neuralrörsslutning. Graden av spina bifida kan variera men anencefali är alltid dödligt.
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Allmänna frågor (11,5 p)
31.

(4,5p) Epitelceller bildar barriärer mot kroppens utsida, som till exempel i hud och
tarmslemhinna. För att denna barriärfunktion skall fungera optimalt krävs det tre olika typer
av kopplingar (adhesionstyper) mellan celler. Namnge och beskriv vad som utmärker var och
en av dessa kopplingar.
Svar:
"Tight junctions": Denna typ av koppling bildar väldigt täta kontakter som utgör en barriär
mot diffusion av vattenlösliga molekyler mellan celler. Dessa kopplingar består av claudiner
och occuludiner samt zona occludens proteiner. Direkt koppling till cytoskelett saknas.
"Adherens junctions": Dessa kopplingar sammanlänkar aktin-cytoskelettet mellan celler.
Deras roll är att överföra mekaniska krafter (som genereras av aktin-myosin) mellan celler.
Består av cadheriner.
Desmosomer: Kopplar samman intermediärfilament mellan celler och ger drag-hållfasthet till
epitel-membranet. Består av cadheriner."

32.

(1p)
Vid ökad nukleotidnedbrytning eller ibland vid excessivt alkoholintag kan gikt
uppkomma. Ett vanligt symptom vid gikt är smärta från stortåleden. a) Vilken förening ger
upphov till smärtsymptomen? b) Beskriv med hjälp av substrat och produkter samt
enzymnamn ett reaktionssteg där den aktuella föreningen bildas som produkt. Ledtråd: i
reaktion bildas bland annat en syreradikal, men det är inte denna som ger upphov till
symtomen.
Svar: a) Urinsyra. b) Xantin + H2O + O2 ! Urinsyra + H2O2 (Enzymnamn: xantinoxidas).

33.

(2p)
Tungan, lingua, är en viktig muskel som används vid till exempel sväljning och tal.
a) Namnge en muskel som framför allt förändrar tungans läge i munhålan (skjuta ut, dra in
etcetera), snarare än att ändra dess form. Hur innerveras den namngivna muskeln?
b) Vilket fristående ben utgör fästpunkt för ett flertal av tungans muskler?
c) Posteriort om tungbasen sitter övergången från munsvalg (oropharynx) till strupsvalg
(laryngopharynx). Övergången innefattar bland annat ingången till luftvägarna. Nämn vilken
anatomisk struktur som förhindrar att mat eller annat olämpligt kommer ned i luftvägarna.
Svar:
a) Någon av M. palatoglossus, M. styloglossus, M. hyoglossus, eller M. genioglossus. Alla
innerveras av N. hypoglossus, kranialnerv XII.
b) Os hyoideum.
c) Struplocket / epiglottis.
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34.

(2p)
De olika delarna av tarmkanalen har varierande grad av organrörlighet inne i
bukhålan. Colon sigmoideum har hög grad av rörlighet, vilket kan ge upphov till att denna del
av tarmen svänger kring sin egen axel och fastnar i en felaktig position. Detta tillstånd kallas
volvulus, en typ av tarmvred, och leder till stopp i den luminala tarmtransporten samt strypt
blodflöde till colon sigmoideum, vilket i sin tur kan få allvarliga konsekvenser om det inte
åtgärdas i tid.
a) Vad avgör tarmarnas organrörliget?
b) Vilken huvudgren från kroppspulsådern, aorta, försörjer colon sigmoideum med blod?
c) Namnge valfri del av colon som har låg organrörlighet och således låg risk för volvulus.
Svar:
a) De delar av tarmen som till stor del bekläds med bukhinna, peritoneum, har större rörlighet
(intraperitoneala organ) än de delar som sitter mer förankrade mot bukväggen
(retroperitoneala organ). De delar som har ett långt tarmkex, mesenterium (dubbelskikt av
peritoneum), har störst organrörlighet.
b) A. mesenterica inferior.
c) Colon ascendens eller descendens.

******************************************************************************
Cancer i tjocktarmen, inklusive ändtarmen (= kolorektal cancer) är den näst vanligaste
cancersjukdomen hos såväl kvinnor som män, efter bröstcancer respektive prostatacancer.
Drygt 5 000 fall av kolorektal cancer upptäcks varje år i Sverige, tre fjärdedelar av patienterna är
över 65 år. Cancer i tunntarmen är mycket sällsynt.
Symtomen vid kolorektal cancer kommer ofta smygande. Ändrade avföringsvanor kan vara ett
tidigt tecken – ofta med omväxlande hård och lös avföring. Slem i avföringen är ett annat
varningstecken. Blod i avföringen förekommer också, blodblandad avföring blir oftast mörk, nästan
svart. Symtom som kan uppträda senare i sjukdomsförloppet är smärtor, uppkördhet, blodbrist,
trötthet och viktminskning.
*******************************************************************************
35.

(2p)
Bifogad bildsida visar fyra olika histologiska preparat från matsmältningskanalen och
från organ som deltar i matsmältningsprocesser. Namnge för varje bild (A-D) från vilket
organ/vävnad preparatet är tagit från. I förekommande fall skall du också specificera från
vilken subdel av respektive organ. Varje fullständigt korrekt svar ger 0,5 poäng.
Svar: A = kolon; B = lever; C = pankreas (med Langerhanska cellöar); D = ileum.
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Bildbilaga till fråga 35
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DFM1-TENTAMEN 16 01 11

(korrigeringar-fråga 2b, 4 och 17)
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Mjölk på gott och ont (30p)
********************************************************************************
Mjölk fungerar som energi- och näringskälla för den nyfödda individen och är anpassat för det
syftet. Mjölken innehåller bland annat laktos, många olika proteiner, lipider av olika slag,
mikronäringsämnen såsom fettlösliga vitaminer, kalcium, magnesium. Mjölk innehåller dessutom
en nyligen identifierad typ av extracellulära vesiklar (exosomer) som innehåller bland annat
syraresistent mikroRNA (miRNA) som kan verka signalerande på olika sätt. Mjölkens
sammansättning avseende till exempel proteininnehåll varierar mycket mellan till exempel
människa och nötkreatur (ko), 12 respektive 35g protein/L. Vidare, human mjölk innehåller 60 %
vassleproteiner och 40 % kasein medan komjölk bara innehåller 20 % vassleproteiner men 80 %
kasein. De så kallade vassleproteiner (proteininnehållande vätska som bildas vid osttillverkning) är
en heterogen grupp av proteiner som anses speciellt intressanta när det gäller mjölks effekter på
bland annat tillväxt då de innehåller mycket av de grenade aminosyrorna. Ett exempel på en sådan
är leucin, som stimulerar insulinfrisättning men också i kombination med glutamin aktiverar
signalering via mTORC1 (”mechanistic/mammalian target of Rapamycin” – komplex 1).
Aktivering av kinaskomplexet mTORC1, leder bland annat till ökad proteinsyntes och proliferation,
men också till ökad syntes av lipider och adipogenes (nybildning av fettceller). Kasein, å andra
sidan, är en rik källa till tryptofan som kan stimulera frisättningen av tillväxthormon (GH) och i
förlängningen frisättning av tillväxtfaktorn IGF-1.
Bland lipiderna som återfinns i human mjölk dominerar de mättade fettsyrorna palmitinsyra,
stearinsyra och myristinsyra och den omättade fettsyran oljesyra, men dessutom finns där en hel
uppsjö av olika fleromättade fettsyror innehållande både cis och transbindningar samt många olika
både kortare och längre mättade fettsyror.
På grund av sitt stora näringsinnehåll och det faktum att mjölk innehåller mycket kalcium som
behövs för skelettet rekommenderas ofta ett ökat intag av mjölk eller olika mjölkprodukter i
samband med graviditet. Nyligen har dessa rekommendationer ifrågasatts av vissa forskare då flera
olika studier visat på samband mellan ökat intag av mjölkprodukter och ökad placentavikt och
födelsevikt hos fostret; ökad födelsevikt korrelerar med ökad risk för fetma, insulinresistens men
också kardiovaskulära sjukdomar.
Å andra sidan finns det flera studier som pekar på att intag av olika vassleproteiner, eller
nedbrytningsprodukter därav, skulle motverka risken för att utveckla det så kallade metabola
1

syndromet och insulinresistens. Flera av substanserna, inklusive aminosyror, som kan utvinnas från
vassleproteinerna stimulerar till exempel frisättningen av inkretiner (bland annat GLP-1), motverkar
nedbrytningen av frisatt GLP-1, samt stimulerar insulinfrisättningen från !-celler i pankreas.
Dessutom har olika miRNA, som finns i mjölkexosomerna, visat sig påverka tillväxten av !-celler
och frisättning av insulin.
Intag av vassleproteiner, och/eller produkter därav, har också visat sig påverka känslan av mättnad
och hämma tömningen av maginnehållet vilket sammantaget kan leda till en jämnare
blodglukoskurva efter en måltid och ett reducerat kaloriintag.
------------------Litteraturkällor: Melnik et al. J Translational Medicine (2015) 13:13 (DOI:
10.1186/s12967-014-0377-9)
Melnik et al. Nutrition Journal 2013, 12:103 (DOI:10.1186/1475-2891- 12-103)
Mignone et al. World J Diabetes 2015 6(14):1274-1284 (DOI: 10.4239/wjd.i14.1274)
”Whey protein” (Wikipedia downloaded 151109)
*******************************************************************************
1.

(2p) Redogör för hur kroppen reglerar kontraktionerna i magsäcken samt tömning av
ventrikeln in i duodenum i samband med en kontraktion.
Svar: I samband med sväljningen relaxerar muskulaturen i magsäcken, den s.k. receptiva
relaxationen som innebär att magsäcken är beredd att ta emot föda utan att muskulaturen
aktiveras. När föda når ventrikeln och denna successivt fylls inträder den s.k. adaptiva
relaxationen för att kunna fylla magsäcken upp till ca 1,5 L. I samband med att föda börjar
nå magsäcken startar motoriken som innebär maximalt tre kontraktioner per minut som blir
allt kraftigare ju närmare antrum-pylorusregionen kontraktionen kommer. Vid varje
kontraktion blandas födan med ventrikelsaft och knådas till mindre bitar. Om födan har
sönderdelats till millimeterstora partiklar kan 6-8 mL tömmas ut i duodenum.

******************************************************************************
Mjölk innehåller rikligt med nybildade fettsyror, bland annat palmitinsyra.
******************************************************************************
2.

(7p) Med utgångspunkt från pyruvat a) redogör i detalj (substrat, produkter, enzymnamn
och eventuellt coenzym) för samtliga reaktioner som krävs för bildningen av de två olika
kolsubstraten som används av fettsyrasyntas (FAS) vid syntesen av palmitinsyra.
b) Redogör också med utgångspunkt från de två olika kolsubstraten med hjälp av en
summaformel (substrat och produkter samt coenzym) för bildningen av palmitinsyra.
c) Redogör i detalj för en valfri reaktion som leder till bildningen av det coenzym som
utnyttjas av FAS.
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Svar:
a1) pyruvat + CoA + NAD+ ! acetylCoA + CO2 + NADH + H+ (enzymnamn och övriga
coenzymer: pyruvatdehydrogenaskomplexet resp. TPP, liponsyra och FAD),
a2) pyruvat + CO2 + ATP ! oxaloacetat + ADP + Pi (enzymnamn och coenzym:
pyruvatkarboxylas resp. biotin),
a3) acetylCoA + H2O + oxaloacetat ! citrat + CoA (enzymnamn: citratsyntas),
[Uttransport av citrat från mitokondrien m.h.a. en trikarboxylsyratransportör],
a4) citrat + CoA + ATP ! oxaloacetat + acetylCoA +ADP + Pi (enzymnamn:
[ATP]citratlyas),
a5) acetylCoA + CO2 + ATP ! malonylCoA + ADP + Pi (enzymnamn och coenzym:
acetylCoAkarboxylas resp. biotin),
b) 1 acetylCoA + 7 malonylCoA + 14 NADPH + 14 H+ ! palmitat/palmitinsyra (C16:0) +
14NADP+ + 8 CoA + 7CO2 + 6H2O.
(enzymnamn; fettsyrasyntas [FAS]),
c) malat + NADP+ ! pyruvat + CO2 + NADPH + H+ (enzymnamn: ”malic enzyme”)
alternativa reaktioner i HMP-shunten: glukos-6-P + NADP+ [+H2O] ! 6fosfogluconolakton (6-fosfoglukonat) + NADPH + H+ (enzymnamn: glukos-6-Pdehydrogenas) eller 6-fosfoglukonat + NADP+ !ribulos-5-fosfat + CO2 + NADPH + H+
(enzymnamn: 6-fosfoglukonatdehydrogenas).
********************************************************************************
Mjölk innehåller förutom lipider rikligt med aminosyror som både fungerar som byggstenar i
proteiner men som också har signalerande funktion; speciellt den ketogena aminosyran leucin anses
vara central när det gäller att via mTORC1-systemet stimulera proteinsyntes.
********************************************************************************
3.

(3p) Aminosyran leucin kan genom metabolism omvandlas till bland annat acetoacetat.
a) Med utgångspunkt från acetoacetat redogör med hjälp av samtliga substrat och produkter
(inklusive eventuella nukleotider och coenzym) samt enzymnamn för hur de i acetoacetat
ingående kolen återfinns i en intermediär som kan fungera som substrat till citronsyra(TCA-) cykeln (OBS TCA-cykeln skall ej beskrivas).
b) Alla celler (till exempel erytrocyter och hepatocyter) kan inte använda sig av acetoacetat
som energikälla. Med utgångspunkt från svaret i (a) och det faktum att erytrocyter och
hepatocyter inte kan utnyttja sig av acetoacetat som energikälla, ge en motiverad förklaring
till varför två specifika förutsättningar måste vara uppfyllda hos en cell för att den skall
kunna utnyttja sig av ketonkroppar som energikälla.
Svar:
a) acetoacetat + succinylCoA ! acetoacetylCoA + succinat (enzymnamn:
tioforas), acetoacetylCoA + CoA ! 2 acetylCoA (enzymnamn: tiolas).
b) Cellen måste ha (1) mitokondrier för att kunna producera succinylCoA och för att kunna
utföra oxidativ fosforylering och cellerna måste kunna (2) uttrycka enzymet tioforas.
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*******************************************************************************
Laktos (mjölksocker) i bröstmjölk är en viktig energi- och ”kolkälla” till olika anabola reaktioner.
*******************************************************************************
4.

(4,5p) Redogör med utgångspunkt från glukos för bildningen av laktos hos en individ som
på grund av laktosintolerans valt att helt undvika intag av mjölk och olika mjölkprodukter;
samtliga substrat och produkter (inklusive eventuella nukleotider) samt enzymnamn skall
namnges.
Svar:
glukos + ATP ! glukos-6-fosfat +ADP + Pi (enzymnamn: hexokinas),
glukos-6-fosfat !glukos-1-fosfat (enzymnamn: fosofoglukomutas),
glukos-1-fosfat + UTP ! UDP-glukos + PPi (enzymnamn: UDP-glukospyrofosforylas),
UDP-glukos ! UDP-galaktos (enzymnamn: hexos-4-epimeras)
glukos + UDP-galaktos ! laktos + UDP.

5.

(1p) Redogör för uppbyggnaden av laktos med hjälp av en schematisk skiss och
kompletterande text (ingående monosackarider, ordning och form, samt typ av bindning
skall framgå).
Svar: a) Laktos är uppbyggt av galaktopyranos och glykopyranos sammanfogade med en
!-(1!4)-glykosidbindning.

******************************************************************************
Kasein i mjölk är en rik källa till aminosyran tryptofan. Tryptofan kan i olika celler i
matsmältningskanalen och i CNS omvandlas till signalsubstansen serotonin (5-HT).
******************************************************************************
6.

(1,5p) Redogör med utgångspunkt från tryptofan för bildningen av serotonin; samtliga
substrat och produkter samt enzymnamn och coenzym skall namnges.
Svar: Trp + Tetrahydrobiopterin + O2 ! 5-hydroxytryptofan + dihydrobiopterin + H2O
(enzymnamn: [tryptofan]hydroxylas); 5-hydroxytryptofan ! serotonin + CO2 (enzymnamn:
[aromatiskt-aminosyra] dekarboxylas; [pyridoxalfosfat]).

******************************************************************************
Som inledningsvis nämnts har man i mjölk identifierat så kallade exosomer som innehåller
mikroRNA. Exosomer är en generell beteckning på extracellulära vesiklar, som också förekommer i
bland annat blod. Den detaljerade kunskapen om dessa extracellulära vesiklar är än så länge i sin
linda, till skillnad från kunskapen om de intracellulära vesiklarna.
******************************************************************************
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7.

(4p) Vesikeltrafiken i cellen är en komplex process som behövs även för sekretion av olika
molekyler, till exempel proteiner som finns i mjölk. Vesiklarna fraktas i cellen med hjälp av
motorproteiner, och det finns ett särskilt system (mekanism) som ser till att vesikeln hamnar
på rätt ställe (mål för vesikeln) samt även underlättar den slutliga fusionen mellan en vesikel
och ett målmembran. Beskriv systemet samt hur själva fusionen fungerar.
Svar:
Systemet heter SNARE [”Soluble NSF attachment protein Receptor”]. Det finns SNARE:s
på både vesikeln (v-SNARE för ”vesicle SNARE”) och på målmembranet (t-SNARE för
”target SNARE”).
Det måste normalt sett vara rätt kombination av v-SNARE och t-SNARE för att vesikeln
skall kunna fusera. V- och t-SNARE:s ligger upplindade i vesiklen respektive membranet.
När de bildar rätt sorts komplex så går de ihop som ett blixtlås och driver därigenom
fusionen mellan vesikel och målmembran.
Dessutom behövs det så kallade RAB-effektorer som ger ytterligare specificitet i processen.
Både rätt v-t SNARE- kombination och korrekt Rab-Rab effektor kombination krävs för
fusion.

********************************************************************************
Laktosintolerans eller överkänslighet mot laktos orsakas av relativ brist på enzymet laktas och är ett
normaltillstånd för en majoritet av världens vuxna befolkning efter att ett barn har ammats färdigt. I
norra Europa är det vanligare att ha en genvariant som gör att man även som vuxen kan bryta ner
laktos. Vid enzymbrist bryts laktos istället ned av tarmbakterier, vilket leder till buksmärtor,
gasbildning och diarré. Sekundär laktasbrist kan uppstå vid inflammation i tunntarmen.
********************************************************************************
8.

(2p) I den bifogade bildsidan
(innehållande bilderna A-D) skall du
klargöra dina kunskaper kring tunntarmens
mikroskopiska uppbyggnad.
a) Vad kallas den dilaterade struktur som är
lokaliserad i mitten och som är utmärkt med
pil?
b) Vad kallas de med pilar markerade
strukturerna?
c) Vad kallas med egennamn de strukturer
som pilarna pekar på?
d) I vilket lager av tarmväggen hittar man de
med rektangel markerade körtlarna?
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Svar:

a) Lakteal. Bilden visar ett villus i tunntarmen med ett enkelt cylindriskt epitel (enterocyter)
och slemproducerande bägarceller i lamina epithelialis. I lamina propria ses huvudsakligen
lymfocyter och en dilaterad lymfkapillär (lakteal). Innehållet är ”mjölkliknande”, därav
namnet.
b) Bilden visar plicae circulares, som är cirkulära veck innehållande tunica mucosa + tela
submucosa. De bidrar till att utöka absorptionsytan i tunntarmen.
c) Peyer’s plaque (Peyerska plaque). Representerar lymfatiska noduli som ses i högst antal i
tunntarmens ileum.
d) Tela submucosa. Bilden visar Brunner’s mukösa körtlar i duodenum.

*******************************************************************************
En mycket vanligt förekommande missuppfattning är att "laktosintolerans" i vuxenform skulle
handla om en mutation hos den drabbade individen. Sannolikt är det precis tvärtom; förmågan att
kunna använda mjölk för näring i vuxenålder är resultat av en mutation som skedde för kanske bara
några tusen år sedan. Därmed är det mer korrekt att prata om laktaspersistens hos individer som
fortsätter att kunna dricka mjölk på grund av en mutation som aktiverar en gen som normalt är
avstängd hos en vuxen individ.
*******************************************************************************
9.

(5p) a) Redogör för de viktigaste intracellulära molekylärgenetiska mekanismerna som
cellen använder för att reglera genuttryck/aktivitet, med fyra specifika exempel. Rita gärna
en bild. b) Skapa en hypotes för vilken typ av mutation som skulle kunna aktivera en normalt
avstängd eller lågaktiv gen, inklusive var mutationen sker. Motivera.
Svar: Hur mycket av en viss gen uttrycks i cellen (alltså "genuttrycket") påverkas
framförallt av antalet RNA-kopior som produceras (transkription). [10 % av alla gener som
kodar för proteiner som reglerar transkription]. Genuttrycket regleras även på flera andra
nivåer:
Transkriptionell kontroll: Olika kombinationer av transkriptionsfaktorer påverkar hur
effektivt en gen transkriberas. Förändringar/modifieringar i kromatinet (histoner/DNA) styr
genuttrycket.
RNA-processingsmaskineriet: RNA-modifiering (”cappning”/polyA) påverkar hur mycket
mRNA som transporteras ut i cytoplasman, och hur mycket som translateras och bryts ner.
mRNA-nedbrytning: mRNA kan brytas ner om det inte är korrekt modifierat (cappat
och/eller polyadenylerat), eller korrekt splitsat. Felaktig splitsning kan resultera i stop-kodon
i mRNA som gör att mRNA inte kan translateras. [Ett felaktigt splitsat mRNA saknar s.k.
exon-exon junction proteiner (EJC) som annars markerar att mRNA:t är korrekt splitsat.
mRNA kan även brytas ned med hjälp av s.k. miRNA (binder mRNA) och RISC proteiner
(RNA-inducing silencing complex).]
Translationskontroll: initieringsfaktorer kan fosforyleras och blockera translation, miRNA
kan förhindra translation.
Post-translationell kontroll: Protein veckas, modifieras (fosforylering), ubiquitineras
(protein-nedbrytning/degradation).
Hypotes: mutationen skulle troligen kunna påverka själva initieringsprocessen i början av
kedjan, alltså vid transkriptionen och därmed själva promotorn. Därmed en mutation som
påverkar genregleringen genom att inhibera bindning av en transkriptionsfaktor eller en
mutation som uppreglerar aktivitet genom att binda en ”enhancer” eller liknande.
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Pass 2
Tema 2: Matsmältningskanalen: diarré - när det går för fort (23p)
********************************************************************************
Cellerna i matsmältningskanalens slemhinna är specialiserade för absorption och sekretion.
Påverkan på dessa funktioner kan leda till diarré (från grekiskans ”diárroia” = genomflytning),
vilket ger en tunn och vattnig avföring, som kommer i stora mängder och oftare än normalt. Diarré
kan indelas i olika typer: 1. Osmotisk: vissa substanser kan inte absorberas av tarmen och innehåller
mycket vätska som gör avföringen lös; 2. Sekretorisk: vätska och elektrolyter utsöndras från
tarmarna, vilket påverkar konsistensen; 3. Inflammatorisk: inflammation i tarmarna ger utsöndring
av var, sårvätskor, proteiner, med mera; 4. Ökad tarmmotilitet. Diarré kan vara akut, som vid
magsjuka och matförgiftning, eller kronisk, som vid irritabel tarm och tarmcancer. Orsaker till
diarré är exempelvis infektion, tarmsjukdomar, endokrina sjukdomar, bakteriell överväxt,
strålbehandling, alkoholmissbruk, biverkningar av läkemedel samt olika födoämnen. Diarré kan ge
vätskebrist, störningar i elektrolytbalansen och näringsbrist.
(Källa - delvis: https://sv.wikipedia.org/wiki/Diarré)
--------------------------------------------Sjukdomen kolera innebär ofta att stora mängder vatten förloras från matsmältningskanalen. Vätska
motsvarande upp till 20-30 liter per dygn kan behöva ersättas intravenöst vid riktigt allvarliga fall.
********************************************************************************
10.

(2p) Ange i siffror hur mycket vätska som normalt tillförs matsmältningskanalens olika
delar från munnen till analkanalen under ett dygn samt hur mycket som absorberas och var
detta sker.
Svar: Totalt tillförs matsmältningskanalen 9,5 L vätska/dygn: saliv 1,5 L; magsaft 2,0 L;
pankreassaft och galla 3,0 L; tunntarmen 1,5 L; (+ dryck och vätska i föda ca 1,5 L).
Av den tillförda vätskan absorberas ca 9,2 L/dygn: 8,2 L i tunntarmen och ca 1 L i
tjocktarmen. Ungefär 300 mL/dygn försvinner med avföringen. Om inte en tillräcklig mängd
av vätskan absorberas ger detta upphov till diarré.

********************************************************************************
Kolera är en smittsam infektionssjukdom som drabbar tarmen och orsakas av bakterien Vibrio
cholerae. Denna bakterie producerar ett exotoxin, som verkar genom att stimulera
adenylatcyklas/adenylylcyklas (EC 4.6.1.1). Detta resulterar i att tarmens epitelceller utsöndrar
elektrolyter med vilka vatten kommer att dras med. Sjukdomen kan inom några få timmar eller
dagar ge våldsamma diarréer och kan leda till döden. Behandlingen vid måttliga besvär är stort oralt
tillskott av vätska med nödvändiga elektrolyter. I allvarligare fall kan stora delar av
matsmältningskanalens förmåga att ta upp vatten vara helt utslagen, varvid vätska och elektrolyter i
stället måste ges intravenöst.
********************************************************************************
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11.

(2p) I följande frågor skall du klargöra dina kunskaper kring den makroskopiska samt den
mikroskopiska anatomin i colon.
a) Ange två distinkta makroskopiska karakteristiska som gör att du kan skilja på
tjocktarmens kolon i jämförelse med tunntarmens ileum.
b) Ange två distinkta mikroskopiska karakteristiska som gör att du kan skilja på
tjocktarmens colon i jämförelse med tunntarmens ileum.
Svar:
a) Förekomst i colon av: 1. Teniae coli; 2. Haustra coli; 3. Appendices epiploicae.
b) 1. Avsaknad av villi i colon; 2. Avsaknad av plicae circulares i colon; 3. Fler bägarceller i
colon; 4. Jämn slemhinneyta i colon.

********************************************************************************
Tarminnehållet, i form av födoämnen i olika stadier av nedbrytning, utsätter tarmslemhinnan för
mekaniska påfrestningar. För att behålla tarmväggens integritet är det viktigt att tarmslemhinnan
kan motstå detta. Intermediära filament är starkt förknippade med att ge cellen stadga och mekanisk
styrka, men för att fördela mekaniska påfrestningar över en större del av vävnaden krävs att
intermediära filament i en cell har kontakt med det som finns utanför cellen.
********************************************************************************
12.

(1p) Namnge de olika kopplingar som sammanlänkar intermediärfilament a) mellan olika
celler samt b) mellan celler och ECM.
Svar:
a) Cell-cell: desmosomer.
b) Cell-ECM: hemidesmosomer.

13.

(3p) Det finns två andra huvudtyper av cytoskelettelement förutom intermediärfilament.
a) Namnge dessa två huvudtyper, och b) för var och en av dessa, ange två exempel på viktiga
funktioner som de har.
Svar:
Aktin/mikrofilament
- cellers rörelse
- intracellulär transport av främst vesiklar
- muskelkontraktion
- celldelning: kontraktil ring som skiljer två delande celler från varandra.
- filament som bildar stomme i mikrovilli
Mikrotubuli.
- intracellulär transport (organeller och vesiklar)
- cellrörelse (flageller, cilier)
- mikrotubuli utgör mall för placering av organeller och vesiklar i cellen
- celldelning
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********************************************************************************
Hos patienter med diarré bör man bland annat undersöka buken kliniskt genom auskultation,
perkussion och palpation. I de fall där blodiga diarréer förekommer och man inte helt klart kan
konstatera en infektion som underliggande orsak bör även undersökning av ändtarmen, rectum, ingå
i status. Detta sker genom att man känner med ett finger i ändtarmen och ibland även använder ett
instrument som heter rektoskop för att visualisera de första 10-15 centimetrarna av tarmen.
********************************************************************************
14.

(4p)

a) Vilka två muskler passerar man på vägen utifrån och in vid palpation av rectum?

b) Genom att känna med fingret framåt i ändtarmen kan även de strukturer som ligger
framför (ventralt) om rectum delvis palperas. Vilken anatomisk struktur ligger belägen direkt
ventralt om rectum hos kvinna respektive man?
c) Blodiga diarréer kan förstås även ha sitt ursprung högre upp i magtarmkanalen. Vid en
bakterieinfektion med till exempel Yersinia enterocolitica blir tjocktarmen, colon,
inflammerad, och det kan blöda från slemhinnan. Hur sker den arteriella blodförsörjningen
av colons olika delar? Ange huvudgrenar från aorta abdominalis och vilka delar de försörjer.
Svar:
a) M. sphincter ani externus och internus).
b) Kvinna – uterus, man – urinblåsa och/eller prostata.
c) Colon ascendens och proximala 2/3 av transversum (gränsen mellan-baktarm) försörjs av
A. mesenterica superior. Distala 1/3 av transversum, descendens och sigmoideum försörjs av
A. mesenterica inferior.
********************************************************************************
Malabsorption av kolhydrater eller lipider kan ge upphov till klassisk vattnig diarré respektive en
fettrik typ av lös avföring så kallad steatorré. Orsakerna till malabsorption kan vara många, men
beror i grunden på en relativ och individuell förmåga att vid en given tidpunkt kunna hantera den
intagna mängden av olika kolhydrater och lipider. Med hjälp av olika läkemedel vill man ibland
inhibera enzymer eller absorptionsprocesserna i matsmältningskanalen vilket också ibland kan leda
till diarré.
Orsakerna till den vattniga typen av diarré kan till exempel bero på överkonsumtion av olika
kolhydrater, bristande förmåga att bryta ned olika di-, oligo- och polysackarider samt en bristande
förmåga att absorbera olika monosackarider. Ett exempel på en vanlig form av kolhydrat som ingår
i kosten är sukros.
********************************************************************************
15.

(2p) Redogör för uppbyggnaden av sukros (ingående former av monosackarider, ordning
samt bindning) samt beskriv med hjälp av samtliga substrat och produkter samt enzym hur
och var sukros processas i matsmältningskanalen.
Svar: Sukros är uppbyggt av glukopyranos och fruktofuranos sammanfogade med en
"1!!2-glykosidbindning. Denna bindning klyvs i tunntarmen med hjälp av hydrolys
(tillförsel av H2O) och enzymet sukras till sina monosackaridkomponenter.
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16.

(3p) Redogör i detalj med skiss och ord för hur de i sukros ingående monosackariderna
absorberas från tarmlumen in i enterocyten och hur de sedan transporteras vidare över
basalmembranet (namnge eventuella proteiner samt beskriv transportprinciperna).
Svar: Se Ferrier figur 7.10. Glukos absorberas in i enterocyten med hjälp av 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 medelst transportproteinet GLUT-5 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.

********************************************************************************
Orsakerna till den fettrika typen av lös avföring, steatorré, kan på ett principiellt likartat sätt som
vid den mera vanliga vattniga diarrén, bero på en relativ överkonsumtion av olika lipider, bristande
förmåga att bryta ned eller absorbera dessa. För att lipider såsom triacylglyceroler skall kunna
hanteras och absorberas utan att diarré uppstår krävs bland annat att frisättningen av gallsalter
stimuleras på ett korrekt sätt av hormonet cholecystokinin (CCK).
********************************************************************************
17.

(3p) Med utgångspunkt från kolesterol, a) beskriv med ord och enkel skiss de principiella
stegen och förändringarna (substrat och produkter) som leder fram till bildningen av ett
valfritt namngivet konjugerad gallsalt. b) Förklara dessutom kortfattat ur ett strukturellt
perspektiv, med ord och en enkel skiss, varför konjugerade primära gallsalter är bättre
detergenter än till exempel sekundära okonjugerade gallsalter.
Svar: a) Se Ferrier Biochemistry (figurerna 18.9, 18.8 och 18.10).
a1) Kolesterol hydroxyleras i sjuposition på B-ringen (ytterligare hydroxylering kan sedan
också ske på C-ringen).
aX) Dubbelbindningen i B-ringen reduceras.
a2) Den hydrofoba sidokedjan som sitter på D-ringen förkortas och den
a3) karboxyleras längst ut. Därefter kan de olika gallsyrorna ”chenodexycholsyra” resp.
”cholsyra”
a4) konjugeras med en av två aminosyror, glycin eller taurin, och då bildas de s.k.
konjugerade gallsalterna ”glycocholsyra” eller ”taurochenodeoxycholsyra”.
b) För varje polär grupp, såsom hydroxylgrupp, karboxylgrupp och aminosyra, som adderas
till grundstrukturen (steroidskelettet eller den trunkerade sidokedjan) ökas det amfifila
inslaget hos molekylen, d.v.s. laddningsskillnaden mellan den hydrofoba delen av molekylen
och polariteten hos den hydrofila delen (underdelen av molekylen) ökar; ju större skillnad
desto bättre detergent.
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******************************************************************************
CCK stimulerar bland annat kontraktionen av gallblåsan och därmed utsöndringen av gallsalter.
******************************************************************************
18.

(3p) Redogör med skiss och kompletterande text för CCKs signaltransduktionsmekanism
(från principiell struktur hos CCK och dess receptorprotein, samt samtliga steg/reaktioner till
och med aktivering av ett cytosolärt lokaliserat enzym gemensamt för samtliga tre
signaltransduktionsvägar; se ledtråden).
Ledtråd: CCK signalerar via samma principiella signaltransduktionsväg som när till exempel
adrenalin binder till "1-receptorer eller när gastrin binder till CCK-B receptorer på
parietalceller.
Svar: Se Ferrier figur 17.8: CCK är ett peptidhormon som binder till en 7-TM
(transmembran)-receptor. Vid inbindning till receptorn kommer ett trimert G-protein, som
binder GDP till sin "-subenhet, associeras med receptorn och därvid ersätts GDP med GTP.
Detta nukleotidutbyte leder till att G -GTP dissocierar från G!#-subenheterna, och i stället
kommer att binda till och aktivera ett fosfolipas C. Fosfolipas C kommer att klyva PIP2 till
DAG (stannar som membrankomponent) och IP3 som kommer att fungera som vattenlöslig
”second messenger” och binda till jonkanaler i ER-membratet. Dessa jonkanaler kommer nu
att släppa ut kalciumjoner till cytosolen. Kalciumjoner tillsammans med DAG kommer nu
att aktivera PKC (proteinkinas C) som kan fosforylera olika proteiner.
"
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Pass 3
Tema 3 (20,5p) och Allmänna frågor (6,5p)
Tema 3: Årets Nobelpris i kemi – DNA-reparation (20,5p)
********************************************************************************
Nobelpriset i kemi 2015 har tilldelats en tidigare medarbetare på Karolinska Institutet, Tomas
Lindahl, tillsammans med hans forskarkolleger Paul Modrich och Aziz Zancar. Dessa tre forskare
har kartlagt hur cellerna upprätthåller sin "genomiska integritet" genom att ständigt reparera olika
typer av skador på DNA.
Tidigare trodde man att DNA som molekyl var väldigt stabil i levande organismer; denna
missuppfattning var grundad i tanken att DNA:t måste vara stabilt för att livet skall vara möjligt
över huvud taget. Senare har man insett att DNA-molekylens "stabilitet" är resultat av ständigt
kvalitetsarbete utfört av olika typer av mekanismer som kontinuerligt både upptäcker och reparerar
skador. Skadorna kan vara resultat av till exempel kemiskt påverkan, eller UV-strålning.
--------------------------Bildningen av RNA, DNA och proteinsyntes, men även DNA-reparation, är alla mycket
nukleotidkrävande processer och uttrycket/mängden av många olika enzymer involverad i
nukleotidmetabolism ökar under S1-fasen, men i övrigt verkar enzymerna huvudsakligen regleras
allostert.
Energirika nukleotider, som innehåller så kallade högenergibindningar, kan bildas på två principiellt
olika sätt från XDP: substrat(nivå)fosforylering respektive oxidativ fosforylering (OXPHOS);
OXPHOS är bland annat beroende av elektrontransportkedjan (ETP).
********************************************************************************
19.

(3p) Vilket enzym katalyserar bildning av deoxyribonukleotider ”de novo” och vilka
substrat, produkter, hjälpenzym och kofaktorer krävs för denna katalys? Hur kan cellerna
därutöver få tillskott av deoxyribonukleotider utan att utnyttja detta enzym?
Svar: Ribonukleotidreduktas katalyserar bildning av dADP, dGDP, dCDP och dUDP från
ADP, GDP, CDP och UDP, m.h.a. thioredoxin (thioredoxin och thioredoxinreduktas) eller
glutaredoxin (glutaredoxin, glutathion och glutathionreduktas) som i sin tur kräver NADPH.
Dessutom innehåller ribonukleotidreduktas järn (ej hem-bundet) och en tyrosylradikal, som
också krävs för katalysen. Förutom att använda ribonukleotidreduktas, kan celler ta upp
ofosforylerade extracellulära deoxyribonukleosider och fosforylera dem till motsvarande
nukleotider m.h.a. ett flertal olika ATP-beroende kinaser. Dessutom kan celler m.h.a. DNAs
bryta ned DNA eller metaboliter som innehåller deoxyribonukleotider (t.ex. dCDP-kolin)
och på så sätt återanvända dessa deoxyribonukleotider.
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20.

(3p) Med hjälp av en bild(er) och kompletterande text,
a) redogör för elektrontransportkedjans (ETK) organisation och subcellulära lokalisation.
b) Med utgångspunkt från ETK och ”Mitchells hypotes”, redogör för hur olika reducerade
coenzymer genom att fungera som substrat till ETK kan leda till bildningen av olika
mängder av ATP.
Svar: Se Ferrier, Biochemistry, figur 6.8 och 6.13 (OBS! Det intermembranösa rummet är
lokaliserat på olika ställen i bilderna).
Mitokondrien är uppbyggd av ett yttre, huvudsakligen permeabelt, membran och ett inre
impermeabelt membran. ETK är lokaliserat till det inre av dessa membran. ETK består av
fyra proteinkomplex och två ”mobila carriers” (coenzym Q och cytokrom C). De två mobila
transportmolekylerna transporterar elektroner mellan komplex I och III eller II och III, resp.
komplex III och IV. Passagen av elektroner genom komplex I, II och IV, men ej komplex II,
leder till att protoner pumpas ut till det intermembranösa rummet (4, 4 resp. 2) vilket skapar
både en proton- och en laddningsgradient gentemot mitokondriematrix. Den gradienten kan
utjämnas när protonerna strömmar tillbaks via transportproteinet ATPsyntas vilket då leder
till ATP-bildning (4 protoner ! 1 ATP); eftersom ETF i komplex IV kräver syre som
elektronacceptor kallas hela processen som inkluderar ETF och ATPsyntas varigenom ATP
bildas för oxidativa fosforylering. Substrat för ETK är de reducerade coenzymerna NADH
och FADH2; elektroner från NADH, som passerar samtliga proteinkomplex som pumpar
protoner, ger därför upphov till bildningen av 3 (2,5) ATP-molekyler medan elektroner som
härstammar från komplex II (succinatdehydrogenas) bara passerar de protonpumpande
komplexen, III och IV, enbart ger upphov till bildningen av 2 (1,5) ATP.

21.

(1p) Med utgångspunkt från en valfri förening X, redogör med angivande av samtliga
substrat och produkter för innebörden av substrat(nivå)fosforylering. Namnge ett valfritt
enzym som katalyserar en substrat(nivå)fosforylering.
Svar: Substrat(nivå)fosforylering innebär en kemisk reaktion där det bildas ATP eller GTP
från en förening som innehåller en högenergibindning: X~P + ADP ! X +ATP (exempel på
enzymer: 3- fosfoglyceratkinas, pyruvatkinas, kreatinfosfat) alternativt X~CoA + Pi + GDP
! X + CoA + GTP (exempel på enzym: succinattiokinas).

*******************************************************************************
Den i ribonukleotider ingående kolhydratdelen kan syntetiseras på två olika sätt i HMP-shunten:
med utgångspunkt från glukos-6-fosfat då cellen behöver NADPH (irreversibel oxidativ väg) eller
då cellen ej behöver bilda NADPH (reversibel nonoxidativ väg) från en fosforylerad trios och
fosforylerad hexos, som kan bildas i samband med glykolysen eller i samband med
glukoneogenesen.
*******************************************************************************
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22.

(5p) Med utgångspunkt från cytosolärt malat bildat i samband med glukoneogenes,
redogör för bildningen av den fosforylerade triosen och fosforylerade hexosen som också
kan användas för biosyntesen av ribonukleotidernas kolhydratdel. Använd reaktionsformler i
din redogörelse för att beskriva bildningen av de två fosforylerade kolhydraterna (samtliga
substrat, produkter inklusive eventuella nukleotider och coenzym skall namnges samt
enzymnamn för de ”huvudreglerade" enzymstegen i glukoneogenesen som avviker från
motsvarande steg i glykolysen).
Svar: Eftersom det skall bildas en hexos måste reaktionerna 1 till 5 multipliceras med en
faktor 2.
1) malat + NADH + H+ a! oxaloacetat + NAD+,
2) oxaloacetat + GTP ! PEP + GDP + CO2 (enzymnamn: PEP-karboxykinas),
3) PEP + H2O ! 2-fosfoglycerat ! 3-fosfoglycerat,
4) 3-fosfoglycerat + ATP ! 1,3BPG + ADP,
5) 1,3BPG + NADH + H+ ! glyceraldehyd-3-fosfat + NAD+ + Pi,
6) glyceraldehyd-3-fosfat ! DHAP,
7) glyceraldehyd-3-fosfat + DHAP (alternativt 2x glyceraldehyd-3-fosfat) ! fruktos-1,6bisfosfat,
8) fruktos-1,6-bisfosfat + H2O ! fruktos-6-fosfat + Pi (enzymnamn: fruktos-1,6bisfosfatas).

23.

(4p) Redogör kortfattat för hur reparation av DNA går till med mekanismerna ”base
excision repair” och ”nucleotide excision repair”. Förklara även varför det är viktigt att fel i
DNA repareras, och vad som vanligtvis händer med celler som har alltför mycket skador i
sitt DNA.
Svar: ”Base excision repair” är en mekanism där baser som har blivit felaktigt kemiskt
modifierade repareras. DNA-glykosylas känner igen den modifierade basen och tar bort den.
Endonukleas bryter ”sockerkedjan” (fosfodiester-bindningarna i DNA-strängen) och DNApolymeras fyller i DNA-strängen. Slutligen sammanfogar DNA-ligas ”sockerkedjan”.
”Nucleotide excision repair” kan reparera nästan vilken DNA-skada som helst (t.ex.
tymindimerer eller kemiska modifikationer). Ett enzymkomplex känner igen att DNAsträngen är skadad. Ett nukleas klipper av DNA-strängen på båda sidor om skadan (25
nukleotider). Den felaktiga DNA-strängen tas bort av DNA-helikas. DNA-polymeras och
ligas lagar skadan.
Det är viktigt att DNA-reparation sker, för att trygga artens överlevnad samt för att skydda
individen mot genetiska förändringar som leder till okontrollerad tillväxt (cancer). Celler
som har alltför mycket skador i sitt DNA begår normalt apoptos.

********************************************************************************
Även om cellernas mekanismer för DNA-reparation är mycket effektiva, händer det att ändringar i
DNA inte repareras och därmed permanentas ändringarna. Konsekvenserna av detta blir naturligtvis
väldigt olika beroende på när och var mutationen sker.
********************************************************************************
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24.

(4,5p) Det förekommer spontanmutationer även under embryoutvecklingen. Separat för var
och en av följande tre strukturer (1-3) i embryot
(Struktur 1) Inre cellmassan i blastocysten – svara på delfrågorna a, b och c.
(Struktur 2) Trofoblasten - svara på delfrågorna a, b, och c.
(Struktur 3) Mesodermet - svara på delfrågorna a, b, och c.
a) Ange vilka typer av strukturer/vävnad (ett exempel) som har sitt ursprung i den
namngivna strukturen.
b) Skapa en kortfattad hypotes om vilka typer av negativa förändringar (sjukdom eller
tillstånd) en DNA-ändring i denna struktur i embryot kan leda till.
c) Beskriv även hur brett en sådan DNA-ändring kan påverka kroppen (till exempel vilka
kroppsdelar, organ eller vävnader kan påverkas).
Svar:
1) Inre cellmassa i blastocysten: all vävnad i fostret och sedermera människan. Exempel på
hypotes: Mutationer som sker i celler i inre cellmassan ger utslag på ett stort antal strukturer
eller funktioner, eftersom de sker så tidigt under embryonal utveckling, i princip vilka
strukturer eller funktioner som helst i den vuxna kroppen kan påverkas.
2) Trofoblasten: embryots del av placentan. Exempel på hypotes: En mutation i trofoblasten
kan skapa problem för bildningen av placentan, samt dess olika funktioner, däremot inte för
bildningen av själva embryot.
3) Mesodermet: muskler, ben, bindväv, blodkärl, hjärta. Exempel på hypotes: mutationer i
mesodermala celler ge upphov till problem med muskler, ben, bindväv, osv. Naturligtvis kan
bara en del av cellerna vara påverkade (detta kallas somatisk mosaicism).
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Allmänna frågor (6,5p)
25.

(4p) Alla typer av vävnad i människokroppen har sitt ursprung i stamceller. a) Beskriv
allmänt hur stamceller vet vilken typ av celler de skall bilda i kroppen. En typ av
signalmolekyler heter "morfogener". b) Ge en definition för begreppet "morfogen", och c)
beskriv hur ett morfogen kan påverka en stamcells differentiering.
Svar: a) Cellernas differentieringsbeslut beror på vilka typer av signaler de får från sin
omgivning. Cellerna mottar information från omgivning genom olika typer av
signaltransduktionsvägar; till exempel via kontaktberoende signalering, parakrin signalering
eller endokrin signalering. Olika signaler, eller kombinationer av signaler, resulterar i olika
celltyper. Förutom signaler krävs det även att cellen har funktionella receptorer för
signalerna.
b) Ett morfogen är ett ämne som utsöndras från celler som utgör en punktkälla. Det skapas
en koncentrationsgradient kring punktkällan genom diffusion.
c) Mottagarceller med receptorer för morfogenämnet reagerar olika beroende på
koncentrationen av morfogenet i omgivningen, till exempel i extremitetsutveckling.

26.

(2,5p) I de röda blodkropparna fungerar 2,3-bisfosfoglycerat (2,3-BPG) som en alloster
regulator till hemoglobin och påverkar därmed dess affinitet för syre.
a) Redogör med hjälp av figurer och kompletterande text för hemoglobins struktur hos den
vuxna individen (adulta; HbA) och hos fostret (fetala; HbF); använd dig av strukturnivåer
(sekundär till kvartenär) för att beskriva de två proteinernas strukturer.
b) Med utgångspunkt från HbA:s respektive HbF:s strukturer ge en kortfattad förklaring till
att 2,3-BPG har olika affinitet till de två proteinerna och de (HbA resp. HbF) därmed har
olika förmåga att binda syre.
Svar:
a) Se Ferrier, Biochemistry, figur 3.10, 3.11 och 3.14 för strukturer.
Kvartenärstruktur: HbA och HbF består båda av fyra subenheter organiserade såsom två
identiska dimerer: ("+!) resp. ("+#).
Tertiärstruktur: Den huvudsakliga tredimensionella strukturen för de olika subenheterna är
globulär.
Sekundärstruktur: Varje subenhet består av åtta stycken "-helixar och i en hydrofob ficka i
varje subenhet binder en hem-grupp.
b) Den negativt laddade allostera regulatorn 2,3-BPG, interagerar starkt med basiska
aminosyrarester på !-kedjorna i HbA (figur 3.10) vilket tätar ihop proteinets struktur och får
syrgas att avges lättare vid ett givet partialtryck. Gamma-kedjorna i HbF innehåller färre
basiska aminosyrarester och binder därför mycket svagare eller inte alls till 2,3-BPG vilket
ger en luckrare/mindre tät/relaxerad struktur hos HbF och därmed högre affinitet för syrgas.
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DFM1-TENTAMEN 16 02 29
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (= 60%) samt minst 50% av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Fostermedicin (23p) + Allmänna frågor (7p)
*******************************************************************************
Fostermedicin omfattar både diagnostik och terapi av olika medicinska tillstånd hos embryon och
foster. På Karolinska Universitetssjukhusets Centrum för fostermedicin (CFM) utförs till exempel
ultraljudsundersökningar, KUB-tester (kombinerat ultraljud och blodprov), fostervattenprover och
NIPT-prover (blodtest på modern som kan visa på kromosomavvikelser hos fostret; NIPT - "noninvasive prenatal testing"). Exempel på terapi som utförs är till exempel blodtransfusion inuti
livmodern vid blodbrist hos fostret, ingrepp på foster som görs för att avlasta hålrum där det samlas
vätska med hjälp av en ventil (shunt). I vissa fall kan fostret opereras intrauterint som vid spina
bifida.
*******************************************************************************
1.

(4p) Ge en definition för följande begrepp och beskriv kortfattat vad som händer under
respektive period:
a) embryonalperioden
b) fosterperioden/fetalperioden
c) perinatal period
d) postnatal period
e) för a) och b) ange även när den börjar och slutar under graviditeten
Svar:
a) Embryonaltiden räknas från befruktning till ca 8-10 veckor. Alla viktiga strukturer och
organ bildas.
b) Fosterperioden börjar när embryonaltiden slutar, efter 8-10 veckor. Fostret växer kraftigt
och organsystem mognar.
1

c) Perinatalperioden är tiden omedelbart före och efter födelsen. Stor fysiologisk
omställning vid födseln, till exempel börjar lungorna fungera.
d) Postnatalperioden kommer efter perinatalperioden. Ytterligare mognad (CNS till ca 25 års
ålder) i kroppen, även tillväxt och vid puberteten könsmognad.
e) se svaret i a) och b)

2.

(3p)
Förklara vad man vet om folsyrans betydelse för utveckling under embryonaltiden
för att förebygga utvecklingsstörningar. Beskriv två utvecklingsstörningar som kan uppstå
på grund av folsyrabrist under graviditeten.
Svar: Folsyra behövs för att neuralröret skall kunna slutas på normalt sätt under embryonal
utveckling. Vid för lågt intag av folsyra i kosten ökar risken för spina bifida ("delad
ryggrad") som resultat av defekt i posterior neuralrörsslutning, eller anencefali som defekt i
anterior neuralrörsslutning. Allvarlighetsgraden av spina bifida kan variera. Anencefali är
alltid dödligt.

********************************************************************************
Brist på olika B-vitaminer, inklusive folsyra (folat), kan leda till ökade nivåer av homocystein och i
förlängningen störningar i metionin och nukleotidomsättningen. Nedsatt bildning eller tillgång på
aminosyran metionin kan medföra att essentiella molekylära förändringar i histoner, DNA och
andra molekyler ej kan ske på normalt sätt liksom att bildningen av kreatin.
********************************************************************************
3.

(4p) Med utgångspunkt från homocystein;
a) Redogör med hjälp av samtliga substrat, produkter, enzym och coenzym för bildningen av
metionin.
b) Redogör för den fortsatta metabolismen av metionin tillbaks till homocystein.
c) Med utgångspunkt från de bildade produkterna i de reaktioner som du beskrivit ovan,
beskriv översiktligt hur en produkt i a) respektive en produkt i b) kan påverka
nukleotidbiosyntesen respektive histoner och DNA.
Svar: a) Homocystein + N5-metyl-tetrahydrofolat  metionin + THF (enzymnamn:
metioninsyntas; coenzym: B12 - metylcobalamin).
b) Metionin + ATP  S-adenosylmetionin (SAM) + P + PPi;
SAM + X  SAH + X-CH3; SAH + H2O  homocystein + adenosin.
c) THF behövs för biosyntesen av puriner och TMP; SAM behövs som metyldonator i
metyleringsreaktioner.
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******************************************************************************
Vid CFM genomförs också moderkaksprov genom att en tunn nål sticks genom magen in i
livmodern och lite vävnad tas från moderkakan (placenta). Placentan är till skillnad från vad man
tidigare trodde inte bara ett organ som passivt ombesörjer utbyte av substanser mellan modern och
fostret utan ett organ som kan anpassa denna funktion utifrån olika förutsättningar (till exempel om
fostret har en XX- eller XY-kromosomuppsättning) och behov under olika tillväxtfaser av
graviditeten. Vidare har det visat sig att placenta också insöndrar olika hormoner som kan påverka
bland annat metabolismen hos den blivande modern.
Hos den blivande modern sker fysiologiska, endokrina och metabola förändringar så att bland annat
tillräckligt med syre och näringsämnen tillförs fostret. För att uppnå detta krävs det att den blivande
modern utvecklar ett pseudodiabetogent tillstånd med gradvis ökande insulinresistens med minskat
upptag av glukos i den blivande moderns skelettmuskulatur. I olika populationer/regioner drabbas
2-10% av de gravida kvinnorna av graviditetsdiabetes (havandeskapsdiabetes) med förhöjda
glukosnivåer. För fostret innebär denna form av diabetes en ökad risk för hög födelsevikt vilket i sin
tur ökar risken för förlossningskomplikationer; graviditetsdiabetes ökar också risken för
hypoglykemi hos den nyfödda då denna frikopplats från mammans cirkulation. Den nyblivna
modern som haft graviditetsdiabetes liksom den nyfödde har också en ökad risk för att utveckla
diabetes typ 2.
********************************************************************************
4.

(2p) Hos fostret regleras glukosnivåerna av egenproducerat insulin på samma principiella
sätt som hos den friska vuxna individen. Med utgångspunkt från hur insulin normalt
signalerar och reglerar glukosnivåerna hos den vuxna individen, förklara varför den nyfödda
kan råka ut för hypoglykemi då fostrets cirkulation frikopplas från tillförsel av
näringsämnen (från en kvinna med graviditetsdiabetes).
Svar: De förhöjda glukosnivåerna som återfinns hos en kvinna med graviditetsdiabetes
kommer också medföra att fostret exponeras för förhöjda glukosnivåer. Detta i sin tur
medför att fostret ökar sin egenproduktion och frisättning av insulin. När fostret frikopplas
från kvinnans cirkulation sjunker glukosnivåerna abrupt i fostrets blod beroende på dess
förhöjda insulinnivåer, vilket kan medföra hypoglykemi ungefär som hos en vuxen
diabetiker som injicerar för mycket insulin.

********************************************************************************
Placenta består av många olika celltyper såsom trofoblaster, syncytiotrofoblaster med flera. Missfall
under graviditeten är vanligt hos kvinnor med antifosfolipidsyndrom; kvinnor med detta syndrom
har antikroppar mot fosfolipiden cardiolipin. En av flera hypoteser varför antikroppar mot denna
fosfolipid leder till missfall är att de binder till trofoblaster och därmed stör utvecklingen av
placentan.
********************************************************************************
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5.

(2p) Beskriv med en strukturformel uppbyggnaden av en valfri namngiven fosfolipid;
ingående molekylära komponenter liksom specifika bindningar mellan de molekylära
komponenterna skall framgå av strukturformeln.
Svar: Se Ferrier, Biochemistry figur 17.1. Strukturformeln skall visa två acylgrupper
bundna med varsin ”klassisk” esterbindning till kol 1 resp. 2 på glycerolmolekyl. Till
glycerolets tredje kol (egentligen OH-gruppen) skall strukturformeln visa en fosfatgrupp
bunden med en fosfoesterbindning och till fosfatgruppen skall en valfri namngiven alkohol
(t. ex. serin, etanolamin, eller etanolamin), bunden med en fosfoesterbindning, visas. Som
alternativt svar kan strukturen för en sfingolipid såsom sfingomyelin illustreras (figur 17.4).

********************************************************************************
En subtyp av differentierade trofoblaster kallas glykogenceller. Avsaknad av glykogenceller eller en
minskning av mängden placentaglykogen har i vissa studier kopplats till minskad tillväxt hos
fostret.
********************************************************************************
6.

(4p) Med utgångspunkt från glukos-6-fosfat, redogör med skisser och reaktionsformler
samt kompletterande text för bildningen av glykogen vid uttömda glykogendepåer; samtliga
substrat och produkter samt enzym och bindningar skall anges (som alternativ till
enzymnamn beskriv vad som sker molekylärt i de olika stegen).
Svar: Se Ferrier Biochemistry Figur 11.5:
(fruktos-6-P ) glukos-6-fosfat  glukos-1-fosfat (enzymnamn: fosfoglukomutas);
glukos-1-P + UTP  UDP-glukos + PPi (enzymnamn: UDP-glukos-pyrofosforylas);
glykogenin-Tyr-OH + ca 10 UDP-glukos  glykogenprimer där den första glukosresten
binder till Tyr med en O-glykosidbindning; de efterföljande glukopyranosmolekylerna är
bundna med 14-bindningar till varandra (enzymnamn: initialt glykogenin [”glykogen
initiator syntas”] samt efter ett antal steg glykogensyntas); då en glukosmolekyl adderas
frigörs UDP. Med hjälp av ”branching enzyme” (4:6-transferas) bryts sedan med hjälp av
hydrolys en 1-4-bindning och 7-10 sockerenheter flyttas bakåt mot glykogeninet och det
skapas en en 16-bindning.

********************************************************************************
Störningar i biosyntesen och eller av upptaget av kreatin i hjärnan har visat sig kunna leda till
utvecklingsstörningar och epileptiska anfall hos den nyfödda och under resten av livet. Upptaget av
kreatin ombesörjes av ett Na+ - och Cl- -beroende transportprotein [CTI] som kodas av SLC6A8genen. En Gly135Val-mutation leder till nedsatt transportfunktion. I periferin sker biosyntesen i två
steg katalyserade av enzymerna AGAT respektive GAMT som uttrycks framförallt i njuren
respektive i levern; Gatm-genen som kodar för GAMT uttrycks även i human placenta.
********************************************************************************
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7.

(1,5p) Med utgångspunkt från två specifika aminosyror och ett aminosyraderivat redogör
med hjälp av samtliga substrat och produkter för bildningen av kreatin.
Svar: Glycin + arginin  ornitin + guadinoacetat (innehåller den polära delen [”ureadelen”]
av arginin bunden till glycin); guadinoacetat + SAM  kreatin + SAH.

8.

(2,5p) Med utgångspunkt från struktur och egenskaper för aminosyrorna glycin (Gly) och
valin (Val), bygg en hypotes för hur mutationen där Gly ersätts med Val kan leda till ändrad
struktur och funktion hos ett membranprotein såsom CTI. Din förklaring skall innehålla
information om vad som strukturellt skiljer de två aminosyrorna åt, deras huvudsakliga
kemiska egenskaper, var i ett membranprotein man vanligtvis kan tänka sig att finna dessa
aminosyrarester och hur ett utbyte kan tänkas påverka strukturen.
Svar: Gly och Val är båda s.k. hydrofoba aminosyror som trivs i den hydrofoba inre
membranmiljön. Gly har dock bara en väteatom på sidokedjan emedan Val är betydligt
större och tar mer plats genom att det är en s.k. grenad aminosyra som förutom en rak
sidokedja har en metylgrupp som sticker ut från densamma. Om Gly normalt utgör en del av
t.ex. en -helix i transportproteinet kan mutationen leda till att den mera utrymmeskrävande
aminosyraresten Val stör bildningen av -helixen, att helixen får en knyck eller att
membraproteinet ej träs in i membranet på rätt sätt. Eller att transportproteinets inre ej
förmår binda kreatin på rätt sätt p.g.a. strukturförändringen som eventuellt sker.

Allmänna frågor (7p)
9.

(4p) Levern är kroppens största körtel och har många livsviktiga funktioner som bl.a.
involverar insöndring, utsöndring och upptag av olika ämnen. Följaktligen har detta organ
hög blodgenomströmning med riklig tillförsel och rikligt dränage av blod.
a) Namnge de blodkärl som för blod till levern. Ange även vilket av dessa som står för den
största delen av tillförseln.
b) Namnge de blodkärl som dränerar blod från levern till systemcirkulationen.
c) Förklara hur man skiljer på leverns anatomiska och funktionella höger och vänster del.
Svar:
a) Vena portae hepatis (75-80%) samt Arteria hepatica propria (20-25%, A. hepatica
communis godkänns som svar).
b) Vena(e) hepatica(e) (sin/dx).
c) Anatomiskt delas levern av ligamentum falciformis hepatis, höger del är då klart större än
vänster. Funktionellt delas levern in i en höger och vänster halva som får likvärdigt bidrag
av porta-triaden, d.v.s. vid huvuddelningen av v. portae och a. hepatica propria samt
sammanstrålningen av de intrahepatiska gallvägarna. De funktionella delarna är jämförbara i
storlek.
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10.

(3p) En viktig cellulär process i sårläkning är tillväxt av celler. Redogör schematisk för
cellcykelns huvudfaser, gärna med en bild med förklaringar, och beskriv kortfattat vad en
”restriction point” är samt var i cellcykeln dessa finns.
Svar: G1, S (DNA-syntes), G2, M (mitos, cytokines). Vid G1-checkpoint kontrolleras om
miljön är gynnsam miljö. Vid G2/M-checkpoint kontrolleras om allt DNA har replikerats
samt om miljön är gynnsam. Vid metafas-checkpoint kontroleras att alla kromosomer är
fastsatta i kärnspolen.
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Pass 2
Tema 2: Fett i maten (25p)
*******************************************************************************
Fett i maten är livsnödvändigt. Det är en viktig energikälla och påverkar många funktioner i
kroppen. Fett lagras i fettvävnaden som energireserv, värmer och skyddar våra inre organ. Fett
behövs också för att bilda hormoner, för att bygga och reparera celler och för att få livsnödvändiga
fettsyror. Utan fett kan inte kroppen ta upp de fettlösliga vitaminerna. Fett ger dubbelt så mycket
energi eller kalorier som kolhydrater och protein. Ett gram fett ger 9 kcal och ett gram protein eller
kolhydrat ger 4 kcal. En kvinna mellan 31 och 60 år behöver cirka 2 100 kcal per dag. En man
mellan 31 och 60 år behöver cirka 2 600 kcal per dag. När man äter mer mat än kroppen behöver
lagras överskottet som fett i kroppens fettdepåer. Under en längre tid kan överskottsintaget leda till
övervikt och fetma (obesitas).
_________
Lipider/fetter av olika typ är livsnödvändigt att tillföra kroppen. En stor del av de fett som vi får i
kosten består av triacylglyceroler (triglycerider); bland övriga lipider kan nämnas fosfolipider,
kolesterol, fria fettsyror och fettlösliga vitaminer.
********************************************************************************
11.

(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 olika
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 N-terminalen 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.
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12.

(4p)
Redogör med skisser och reaktionsformler samt kompletterande text för de
molekylära förändringar som sker i enterocyten för att triacylglyceroler skall kunna
exporteras till lymfsystemet; beskrivningen skall också innehålla olika namngivna
hjälpmolekyler som behövs och vilken funktion de har i bildningen av ett namngivet
aggregat av hydrofoba molekyler där triacylgycerolerna dominerar.
Svar: 2x (fettsyra + ATP + CoA)  2x (acylCoA + AMP + PPi) (enzymnamn:
acylCoAsyntetas); 2-MAG + 2 acylCoA  TAG (enzymnamn: acyltransferaser). TAG och
kolesterylestrar och övriga lipider binder till varandra genom hydrofob interaktion. Det
bildade hydrofoba aggregatet görs vattenlösligt genom att det bekläds med ett enkelt skikt
av fosfatidylkolin med enstaka kolesterolmolekyler insprängda. Dessutom adderas på
utsidan också apoliporotein B48; det slutgiltiga aggregatet med samtliga nämnda molekyler
bildar ett s.k. lipoprotein med namnet [pre]-kylomikron. Kylomikronen är för stor för att nu
nå blodbanan och därför tas den upp av lymfsystemet.

13.

(2,5p) Med utgångspunkt från triacylglycerolerna som återfinns i det stora transportaggretat
av hydrofoba molekyler som återfinns i lymfsystemet (föregående fråga), redogör med
skisser och reaktionsformler samt kompletterande text för den fortsatta hanteringen av detta
aggregat i blodbanan. I ditt svar, redogör för de molekylära förändringarna som
transportaggregatet genomgår, nedbrytningen av triacylglycerolerna (produkter och enzym
och hjälpmolekyler) till dess att fettsyrorna återfinns i absorberad form intracellulärt i en
fettcell.
Svar: I blodbanan adderas till prekylomikronen apolipoproteinerna apoE och apoCII (från
HDL) varvid kylomikronen bildas; i endotelcellerna i olika kapillärbäddar, uttrycks
isoenzymer av enzymet lipoproteinlipas som i fettväven aktiveras av apoCII;
lipoproteinlipas klyver TAG-molekylerna i kylomikronen till fria fettsyror och glycerol. De
fria fettsyrorna absorberas i fettcellen med hjälp av FATP och eventuellt också fri diffusion.

********************************************************************************
För att de ursprungligen dietära fettsyrorna skall kunna lagras i en fettcell som energireserv, behövs
bland annat glukos och metabolism av densamma till en molekyl till vilken de dietära fettsyrorna
successivt kan adderas.
********************************************************************************
14.

(4,5p) Med utgångspunkt från en molekyl glukos-6-fosfat redogör med hjälp av
reaktionsformler (substrat och produkter inklusive eventuella nukleotider och
coenzymer/cosubstrat), för de reaktioner som sker intracellulärt i en fettcell innan man kan
finna tre dietära fettsyror och tre kol som härstammar från glukos-6-fosfat i en och samma
triacylglycerolmolekyl.
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Svar: glukos-6-fosfat  fruktos-6-fosfat; fruktos-6-fosfat + ATP  fruktos-1,6-bisfosfat +
ADP; fruktos-1,6-bisfosfat  glyceraldehyd-3-fosfat + dihydroxyacetonfosfat (DHAP);
DHAP + NADH + H+  glycerol-3-fosfat + NAD+.
3x (fettsyra + CoA + ATP)  3x (acylCoA + AMP + PPi)
glycerol-3-fosfat + acylCoA  lysofosfatidsyra (1-MAG-fosfat) + CoA;
lysofosfatidsyra + acylCoA  fosfatidsyra (1,2-DAG-fosfat) + CoA;
fosfatidsyra + H2O  DAG + Pi;
DAG + acylCoA  TAG + CoA.

********************************************************************************
Vita fettceller där fett framförallt lagras, skiljer sig från bruna fettceller vars främsta funktion är att
producera värme. Brun fettvävnad finns huvudsakligen hos nyfödda människor samt hibernerande
(övervintrande) djur. Hos nyfödda barn kan den bruna fettväven utgöra cirka 5% av kroppsmassan.
Speciellt mycket brunt fett hittar man mellan skulderbladen (interskapulärt) hos nyfödda barn. Den
bruna fettväven har stor betydelse hos nyfödda eftersom den motverkar nedkylning. Hypotermi är
en stor dödsorsak hos för tidigt födda barn.
********************************************************************************
15.

(2p) Besvara följande fyra delfrågor om fettceller.
a) Klargör med text och figur hur en brun fettcell ser ut i mikroskopet och hur cellen skiljer
sig utseendemässigt från en vit fettcell.
b) Förklara varför denna typ av fettväv har en brun färg.
c) Namnge det protein som är unikt för den bruna fettcellen och som deltar i denna process.
d) Redogör för den mekanism som leder till att mycket energi i en brun fettcell omvandlas
till värme.
Svar:
a) Den bruna fettcellen är mindre än den vita fettcellen. Cellkärnan är excentriskt lokaliserad
och inte lika tillplattad. I cytoplasman finns många små lipiddroppar i stället för en stor. I
den bruna fettcellen ligger lipiderna multilokulärt, medan i den vita fettcellen ligger
lipiderna unilokulärt. Bruna fettceller innehåller rikligt med mitokondrier. b) Den bruna
färgen hos brun fettvävnad beror på riklig förekomst av blodkärl samt mitokondrier med
järninnehållande enzymer av cytokrom typ. c) Den bruna fettcellen innehåller det
mitokondriella proteinet UCP-1 (= ”uncoupling protein”), som enbart finns i bruna
fettceller. d) UCP-1 frikopplar oxideringen av fettsyror till ATP. Genom denna process
faciliterar UCP-1 protontransporten genom mitokondriemembranet. Flödet av protoner över
det inre mitokondriemembranet minskar protongradienten i mitokondrierna och därigenom
frikopplas elektrontransportkedjan från ATP-syntes. I stället för att generera ATP,
omvandlas energin i den bruna fettcellens mitokondrier till värme.
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16.

(4p)
Mitokondrier är annorlunda från alla andra organeller eftersom de har eget DNA
och proteinsyntes. Dock är 99% av proteinerna som används inne i mitokondrien produkter
av gener som finns i cellkärnan.
a) Proteiner som skall importeras till mitokondrien måste transporteras genom
mitokondriemembranet. Beskriv mitokondriens membranuppbyggnad.
b) Beskriv hur ett lösligt kärnkodat protein kommer in i mitokondriens matrix.
Svar:
a) Mitokondrien har ett innermembran och ett yttermembran där yttermembranet är
permeabelt för molekyler upp till 5000 daltons molekylvikt, medan innermembranet är
impermeabelt även för joner.
b) Proteiner transporteras posttranslationellt in i mitokondrien genom "transfer over outer
membrane" TOM- och "transfer over inner membrane" TIM-komplexen som sitter i
yttermembranet (TOM) och innermembranet (TIM). Under translation i cytoplasman binder
cytosoliskt Hsp70 till den translaterade peptidkedjan för att förhindra veckning. En
10

mitokondriell signalsekvens i proteinets N-terminal känns igen av en receptordel i TOM och
peptidkedjan träs igenom TOM samtidigt som det cytosoliska Hsp70 släpper. TIM känner
igen signalsekvensen och sedan drar mitokondriell Hsp70 peptidkedjan igenom TIM och
hjälper sedan till med veckning inuti matrix. Signalpeptiden klipps antingen av direkt när
proteinet går igenom TIM eller strax efter veckning.

*****************************************************************************
ECM (extracellulär matrix) är en komplex och dynamisk struktur som finns mellan celler, även
fettceller.
*****************************************************************************
17.

(4p)
Besvara följande delfrågor rörande ECM.
a) Vilka viktiga funktioner måste ECM ha för att cellerna skall kunna växa och fungera
normalt?
b) Vilken adhesionsmekanism använder fettcellerna för att greppa tag i ECM?
c) Ange även två exempel på molekyler som finns i ECM.
Svar: a) Extracellulär matrix har molekyler som ger struktur, mekanisk hållfast och
förankrar celler. ECM reglerar även intercellulär kommunikation. Matrix behövs för tillväxt
och differentiering av celler samt för cellmigration.
b) Celler använder integriner för att ”integrera” cellmatrix och cytoskelettet.
c) Exempel på molekyler som finns i ECM: kollagen, elastin, GAGs, fibronektin.
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Pass 3
Tema 3: Gastrointestinala sjukdomar (25p)
******************************************************************************
Det finns många sjukdomar som är accosierade med matsmältningskanalen, så kallade
gastrointestinala sjukdomar. En del har visat sig vara ärftliga och uppkommer helt eller delvis på
grund av dysfunktionelt eller otillräckligt samspel mellan individens immunförsvar och tarmflora,
men även miljöfaktorer och diet tros påverka till uppkomsten. Exempel på gastrointestinala
sjukdomar är inflammatorisk tarmsjukdom (IBD, ’Inflammatory bowel disease’) och Hirschsprungs
sjukdom.
IBD är benämningen på en grupp sjukdomar (till exempel ulcerös kolit, Crohn’s sjukdom) som
karaktäriseras av återkommande inflammationer i magtarmkanalen; det finns en stark koppling
mellan IBD och risken för att utveckla colorektal cancer. IBD anses vara en multifaktoriell sjukdom
som bland annat beror på en genetisk predisponering, epigenetiska förändringar, förändrat
immunologiskt svar och förändrad tarmflora. Metabola kännetecken är nedsatt mitokondriell
funktion och ATP-bildning samt ökad oxidativ stress. Det är dock oklart om dessa förändringar ger
upphov till IBD eller är en konsekvens av IBD. Vissa studier visar dock på en koppling mellan
utvecklandet av IBD och förändrat uttryck och struktur hos ”tight junctions (TJ)” i tarmen.
Upprätthållande av TJ är en energikrävande process varför störningar i energiproduktionen kan leda
till störd barriärfunktion. Korta fettsyror såsom butyrat, är det energisubstrat som föredras av
colonocyterna och står för 70 % av energiförsörjningen. Vid ulcrös colit har man funnit fel i det
enzym som katalyserar det sista steget i -oxidationen av butyrat. Polymorfism i det mitokondriella
transportproteinet OCTN2, som ombesörjer intransport av långa fettsyror till mitokondrien i
tarmens epitelceller, är en känd riskfaktor för utveckling av IBD.
******************************************************************************
18.

(3p) Redogör med hjälp av samtliga substrat, produkter samt enzym för de tre reaktioner
som krävs för intransporten av en lång fettsyra till mitokondriematrix.
Svar: Fettsyra + CoA + ATP  acylCoA + AMP + PPi (enzymnamn: acylCoAsyntetas –
yttre mitokondriemembranet); acylCoA + karnitin  acylkarnitin + CoA (enzymnamn:
karnitinpalmitoyl(acyl)transferas I [CAT1/CPT1] – yttre mitokondriemembranet och
troligen på insidan mot det intermembranösa rummet); acylkarnitin + CoA  acylCoA +
karnitin (enzymnamn: karnitinpalmitoyl(acyl)transferas II [CATII/CPTII] – inre
mitokondriemembranets insida – mot mitokondriematrix).

19.

(1p) Redogör med hjälp av samtliga substrat, produkter samt enzym för den sista
reaktionen i -oxidationen som leder till bildningen av en produkt som kan användas som
substrat i citronsyracykeln, det vill säga den reaktion där enzymet vid ulcerös colit kan vara
defekt (se brödtexten ovan).
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Svar: AcetoacetylCoA (3-ketobutyryl CoA) + CoA  2 acetylCoA (enzymnamn: tiolas).

******************************************************************************
Hirschsprungs sjukdom kallas också kongenital (medfödd) megacolon eller kongenital aganglionär
megacolon. Sjukdomen beror på en medfödd avsaknad av ganglieceller i tjocktarmen. Under
normal fosterutveckling migrerar nervceller till colonväggen för att bilda två olika nervplexa som
tillhör det enteriska nervsystemet och är avgörande för tarmmotoriken. Vid Hirschsprungs sjukdom
sker en inkomplett cellmigration, varför delar av dessa nervplexa saknas i colonväggen. De
affekterade avsnitten har därför en defekt tarmmotorik, viken leder till att tarminnehållet fastnar i
colon och att tarmen blir stor och utspänd.
******************************************************************************
20.

(2p) Förklara innebörden av begreppet massperistaltik i colon och beskriv hur den kan
utlösas.
Svar: I samband med att föda når ventrikeln, aktiveras en s.k. lång tarmreflex, den gastrocoliska reflexen. Den reflexen ökar peristaltiken i colon från normalt en cm per timma till
cirka fem cm per minut.

21.

(2p)
Vad kallas de två nervplexa som normalt finns i colonväggen? Ange i vilket lager
(med korrekt latinsk nomenklatur) av colonväggen du hittar respektive nervplexa.
Svar: 1. Plexus submucosus (Meissners plexus) - tela submucosa. 2. Plexus myentericus
(Auerbachs plexus) - mellan inre och yttre muskellagret i tunica muscularis externa.

******************************************************************************
De enteriska ganglierna, som saknas i en del av colon vid Hirschsprungs sjukdom, producerar bland
annat kvävemonoxid som är en viktig substans för normal tarmmotorik.
******************************************************************************
22.

(1p)
Med utgångspunkt från en specifik aminosyra redogör för bildningen av
kvävemonoxid med angivande av samtliga substrat, produkter samt enzym och coenzym.
Svar: Arginin + O2 + NADPH + H+  citrullin + NO + NADP+ (enzymnamn: NO-syntas).
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******************************************************************************
Enterokolit är ett inflammatoriskt tillstånd i tunntarm och tjocktarm som drabbar 15-30% av barnen
med Hirschsprungs sjukdom. Denna inflammation kan i värsta fall leda till sepsis och i
förlängningen till döden. Orsaken är oklar men antas bero på störningar i bildningen av sekretoriskt
immunoglobulin (IgA) och mucin. Mucin är ett glykoprotein som består till mer än 50% av
kolhydrater.
******************************************************************************
23.

(1,5p) Proteoglykaner, precis som glykoproteinet mucin (se brödtexten ovan), består
huvudsakligen av kolhydrater.
a) Beskriv med två skisser den principiella uppbyggnaden av en proteoglykan respektive
mucin.
b) Förklara med text den principiella skillnaden mellan dessa makromolekyler.
Svar: a) Se Ferrier, Biochemistry figur 14.5 för proteoglykanstruktur (PG). b) PG består av
många och långa heteroglykaner (glukosamainoglykaner; GAG) uppbyggda av multipla
disackaridenheter (surt socker + amiderat sockar)n; när många långa GAG-molekyler binder
till ett enda protein bildar de tillsammans en PG-monomer (flaskborsteliknande struktur).
Ett glykoprotein karaktäriseras av att det binder en eller flera kolhydratmolekyler vilka
adderas enzymatiskt till ett protein (således ej spontant då man benämner det glykering; t.ex.
HbA1c); i ett glykoprotein är sockerresterna aldrig långa och repetitiva GAGs utan enstaka,
eller korta oligosackarider (O- resp. N-glykosylering). Vid N-glykosylering är
oligosackariden grenad (se Ferrier Biochemistry Figur 14.4).

******************************************************************************
”Genome wide association studies” (GWAS) har lett till identifiering av områden på kromosomer
som är associerade med hyperurikimi (förhöjda nivåer av urat i blodet); hos viss individer kan
hyperurikimin leda till gikt. Dessa kromosomområden kodar för många olika gener, men om några
av dessa är kopplade även till en ökad risk för gikt är ännu inte klarlagt. Förhöjda nivåer av urat i
blodet kan bero på ökad bildning i samband med nedbrytning av puriner (10%) eller nedsatt
utsöndring av urat i njure och/eller tarm (90%). Två av de kandidatgener som identifierats i dessa
områden (2LC2A9 och ABCG2) är involverade i utsöndringen av urat; medan i ett tredje
kromosomområde har man identifierat en tredje kandidatgen (GCKR, ”glucokinase regulatory
protein” [GKRP]), vilket i sin tur antyder att även glykolysen skulle kunna vara involverad.
*****************************************************************************
24.

(2p)
Beskriv med hjälp av samtliga substrat, produkter samt enzym den reaktion i
glykolysen som regleras indirekt av GKRP (se brödtetxten för förklaring av förkortningen),
samt förklara kortfattat hur regleringen går till.
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Svar: Glukos + ATP  glukos-6-fosfat (G-6-P) + ADP (enzymnamn; glukokinas). Då
koncentrationen av fruktos-6-P (F-6-P) ökar i en levercell translokeras glukokinas till
cellkärnan där det binder till GKRP vilket medför en nedreglering av den enzymatiska
aktiviteten cytosolärt. Ökande koncentrationer av glukos frigör glukokinas från GKRP och
den cytosolära aktiviteten ökar.

******************************************************************************
Ett stort intag av fruktos kan leda till ökad bildning av urat genom att mängden ADP som efter
fortsatt nedbrytning kan leda till ökad mängd av adenosin och i slutändan urat.
******************************************************************************
25.

(3p)
Redogör med hjälp av samtliga substrat, produkter samt enzym för de tre reaktioner
som krävs för att fruktos skall omvandlas till två trioser som kan användas för glykolys eller
glukoneogenes; glykolysen och glukoneogenesen skall EJ beskrivas.
Svar: fruktos + ATP  fruktos-1-P + ADP (enzymnamn: fruktokinas); fruktos-1-P 
dihydroxyacetonfosfat (DHAP) + glyceraldehyd (aldolas B); glyceraldehyd + ATP 
glyceraldehyd-3-fosfat + ADP (enzymnamn: trioskinas/glyceraldehydkinas).

26.

(1p)
Beskriv i detalj (substrat, produkter samt enzymnamn) ett valfritt enzymatiska steg i
den fortsatta metabolismen av adenosin till urat, som hämmas av läkemedlet allopurinol.
Svar: (adenosine  inosin ) hypoxantin + O2 + H2O  xantin + H2O2 (enzymnamn:
xantinoxidas); xantin + O2 + H2O  urat (urinsyra) + H2O2 (enzymnamn: xantinoxidas).
[Allopurinol hämmar enzymet xantinoxidas och leder till ansamling av xantin och
hypoxantin.]

27.

(1p)
Transportproteinet SLC2A9 (Glut 9) kan förutom urat (se en av brödtexterna ovan),
transporterat bland annat fruktos. Skapa en hypotes för hur detta kan leda till ökade nivåer
av urat vid ökat intag av fruktos.
Svar: Eftersom båda fruktos och urat transporteras av samma transportprotein uppstår en
konkurrenssituation där fruktos skulle kunna konkurrera med urat när det gäller t.ex.
uttransporten av urat i tarmen eller njuren med förhöjda uratnivåer som följd.
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******************************************************************************
Det finns ett stort antal sjukdomar där man har identifierat en genetisk faktor, till exempel en
punktmutation. Det finns även sjukdomar med en tydlig ärftlighet där man trots mycket forskning
inte har lyckats identifiera de specifika DNA-ändringarna som orsakar sjukdomen.
******************************************************************************
28.

(4p)
Beskriv och diskutera varför man inte kan hitta eller identifiera mutationer med
koppling till medfödda metabola sjukdomar hos alla patienter även om det finns stark
evidens för en genetisk faktor?
Svar: En enkel förklaring kan vara att det trots allt inte förekommer några genetiska
förändringar hos alla patienter, utan sjukdomen orsakas av olika typer av miljöfaktorer. En
annan förklaring kan vara epigenetiska förändringar som påverkar genuttrycket. Dessa
förändringar kan inte analyseras med vanliga DNA-diagnostiska metoder.
Mutationer kan ske i olika delar av genomet, och mutationer kan samverka och antingen
förstärka eller försvara mekanismen som ger upphov till sjukdomen, med eller utan
miljöfaktorer i bilden. Genomforskning är också väldigt komplext, mutationer som påverkar
fenotypen kan ske, förutom i den kodande delen av genen som ger upphov till ett protein,
även mellan gener, i icke-kodande delar, i DNA-sekvenser som styr genreglering i närheten
av genen eller över långa avstånd, även mellan olika kromosomer. Därmed kan det vara
svårt att identifiera mutationer med koppling till sjukdomen. Genreglering och genaktivitet
består av komplexa nätverk, och de mutationer som har identifierats finns ofta i
proteinkodande exoner, eller t.ex. i ett protein som är delaktig i post-translationell
processning av ett protein eller ett proteinkomplex.

29.

(3p) Det finns två huvudtyper (eller kategorier) av genetiska sjukdomar.
a) Ge funktionella definitioner för de två huvudtyperna av genetiska sjukdomar.
b) Beskriv även hur man skulle kunna gå till väga för att studera den ärftliga komponenten i
en sjukdom.
Svar:
a) De två huvudtyperna av genetiska sjukdomar är enkla och komplexa sjukdomar. I enkla
sjukdomar ger en mutation direkt utslag i form av sjukdomen, miljön påverkar inte
processen. Komplexa sjukdomar är resultat av en växelverkan mellan arvet (flera olika
gener och genkombinationer) och miljön.
b) Man skulle kunna studera ärftlighet i familjer och etniska grupper, eller med
tvillingstudier. Man kan studera fenomenet med olika djurmodeller.

30.

(0,5p) Det finns ett tillstånd där interna organ som till exempel matsmältningskanalen eller
delar av den är spegelvänd i bukhålan. Vad heter tillståndet?
Svar: Situs inversus.
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DFM1-TENTAMEN 16 05 30
(korrigeringar 160601+160810)

Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Sår och sårläkning (30p)
********************************************************************************
Olika typer av sår är mycket vanligt förekommande inom vården. Alla får sår någon gång. Sår kan
vara mycket enkla skrubbsår eller väldigt komplicerade sår som inte vill läka, och som därmed
kräver vårdinsatser under en lång tid.
Listan av olika typer av sår är lång - skrubbsår, skavsår, skärsår, bitsår, sticksår och krossår.
Förutom sår som är resultat av trauma finns det även sår som är resultat av infektioner, eller
cirkulationsnedsättning. Ett relativt vanligt förekommande typ av sår som ofta är svårbehandlade är
fotsår hos diabetiker.
Kroppen är bra på att regenerera sig, och sårläkning är ett mycket bra exempel på kroppens förmåga
att förnya och reparera sina vävnader och organ.
***************************************************************************
1.

(2p) Sår drabbar oftast ytepitelet. Klargör vilken epiteltyp du hittar i nedan angivna
organ/områden (A-D). I förekommande fall skall du även ange om det finns karakteristiska
ytstrukturer på epitelcellerna som är urskiljbara i ljusmikroskopet. Om det förekommer
övergång från ett epitel till ett annat i angivet organ/område, skall du ange båda epiteltyperna
från proximal till distal riktning. Nomenklaturen, inklusive angivande av eventuell
ytstruktur, skall vara helt korrekt för poäng.
A) Urinblåsa (vesica urinaria).
Svar: Övergångsepitel (”transitional epithelium”).
B) Ventrikel, pars cardia.
Svar: Övergång (abrupt) från oförhornat flerskiktat skivepitel till enkelt cylinderepitel.
C) Trachea.
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Svar: 3-5-radigt cylindriskt flerradigt epitel (”pseudostratified”) med kinocilier.
D) Ductus deferens (proximal del; första tredjedel).
Svar: 2-radigt cylindriskt flerradigt epitel (”pseudostratified”) med stereocilier.
******************************************************************************
Fotsår är en av de vanligaste patologiska konsekvenserna som drabbar många diabetiker efter lång
tid; en bidragande orsak till fotsår är bland annat den neuropati som framförallt drabbar fötterna.
Neuropati leder bland annat till att många diabetiker inte känner smärta om man till exempel har
skor som skaver och trycker, vilket kan leda till mycket svåra trycksår.
De molekylära grundorsakerna till neuropatin kan vara många, men ett ökat flöde genom
polyolvägen och ansamlandet av en specifik sockeralkohol i nerver och kärlväggar har lyfts fram
som en bidragande orsak. I samma metabola väg förbrukas ett viktigt coenzym som behövs för
bekämpandet av oxidativ stress, vilket leder till en ökad risk för skador relaterade till oxidativ
stress; andra bidragande molekylära orsaker till skador vid diabetes utgörs av proteinglykering och
bildande av ”advanced glycation end products” (AGE-produkter).
******************************************************************************
2.

(3p) a) Redogör med hjälp av samtliga substrat, produkter samt enzym och
coenzym/cosubstrat för de två reaktionstegen i polyolvägen.
b) Förklara också varför ansamlingen av intermediären i polyolvägen skulle kunna vara
skadlig.
Svar: a) glukos + NADPH + H+ ! sorbitol + NADP+ (enzymnamn: aldosreduktas), sorbitol
+ NAD+ ! fruktos + NADH + H+ (enzymnamn: sorbitoldehydrogenas).
b) De vävnader som är speciellt känsliga för skador vid diabetes och generell hyperglykemi
är framförallt de som saknar sorbitoldehydrogenas (SDH); avsaknaden av SDH leder till
ansamling av den reducerade sockeralkoholen sorbitol, som har osmotiska egenskaper p.g.a.
molekylens många hydroxylgrupper, vilket leder till vattenansamling i cellen och därmed
störd cellulär funktion.

****************************************************************************
Normalt stimulerar insulin direkt eller indirekt (allostert) flödet av sockerintermediärer via bland
annat I) glykolysen, II) glykogenesen och III) hexosmonofosfat- (HMP)-shunten samtidigt som IV)
glukoneogenesen hämmas. Vid diabetes fungerar denna reglering inte som den normalt skall göra,
vilket leder till minskat flöde via I, II och III, men ökad glukoneogenes samt ett ökat flöde av en
specifik hexos via den nyss nämnda polyolvägen (se fråga 2).
*****************************************************************************
3.

(4+2p)
a) Redogör med hjälp av samtliga substrat, produkter samt enzym och eventuellt coenzym
för en valfri allostert reglerad reaktion i vardera metabol väg (I, II, III och IV).
b) För varje exemplifierad reaktion namnge också den allostera regulatorn samt ange om den
stimulerar eller hämmar reaktionen.
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Svar: I) glukos + ATP ! glukos-6-P + ADP (enzymnamn: hexokinas hämmas av glukos-6fosfat, alternativt glukokinas hämmas av fruktos-6-P) alternativt fruktos-6-P + ATP !
fruktos-1,6-bisfosfat + ADP (enzymnamn: fosfofruktokinas I stimuleras av t.ex. fruktos-2,6bisfosfat) alternativt fosfoenolpyruvat + ADP ! pyruvat + ADP (enzymnamn: pyruvatkinas
stimuleras av fruktos1,6-bisfosfat);
II) glykogenprimer + UDP-glukos ! glykogenprimer-glukos + UDP (enzymnamn:
glykogensyntas stimuleras av glukos-6-fosfat), alternativt glykogenn +Pi ! glykogenn-1 +
glukos-1-P (enzymnamn: glykogenfosforylas hämmas av glukos-6-P);
III) glukos-6-P + NADP+ + [H2O] ! 6-fosfoglukonat [6-fosfogluconolakton om ej vatten] +
NADPH + H+ (enzymnamn: glukos-6-fosfatdehydrogenas inhiberas allostert av NADPH och
långa fettsyror/acylCoA);
IV) fruktos-1,6-bisfosfat + H2O ! fruktos-6-fosfat + Pi (enzymnamn: fruktos-1,6-bisfosfatas
inhiberas t.ex. allostert av fruktos-2,6-bisfosfat).
******************************************************************************
Det finns många läkemedel eller läkemedelsprinciper som testas för att motverka neuropatin i
samband med diabetes eller för att gynna sårläkningen. Ett exempel på läkemedelsprincip som
motverkar/lindrar neuropatin bygger på agonister som kan binda till och stimulera 5HT1Areceptorer; dessa receptorer binder normalt signalsubstansen serotonin.
DPP-4 (”dipeptidyl peptidase-4”) antagonister (hämmare) är exempel på läkemedel som preliminärt
visat sig gynna sårläkningen i samband med fotsår då de hämmar nedbrytningen av GLP-1 som
förutom att fungera som inkretin också stimulerar rekrytering av endotelceller och angiogenes;
GLP-1 bryts i blodet ned av det naturligt förekommande serinproteaset DPP-4.
******************************************************************************
4.

(2p) Med utgångspunkt från en specifik aminosyra redogör med hjälp av samtliga
substrat, produkter, enzym/enzymatisk princip samt eventuellt coenzym för de två
reaktionsstegen som krävs för bildningen av signalsubstansen serotonin.
Svar: Tryptofan + tetrahydrobiopterin (THB) + O2 ! 5-hydroxytryptofan +
dihydrobiopterin (DHB) + H2O (enzymnamn: Trp-hydroxylas) och 5-hydroxytryptofan ! 5hydroxytryptamin (serotonin) + CO2 (enzymnamn: [aromatiskt aminosyra/ 5hydroxytryptofan-]dekarboxylas; coenzym PLP).

5.

(1p)

Förklara kortfattat innebörden av begreppet inkretin.

Svar: Grupp av metabola hormoner som bildas i endokrina celler i tarmväggen och som
frisätts av bland annat kolhydrater i tarmlumen och som kan stimulera frisättningen av
insulin.

6.

(2p) DPP-4 är ett i blodbanan förekommande serinproteas. I tarmkanalen och pankreas
återfinns ett flertal andra serinproteaser med funktion att både aktivera varandra samt att
bryta ned olika dietära proteiner och peptider. Redogör med hjälp av samtliga substrat och
produkter (enzymnamn och enzymformer) för hur olika serinproteaser i tarmen och pankreas
aktiverar varandra i ett ”kaskadförlopp”.
Svar: [I duodenums vägg uttrycks proenteropeptidas ! enteropeptidas (protoner eller något
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duodenalt proteas aktiverar detta zymogen till dess aktiva form enteropeptidas; gammalt
namn: enterokinas)]. Enteropetidas aktiverar det från pankreas kommande zymogenet
trypsinogen till trypsin. Trypsin kan i sin tur aktivera trypsinogen till trypsin men också de
övriga proenzymerna: kymotrypsinogen till kymotrypsin och proelastas till elastas, [samt
metalloproteaserna prokarboxypeptidas till karboxypeptidas].
*****************************************************************************
När ett sår läks ingår det syntes av olika komponenter som behövs för att ersätta skadade celler och
deras omgivning. Endoplasmatiska retiklet (ER) är en viktig del i detta.
*****************************************************************************
7.

(4p) a) Beskriv strukturen och funktionen för ER (endoplasmatiska retiklet).
b) Det finns slätt och granulärt ER. Vad är orsaken till att granulärt ER har ett ”granulärt”
utseende? Granulärt utseende hänvisar också till en viktig funktionell skillnad mellan slätt
och granulärt ER. Förklara den funktionella skillnaden.
c) Vad avgör hur stor del av cellernas inre som utgörs av ER?
d) ER har förmåga att "förstärka" proteiner som skall utsöndras till den krävande miljön
utanför cellen. Namnge två allmänna mekanismer som gör detta.
Svar:
a) Det endoplasmatiska retiklet (ER) är ett cellulärt organ som omsluts av ett enkelt
membran. Detta membran är kontinuerligt med det yttre kärnmembranet. Huvudfunktionen
för ER är translation, veckning och modifiering av proteiner.
b) Granulärt utseende bero på att ribosomer som generar ER-proteiner temporärt binder till
utsidan av ER-membranet. Proteinsyntes sker i granulärt ER. Slätt ER har andra funktioner
dock inte proteinsyntes [lipidsyntes].
c) Storleken eller omfattningen av ER kan vara väldigt olika och anpassas efter behov. En
cell som utsöndrar många proteiner behöver ett stort ER.
d) Proteiner som skall exporteras kan stabiliseras i ER genom att proteiner glykosyleras.
Proteiner stabiliseras även genom disulfidbryggor mellan cysteiner.

********************************************************************************
För att sårläkning skall vara möjligt måste de celler som migrerar in i såret, eller uppstår genom
celldelningar, förankras till omgivande extracellulär matrix (ECM).
********************************************************************************
8.

(2p) a) Beskriv översiktligt med text och en enkel figur den allmänna organisationen för
de adhesionsstrukturer som förankrar cellen till ECM samt förmedlar information från ECM
till cytoskelettet.
b) Namnge två typer av adhesionsstrukturer mellan en cell och ECM, samt ange vilken del
av cytoskelettet som är inblandad i respektive typ av adhesion.
Svar:
a) Förankringsfunktionen uppstår genom en struktur som innehåller en extracellulär domän
för kontakter med ECM, och en intracellulär domän för förankring till komponenter i
cytoskelettet, samt olika typer av adapterproteiner.
b) Hemidesmosomer - länkar intermediära filament inne i cellen till ECM genom integriner
och ankarproteiner.
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Fokal adhesion - länkar aktinmolekyler inne i cellen till ECM genom integriner och
ankarproteiner.
9.

(2p) Man brukar prata om "regenerativ medicin" och dess möjligheter för framtida
sjukvård. Ge en kortfattad definition om vad "regenerativ medicin" är, samt två exempel på
hur regenerativ medicin tillämpas i sjukvård.
Svar: Regenerativ medicin handlar om att
- regenerera: identifiera signaler som tillåter att celler eller vävnader regenererar. Till
exempel utväxt av delar av ett organ.
- reparera: stimulera vävnader till att reparera sig själva. Till exempel för att ersätta en
förlorad celltyp.
- ersätta: celler eller vävnader odlade i labb, som kan implanteras.
Två exempel på regenerativ medicin i sjukvård: till exempel
- benmärgstransplantation
- behandling av Parkinsons sjukdom med celler
- skapa benvävnad eller blodkärl
- odling av hud

10.

(2p) Sår kan uppkomma i olika delar av GI-kanalen och kan bli livshotande om blödning
uppstår.
a)Vanligast är sår i den struktur som är märkt ”1” på bilden, följt av ”2”. Vad heter dessa
delar?
b) Sår i region ”3” är relativt ovanligt men kan orsakas av att struktur ”4” inte fungerar som
den ska. Namnge ”3” och ”4” samt förklara kort funktionen hos ”4”.

Svar: a) 1. Duodenum, 2. gaster (ventriculus). b) 3. esophagus, 4. cardia.
Cardia förhindrar att magsafter kommer upp i esophagus (reflux).
********************************************************************************
Både katter och hundar slickar sina sår. Finns det något vetenskapligt stöd för att slicka sina sår
förbättrar sårläkningen?
En nyligen publicerad artikel (i Blood 2015;126:2128-2137) tyder på att saliven stimulerar vita
blodkropparna att döda bakterierna i såret och förstärker immunförsvaret som leder till förbättrad
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sårläkning. Saliven har också en mängd andra viktiga funktioner.
********************************************************************************
11.

(4p) Salivsekretionen kan aktiveras på många olika sätt.
a) Hur sker denna aktivering under den cephala fasen?
b) Hur påverkas salivens sammansättning av den aktivering som sker under den cephala
fasen?
c) Vilka funktioner har saliven normalt?
Svar:
a) Aktiveringen sker genom olika sinnesupplevelser, tanken på föda, lukt, syn, smak, känsel,
hörsel.
b) Aktivering under den cephala fasen [innebär en aktivering av parasympatiska systemet
(kolinerg aktivering N glossopharyngeus och N facialis)] leder till en ökad volym av saliv
som är vattnig och vätekarbonatrik (adrenerg aktivering ger något ökad volym men mer
mucinrik saliv).
c) Saliven mjukgör tuggan så att sväljningen underlättas, är nödvändig för upplevelse av
smak, är viktig för talet, reglerar pH-värdet i munnen, innehåller kalcium för att reparera
påbörjad kariesangrepp, startar nedbrytningen av kolhydrater via !-amylas samt fett via
tunglipas, och har en antibakteriell funktion.
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Pass 2
Tema 2 och allmänna frågor (24p)
Tema 2: Ofrivillig barnlöshet
********************************************************************************
Ofrivillig barnlöshet är relativt vanligt. Det finns många möjliga orsaker till det, och människor som
söker hjälp för det genomgår en utredning. Exempel på vanliga orsaker för infertilitet är
endometrios, problem med spermaproduktion, spermiekvalitet, eller med ovarierna.
Behandlingen kan bestå av åtgärder som stimulerar ägglossning, insemination eller
provrörsbefruktning (IFV, in vitro-fertilisering). Även kirurgiska ingrepp kan bli aktuella.
********************************************************************************
12.

(2,5p) In vitro-fertilisering är en typ av behandling där själva fertiliseringen sker i ett
laboratorium utanför kroppen. Embryot som bildas vid fertiliseringen, överförs till
livmodern så att det kan implantera sig i livmodern. Beskriv kortfattat vad “implantering”
innebär, den ungefärliga tidpunkten när den sker, och embryots struktur vid
implanteringstiden.
Svar: Implantering innebär den process där en blastocyst interagerar och binder till
livmoderslemhinnans celler. Implanteringen brukar ske ungefär efter dag 6, och ofta är den
fullbordad vid dag 9. Embryot är en blastocyst som har "kläckts" ur zona pellucida och
embryoblasten utvecklas till en bilaminär struktur med hypoblast och epiblast.

********************************************************************************
Problem med spermieproduktionen eller spermiekvaliteten kan bidra till infertilitet. Individer med
diabetes mellitus (DM) uppvisar sänkt kvalité på spermierna och en högre frekvens av DNA-skador
i spermatozoerna. Spermierna är på olika sätt och i olika sammanhang beroende av glykolys men
också av alla sina mitokondrier. Kvalitén på spermierna har dock inte säkert kunnat kopplas till
något enskilt mitokondrieprotein eller faktor utan snarare till formen på mitokondrierna och därmed
dess generella funktionalitet. En förändrad mitokondrieform antas enligt nya rön kunna leda till
ökad oxidativ stress, något som bland annat kopplats till nedsatt energibildning beroende på bland
annat förändrad funktionalitet i ett spermiespecifikt glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas (GAPDH).
********************************************************************************
13.

(4p) a) Beskriv (rita gärna) den schematiska strukturen för en spermie samt beskriv
funktionen för de olika delarna. b) Skapa även en hypotes om vad som skulle kunna vara
orsaken till manlig infertilitet i ett fall där spermierna verkar ha normal morfologi och
rörelseförmåga, men saknar förmåga att fertilisera äggcellen. Motivera din hypotes
vetenskapligt.
Svar: a) Spermien består av två huvuddelar: spermiehuvud och svans. Huvudet innehåller
cellkärnan (som innehåller kromosomerna) samt en akrosomstruktur (som utsöndrar
hydrolytiskt enzym för att ta sig igenom äggets hölje).
Svansen består av en främre del som innehåller många mitokondrier, samt ett flagellum som
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spermien använder för propulsion.
b) Hypotes:
En tänkbar förklaring är att akrosomreaktionen ej fungerar tillfredställande. Därmed frigörs
inte de proteaser som spermiehuvudet behöver för att tränga igenom zona pellucida.
En annan tänkbar förklaring är att det är någonting fel med strukturer som ansvarar för
igenkänning av äggcellens yta.

14.

(1,5p) Redogör med hjälp av substrat och produkter samt coenzym/cosubstrat och enzym för
a) den reaktion som katalyseras av GAPDH samt b) den efterföljande reaktionen som bidrar
till energibildningen i en spermie.
Svar: a) glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas + Pi + NAD+ ! 1,3-bisfosfoglycerat (1,3BPG) + NADH + H+ [enzymnamn: GAPDH (glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas)],
b) 1,3-BPG + ADP ! 3-fosfoglycerat + ATP (enzymnamn: fosfoglyceratkinas).

********************************************************************************
I spermiens mitokondrier sker precis som i till exempel en levercell en citronsyracykelberoende
energibildning, men också bildning av reaktiva syrespecies (ROS).
********************************************************************************
15.

(4p) Redogör med hjälp av substrat, produkter, coenzym/cosubstrat och enzymnamn för
citronsyra (TCA)-cykelns fyra redoxreaktioner.
Svar:
1. isocitrat + NAD+ ! !-ketoglutarat + CO2 + NADH + H+ (enzymnamn:
isocitratdehydrogenas);
2. !-ketoglutarat + CoA + NAD+ ! succinylCoA + CO2 + NADH + H+ (enzymnamn: !ketoglutaratdehydrogenas-komplexet);
3. succinat + FAD ! fumarat + FADH2 (enzymnamn: succinatdehydrogenas/komplex II i
”ETC”);
4. malat + NAD+ ! oxalacetat + NADH + H+ (enzymnamn: mitokondriellt
malatdehydrogenas).

16.

(3p) Redogör med en skiss samt kompletterande text för
a) elektrontransportkedjan (”ETC”; andningskedjan) uppbyggnad och organisation samt
b) hur processer i ETC kan kopplas till bildning av reaktiva syrespecies (ROS).
c) Namnge det reaktiva syrespecie som primärt bildas i mitokondriematrix.
Svar:
a) Se Ferrier Biochemistry fig. 6.8, 4 proteinkomplex, 2 mobila ”carrier”, substrat och
produkter.
b) på flera ställen i ETC överförs en elektron i taget mellan redoxparen och vid närvaro av
molekylärt syre (O2) kan elektroner också plockas upp av denna molekyl varvid ROS i form
av en
c) superoxidanjon (O2-) bildas.
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Allmänna frågor (8p)
17.

(2p) Efter en helkväll där en individ intagit stora mängder av alkohol (etanol) är
vederbörandes förmåga till glukoneogenes utifrån olika huvudsubstrat (bildade från
fettväven i samband med fasta eller från arbetande muskel) kraftigt försämrad.
Förklara genom att bland annat redogöra för a) en valfri reaktion i metabolismen av etanol
(substrat, produkter, enzym, coenzym/cosubstrat) samt b) en valfri glukoneogenetisk
reaktion.
Svar: Metabolismen av de två glukoneogenetiska substraten glycerol och laktat kräver
NAD+ som coenzym och det bildas NADH; eftersom metabolismen av alkohol också kräver
NAD+ och det bildas NADH försämras möjligheten till glukoneogenes.
a) etanol + NAD+ —> etanal/acetaldehyd + NADH + H+ (enzymnamn:
alkoholdehydrogenas),
alternativ reaktion
etanal + NAD+ —> etansyra/ättiksyra/acetat + NADH + H+ (enzymnamn:
aldehyddehydrogenas).
b) DHAP + NADH + H+ —> glycerol-fosfat + NAD+ (enzymnamn: [cytosolärt]glycerolfosfatdehydrogenas)
alternativ reaktion
pyruvat + NADH + H+ —> laktat +NAD+ (enzymnamn: laktatdehydrogenas)
eller
oxalacetat + NADH + H+ —> malat + NAD+ (enzymnamn: cytosolärt [NAD+]-beroende
malatdehydrogenas).

18.

(3p) Redogör med hjälp av en figur samt med substrat, produkter, eventuella
coenzym/cosubstrat för hur (ange substrat och produkter) och var hem metaboliseras till en
vattenlöslig molekyl olika vattenlösliga molekyler som kan elimineras via faeces.
Svar: se Ferrier Biochemistry figur 21.9 och 21.10.

19.

(1p) Vilken betydelsen kan förekomsten av hydrofoba aminosyror på utsidan av globulära
proteiner ha i ett proteinkomplex?
Svar: De hydrofoba ytorna på proteinerna i ett komplex kommer att dras till varandra och
därför inte vara ”blottade” utåt mot den hydrofila vattenmiljön. De hydrofoba aminosyrorna
skapar interaktioner som är viktiga för bindning och stabilitet mellan de olika proteinerna i
proteinkomplexet.

20.

(3p) Enzyminhibitorer kan i allmänhet verka antingen reversibelt eller irreversibelt. Den
reversibla inhiberingen kan vara kompetitiv eller icke-kompetitiv.
a) Beskriv kort principen för hur en irreversibel inhibitor verkar.
b) Beskriv kort principen för hur en reversibel inhibitor verkar.
c) Hur och varför påverkas Vmax och Km vid en kompetitiv respektive icke-kompetitiv
hämning? Illustrera ditt svar med ett Michaelis-Menten-diagram. Illustrera även i samma
diagram hur en normal kurva ser ut. Ange enheter för axlarna.
9

Svar: a) Irreversibla inhibitorer binder till enzymet med hög affinitet, vanligen med en
kovalent bindning, släpper sedan inte taget.
b) Reversibla inhibitorer binder med lägre affinitet (inte kovalent).
c) Om inhibitor binder till det aktiva sätet (”active site”) är det en kompetitiv hämmare
eftersom den tävlar med substratet. Detta höjer Km eftersom mer substrat måste tillföras för
att uppnå halva maxhastigheten. Dock påverkar inte detta Vmax. Om inhibitorn binder
allostert, det vill säga på ett annat ställe än aktiva sätet, är inhibitorn icke-kompetitiv och då
sänks Vmax men Km förändras inte.
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Pass 3
Tema 3: mTOR: ett kinas av central betydelse för processer som styr tillväxt,
hälsa, sjukdom och åldrande (26p)
********************************************************************************
mTOR (”mammalian/mechanistic target of Rapamycin”) är ett serin/treonin-kinas som tillsammans
med olika andra strukturella och regulatoriska proteiner (fyra eller fem) bildar två olika funktionella
komplex (mTORC1 respektive mTORC2) med olika funktioner. Dessa enzymkomplex anses vara
av central betydelse för processer som styr tillväxt, hälsa, sjukdom och åldrande; störningar i de
signaltransduktionsvägar där dessa enzymkomplex ingår anses vara av betydelse när det gäller
bland annat cancer, fetma, diabetes typ 2 och neurodegenerativa sjukdomar.
Oxidativ stress, insulin och olika tillväxtfaktorer (bland annat IGF-1), aminosyror (framförallt
leucin) och olika specifika cellulära metaboliter såsom vissa fosforylerade hexoser och fosfatidsyra
kan aktivera mTORC1 på ett indirekt eller direkt sätt. Aktivering av mTORC1 leder bland annat till
adipogenes och ökad fettmassa, ökad protein- och lipidsyntes, samt påverkan på olika andra
metabola processer såsom glykolysen och citronsyracykeln; autofagocyterande processer liksom
lysosomala funktionen inhiberas dock av mTORC1. Aktivering av mTORC2 stimulerar också
metabola processer, men också apoptos och cytoskelettets organisation.
Kinaset mTOR fick sitt namn baserat på att föreningen rapamycin (sirolimus) kunde hämma
aktiviteten hos detta enzym; föreningen fick namnet rapamycin då den isolerades på ön Rapa Nui
(Påskön) från en bakterie Streptomyces hygroscopicus. Initialt användes denna substans, som
hämmar bland annat proliferation, mot svampinfektioner, men numera används den framförallt som
immunosuppressivt läkemedel efter till exempel njurtransplantationer. På grund av sin effekt på
proliferation har flera läkemedel, som hämmar mTOR eller dess aktivering, utvecklats. I syfte att
utveckla ännu bättre läkemedel, mot bland annat cancer, pågår många kliniska prövningar med
preparat som påverkar olika andra steg i de signaltransduktionskedjor där mTORC1 och mTORC2
ingår.
På molekylär nivå hämmar rapamycin aktiviteten hos mTORC1 genom att binda till proteinet
FKBP12 som på ett inte helt klarlagt sätt interagerar med mTORC1 men ej med mTORC2.
Aminosyror, framförallt leucin, anses verka på många olika sätt för att aktivera proteinsyntesen.
Leucin kan bland annat stimulera mTORC1 genom att blockerar inbindingen av ett inhiberande
protein; även glutamat (glutaminsyra) är av betydelse för aktiveringen av mTORC1.
När det gäller regleringen av mTORC1 är ”tuberosis sclerosis complex” (TSC1/TSC2) med sin
förmåga att påverka det GTP/GDP-bindande proteinet Rheb av centralt betydelse; Rheb-GDP
inhiberar aktiviteten hos mTORC1 medan Rheb-GTP stimulerar densamma. Den inneboende
GTPas-aktiviteten hos TSC1/TSC2 kan genom olika signaltransduktionsvägar och olika kinaser
aktiveras eller inhiberas; insulins signaltransduktionsväg leder till exempel till inhibering av GTPasaktiviteten medan aktivering av AMPK leder till stimulering av den inneboende GTPas-aktiviteten
hos TSC1/TSC2.
Huvudsaklig källa: mTOR Signaling in Growth Control and Disease. Cell, 149: 274-293, 2012.
*******************************************************************************
21.

(3p) Redogör med hjälp av en figur och kompletterande text för insulins
signaltransduktionsmekanism; samtliga steg från receptorproteinets struktur till centralt
kinas som kan inhibera TSC1/TSC2 skall beskrivas.
Svar: Insulin binder till en färdigdimeriserad Tyr-kinas receptor vilket inducerar en korsvis
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autofosforylering av de intracellulära delarna av "-domänerna; receptorn fungerar nu som ett
kinas som katalyserar reaktionen ATP + IRS till IRS-P + ADP; fosfatgruppen fungerar som
igenkänning/bindningsställe för olika proteiner/enzymer med en s.k. SH-domän, t.ex. PI-3K
som vid inbindning aktiveras. PI-3K är ett lipidkinas som m.h.a. ATP fosforylerar PIP2 till
PIP3. PIP3:s nya fosfatgrupp fungerar som igenkänningssignal för både Akt och PDPK1;
PDPK1 fosforylerar och aktiverar Akt (PKB). Akt kommer i sin tur att fosforylera
TSC1/TSC2 på ett speciellt ställe som inhiberar dess GTPas aktivitet.

22.

(1p) TSC1/TSC2 regleras bland annat via kovalent modifiering. Resonera kring hur ett
och samma protein, via signaltransduktionsvägar, kan aktiveras eller inhiberas via
fosforylering.
Svar: Ett och samma protein kan fosforyleras på olika ställen (olika aminosyror).
Fosforylering av en aminosyra kan leda till aktivering medan fosforylering av en annan
aminosyra kan leda till inaktivering. Ett annat exempel är IRS-1 som aktiveras respektive
inaktiveras beroende på om en serin- eller tyrosinrest fosforyleras.

********************************************************************************
Läkemedel som blockerar mTOR används (om än med varierande resultat) för att förbättra utfallet
vid levertransplantation. Vid organtransplantation är det viktigt att de blodkärl som leder blod till
och från organet ansluts rätt till donatorns blodomlopp. Leverns blodförsörjning skiljer sig markant
från de flesta andra organ.
********************************************************************************
23.

(2p) Redogör kort för hur de kärl som leder blod till och från levern skiljer sig anatomiskt
från njuren.
Svar: Njuren: en artär (arteria renalis) leder blod till njuren och en ven (vena renalis) leder
blod från njuren.
Levern: Syrerikt blod når hepar via a. hepatica propria och syrefattigt blod leds till levern
från tarmarna via v. portae hepatis (c:a 75% av det totala blodflödet till levern går via v.
portae hepatis). Syrefattigt blod flödar från levern till vena cava inferior via vv. hepaticae.

********************************************************************************
I levern leder aktivering av mTORC1 till ökad biosyntes av lipider genom att bland annat
transkriptionsfaktorn SREBP1c aktiveras.
********************************************************************************
24.

(2p) Med utgångspunkt från cytosolärt citrat redogör med hjälp av samtliga substrat,
produkter, enzym och coenzym/cosubstrat för bildningen av de två substrat som
fettsyrasyntas (FAS) använder sig av för biosyntesen av palmitat.
Svar: Citrat + CoA + ATP ! oxalacetat + acetyl-CoA + ADP +Pi (enzymnamn: [ATP]citratlyas), acetyl-CoA + CO2 + ATP ! malonyl-CoA + ADP + Pi (enzymnamn:
acetylCoAkarboxylas, coenzym: biotin).
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25.

(2,5p) Med utgångspunkt från glycerol och palmitoyl-CoA (den aktiverade formen av
palmitat), redogör med hjälp av samtliga substrat och produkter för bildningen av
triacylglycerol.
Svar: glycerol + ATP ! glycerol-P + ADP [enzymnamn: glycerolkinas].
glycerol-P + palmitoyl-CoA ! lysofosfatidsyra (1-MAG-P) + CoA [enzymnamn:
acyltransferas], lysofosfatidsyra + palmitoyl-CoA ! fosfatidsyra (1,2-DAG-P) + CoA
[enzymnamn: acyltransferas], fosfatidsyra + H2O ! 1,2-DAG + Pi [enzymnamn: fosfatas
[lipin]], DAG + palmitoyl-CoA ! TAG/TPG + CoA [enzymnamn: acyltransferas].

********************************************************************************
Aminosyror kan på många olika sätt stimulera syntesen av proteiner. Specifika aminosyror,
speciellt leucin, är involverad i dessa processer, och leucin verkar direkt kunna aktivera mTORC1;
även glutamat stimulerar proteinsyntes. Glutamat, som upptas i olika celler med hjälp av sekundär
aktiv transport, är av central betydelse för det cellulära upptaget av leucin som sker med hjälp av en
antiport.
********************************************************************************
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.

27.

(3p) För att proteinsyntesen skall kunna stimuleras behöver energibildningen liksom
nukleotidbiosyntesen öka. mTORC1 stimulerar via SREBP1 uttrycket av båda
dehydrogenaserna i hexosmonofosfat (HMP)-shuntens irreversibla/oxidativa del.
a) Med utgångspunkt från den oxiderade pentosen som bildas i HMP-shuntens
irreversibla/oxidativa del efter dekarboxylering, beskriv med hjälp av substrat, produkter,
enzymnamn/enzymklass (och eventuellt coenzym/cosubstrat), bildningen av den aktiverade
pentosen som används som byggsten för ribonukleotider.
b) Beskriv med hjälp av substrat, produkter och enzym/enzymklass hur en valfri
monofosfatnukleotid kan bildas från denna aktiverade pentos (se delfråga a) och
c) hur denna monofosfatnukleotid i ytterligare ett reaktionssteg omvandlas till en
substratmolekyl som kan omvandlas av ATPsyntas.
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Svar: a) ribulos-5-fosfat ! ribos-5-fosfat (enzymprincip: isomeras),
ribos-5-fosfat + ATP ! PRPP (5-fosforibosyl-1-pyrofosfat) + AMP (enzymnamn: PRPPsyntetas).
b) adenin + PRPP ! AMP + PPi (enzymnamn: adeninfosforibosyltransferas)
c) ATP + AMP ! 2 ADP (enymnamn: adenylatkinas).
partiellt korrekt svar kan ge delpoäng
b) guanin + PRPP ! GMP + PPi (enzymnamn: hypoxantin-guaninfosforibosyltransferas HGPRT)
c) GMP + ATP ! GDP + ADP (enymnamn: guanylatkinas).
********************************************************************************
Höga nivåer av mTOR-aktivitet har setts i samband med vissa typer av cancer, till exempel bröstoch prostatacancer. Detta påverkar cellernas tillväxt genom att driva cellproliferation, möjligen
genom att öka den allmänna syntesnivån av proteiner.
********************************************************************************
28.

(1,5p) Ett mycket viktigt sätt att reglera en gens aktivitet är genom reglering av
transkriptionen. Beskriv kortfattat tre mekanismer som bestämmer om en gen ska uttryckas.
Svar:
- Kromatinet behöver öppnas upp för att en gen ska uttryckas, detta kan ske med hjälp av
t.ex kemiska modifieringar på histonsvansar.
- DNA-metylering.
- Specifika transkriptionsfaktorer och deras deltagande i transkriptionsinitieringen
(genreglerande protein).

********************************************************************************
Efter transkriptionen processas den resulterade RNA-molekylen till en mRNA-molekyl, med
splitsning, 5'-capning och polyadenylering. Det finns ytterligare möjligheter att reglera hur mycket
protein det tillverkas på ribosomen av en sådan mRNA-molekyl.
********************************************************************************
29.

(1p) Beskriv kortfattat ett sätt att påverka hur mycket protein det syntetiseras från en viss
mRNA-molekyl, när mRNA-molekylen är färdigprocessad.
Svar:
- Reglering av degradering av mRNA-molekylen (dessa kan vara kort- eller långlivade). Till
exempel med hjälp av microRNA.
- Reglering av translationsinitiation som sker vid ribosomen.

30.

(2p) När ribosomen är klar med syntes av ett protein, måste proteinet veckas för att hitta
sin rätta tredimensionella struktur.
a) Vissa proteiner behöver hjälp med detta - hur går det till?
b) Vad händer med proteiner som inte veckas korrekt?
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Svar:
a) Det finns särskilda hjälpproteiner, chaperoner, som hjälper till med veckningen [som sker
i ER], genom att undvika felaktiga interaktioner som kan påverka veckningen negativt.
b) Om ett protein inte veckas korrekt, hydrolyseras det av en struktur som heter proteasom.
Annars kan felaktigt veckade proteiner resultera i svåra sjukdomar [som Alzheimers och
Creutzfeld-Jakobs sjukdom].

********************************************************************************
mTOR kan även påverka processer som är nedbrytande till sin karaktär, som till exempel
apoptotiska processer som höga nivåer av mTOR kan hämmas.
********************************************************************************
31.

(3p) a) Vad menas med "apoptos" - ge en kortfattad definition och beskriv vad som
händer en cell som genomgår apoptos (ge en beskrivning på cellulär nivå).
b) Ange två exempel på funktioner på organismnivå (till exempel ett mänskligt embryo eller
en vuxen människa) där apoptotiska processer är mycket viktiga.
Svar:
a) Apoptos är en kontrollerad nedbrytning av en cell som inte längre behövs eller är skadlig
för kroppen. Den döende cellen visar signaler på ytan som drar till sig makrofager som äter
upp cellen. Inget av cellinnehåll spills ut i vävnaden, ingen inflammation.
I samband med apoptos krymper cellen och cellkärnan kondenseras ("russin"), och slutligen
fagocyteras resterna.
b) Exempel på viktiga apoptotiska processer:
• Skulptera vävnader under utveckling, t.ex. handen.
• Göra sig av med celler som fyllt sitt syfte, t.ex. immunceller.
• Reglera antalet celler i en vävnad, t.ex. nervceller i hjärna.

*****************************************************************************
Signalering via mTOR är central för tillväxtfaktorer, hormoner samt näringsämnen och deras
påverkan på cellväxt och metabolism. Omfattande forskning har genomförts för att klargöra rollen
av mTOR i obesitas och cancer. Det finns idag evidens för en stark koppling mellan obesitas och
gastrointestinala cancerformer. Forskning har indikerat att excessivt födointag kan främja
signalering via mTOR och inducera förändringar i cellulär metabolism, som kan accelerera
obesitasrelaterade cancerformer
(se: Malley, C.O. & Pidgeon, G.P. The mTOR pathway in obesity driven gastrointestinal cancers:
Potential targets and clinical trials. BBA Clin. 2016 5: 29–40; doi: 10.1016/j.bbacli.2015.11.003;
PMCID: PMC4802403).
*****************************************************************************
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32.

(2p) Tumörceller kan uppstå från flera olika celltyper i matsmältningskanalen. För en
patolog är det avgörande att kunna skilja på patologiska celler (tumörceller) och normala
celler i olika vävnadsfragment erhållna via biopsier eller i samband med operation.
I den bifogade bildsidan, innehållande delbilderna A-D, ska du klargöra dina kunskaper
kring det normala mikroskopiska utseendet och olika celltyper i matsmältningskanalen.
A) Vad kallas den cell som dominerar i lamina epithelialis i tunica mucosa?
Svar: Bilden visar colonslemhinna. Antalet slem(mucin)producerande bägarceller dominerar
över de cylindriska epitelcellerna.
B) Vad kallas de ljusröda cellerna markerade med pilar?
Svar: Bilden visar slemhinna i ventrikel, pars corpus-fundus. Pilarna pekar på parietalceller
(producerar HCl och intrinsic factor, IF), som är ljusröda och acidofila (eosinofila) och har
utseendet som ”stekta ägg”. De mörkare (basofila) cellerna representerar huvudceller
(producerar pepsinogen).
C) Namnge (så exakt som möjligt) på latin det med pil markerade lagret.
Svar: Bilden visar lamina propria i tunica mucosa i esofagus.

D) Den markerade strukturen som man hittar i pancreas innehåller åtminstone fyra olika
celltyper. Namnge den celltyp som dominerar.
Svar: Bilden visar en Langerhansk cellö i den endokrina delen av pankreas. Cirka 70 % av
cellerna utgörs av insulinproducerande betaceller, som oftast ligger centralt i cellöarna. De
andra cellerna utgörs av alfa-, delta- och PP/F-celler, som oftast ligger i cellöarnas periferi.
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DFM1-TENTAMEN 16 08 22
(korrigering 160901)
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Mitokondrien (30p)
********************************************************************************
Mitokondrierna har många viktiga funktioner i cellen, däribland att omvandla största delen av den
energi som de flesta normala celler behöver. Förutom för energimetabolismen spelar
mitokondrierna även en viktig roll i många andra biologiska processer som till exempel vid apoptos,
i cellens inre signalering genom att bland annat lagra kalciumjoner, eller vid syntesen av steroider
och hem, samt vid värmeproduktionen i den bruna fettvävnaden.
Mitokondriella sjukdomar definieras som tillstånd orsakade av nedsatt funktionalitet i mitokondrier,
till exempel i citrinsyra (TCA)-cykeln och i mitokondriens andningskedja vilket leder till
otillräcklig energiproduktion. Individer med mitokondriella sjukdomar kan uppvisa symtom från
alla kroppens organ. Eftersom nervsystemet och skelettmuskel är särskilt energikrävande organ är
de extra känsliga för störningar i energiomsättningen.
1959 beskrev en svensk professor den första patienten, en svensk kvinna, med mitokondriell
sjukdom (Lufts sjukdom). Under 60-talet diagnostiserades sedan patienter med mitokondriella
sjukdomar på morfologisk grund. Vidare på 70-talet, då analyserna förbättrades, ledde det till att allt
fler patienter diagnostiserades med specifika mitokondriella defekter i energiomsättningen. De
första rapporterna om förändringar av mtDNA vid mitokondriella sjukdomar kom 1988. Därefter
har mitokondriella sjukdomar utvecklats till ett viktigt kliniskt område. Sjukdomarna orsakas av
olika genetiska förändringar, som var och en för sig är mycket ovanliga, men totalt beräknar man att
ca 1 på 5 000 personer har en mitokondriell sjukdom.
********************************************************************************
1.

(3p) Enzymkinetik är centralt i hela metabolismen, inte minst i citronsyracykeln (TCA) i
mitokondrien, och beskriver hur effektivt ett substrat omvandlas till en produkt. En viktig
ekvation som beskriver katalysen hos många enzymer, Michaelis–Menten-ekvationen, anges
som: v= (Vmax x [S])/( Km + [S]).
a) Förklara med ord innebörden av vad de ingående storheterna (Vmax, [S] och Km) betyder
och vilken enhet de oftast anges i?
b) Beskriv med hjälp av en figur med kompletterande text hur de olika parametrarna i en
1

reaktion påverkas om substratkoncentrationen för ett enzym fördubblas om ursprungliga
koncentrationen var låg (rita två kurvor, en innan förändrad substratkoncentration och en
efter).
Svar:
a) Vmax – maximala hastigheten som ett enzym kan arbeta vid under rådande omständigheter;
mol bildad produkt/tidsenhet
[S] – substratkoncentrationen; ofta angiven som millimolar (mM, mmol/L)
Km – Michaelis konstant som är en kombination av hastighetskonstanter, kan sägas vara ett
mått på affiniteten för ett substrat till enzymet; ofta angiven som millimolar (mM, mmol/L)
b)Vid en fördubbling av substratkoncentrationen från låga substratkoncentrationer sker
nästan en fördubbling av hastigheten.

2.

(4,5p) Mitokondrier har eget DNA och ett antal ärftliga sjukdomar orsakas av mutationer i
mitokondriellt DNA. Dock finns det även ärftliga sjukdomar där mitokondrier inte fungerar
normalt, där man inte kan identifiera en mutation i mitokondriellt DNA.
a) Vad kan förklaringen vara till detta?
b) Mitokondriellt ärftliga sjukdomar får man oftast av sin mor - förklara varför.
c) Varför finns det DNA i mitokondrier?
Svar:
a) Det finns ett antal strukturer och funktioner i mitokondrier som är beroende av proteiner
som har sitt ursprung i gener i cellkärnan. Motsvarande proteiner transporteras sedan in i
mitokondrierna. Därmed kan ändringar i gener i cellkärnan ge upphov till mitokondriella
sjukdomar.
b) Mitokondrierna har man oftast (nästan alltid) fått av sin mor därför att de mitokondrier
som finns i spermien inte följer med till zygoten. Därmed är alla mitokondrier i zygoten från
äggcellen.
c) Det finns DNA i mitokondrier därför att mitokondrier en gång har varit frilevande
prokaryoter som flyttade in i cellen och under evolutionen har tappat många av sina gener.
Dock har de fortfarande fungerade transkription och translation av de gener de själv bär.

********************************************************************************
Mitokondriellt DNA samlar på sig DNA-förändringar även om den har många olika typer av
mekanismer för att reparera DNA-skador. Många av reparationsmekanismerna är likadana som i
cellkärnan.
********************************************************************************
3.

(4p) Dubbelsträngade skador (brott) i DNA är bland de allvarligaste typerna av DNAskador. a) Redogör för mekanismen för de två vanligaste sätten att reparera dubbelsträngade
skador i DNA.
b) Förklara även vad konsekvenserna kan bli för enstaka mitokondrier om dessa ej förmår
reparera dubbelsträngade brott på ett korrekt sätt.
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Svar:
a) Dubbelsträngade brott i DNA-kedjan repareras via två olika mekanismer: icke-homolog
rekombination och homolog rekombination. Vid icke-homolog rekombination ligeras fria
ändar av DNA-molekyler. I processen förloras ofta nukleotider och därmed skapas en
deletion i kromosomen. Vid homolog rekombination används en homolog kopia av den
drabbade DNA-strängen och kromosomsträngen kan repareras med hjälp av homolog
rekombination. Den homologa kopian av DNA-strängen kan vara en systerkromatid vid
replikation, en homolog kromosom eller även samma kromosom i fall DNA-brottet är i en
del av kromosomen som är duplicerad på kromosomen.
b) Om mitokondrien ej kan reparera dubbelsträngade brott på ett korrekt sätt, kan detta leda
till att mitokondrien bryts ned genom autofagi, och vissa av komponenterna återanvänds.

********************************************************************************
I mitokondrien sker många metabolt viktiga reaktioner varav många på olika sätt är kopplade till
energibildning och/eller hanteringen av olika energisubstrat vid olika metabola tillstånd.
********************************************************************************
4.

(3p) Vid så kallat ”välfött tillstånd” (efter en måltid) då levercellen överflödas av olika
dietära molekyler, bland annat glukos, har pyruvatdehydrogenas (PDH)-komplexet en
central funktion för att tillhandahålla substratmolekyler för citronsyracykeln.
a) Redogör för den enzymatiska fördelen med att organisera enzymer i form av komplex.
b) Redogör specifikt för PDH-komplexets katalytiska organisation vad avser ingående
enzymer, och coenzymer.
c) Beskriv med hjälp av substrat och produkter den reaktion som nettomässigt katalyseras av
komplexet.
Svar:
a) Påskyndar reaktionshastighet genom att minska tiderna för diffusion. [Kan också medföra
regulatoriska fördelar/möjligheter som ej kan uppnås om enzymen förekommer enskilt.]
b) Komplexet består av multipla kopior av tre olika katalytiska enzymer samt fem olika
coenzymer (TPP, liponsyra, coenzym A (fungerar också som substrat), FAD och NAD+.
[Till komplexet är ytterligare enzymer med regulatorisk funktion bundna (PDH-kinas och
PDH-fosfatas).]
c) Pyruvat + CoA [+ NAD+] —> acetyl-CoA + CO2 [+ NADH + H+].

********************************************************************************
Då den postprandiella fasen övergår i fasta utnyttjas initialt leverglykogendepåerna för att
upprätthålla blodglukosnivåerna. Successivt aktiveras sedan proteolysen och lipolysen, processer
som kommer att leda till bildningen av bland annat olika glukoneogenetiska substrat, varav en del
kommer att processas via olika mitokondriella reaktioner. Hormonerna glukagon, kortisol, adrenalin
och insulin är på olika sätt och via olika signaltransduktionsvägar involverade i regleringen av dessa
processer.
********************************************************************************
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5.

(4p) Beskriv kortfattat hur de fyra listade hormoner (glukagon, kortisol, adrenalin samt
insulin) på ett övergripande fysiologiskt sätt (stimulerar/inhiberar) påverkar ett eller ibland
flera reglerade steg i de metabola processerna: (a) glykogenolys, b) glukoneogenes, c)
proteolys respektive d) lipolys). OBS signaltransduktionsmekanismerna skall ej beskrivas i
ditt svar. För varje metabol process (a, b, c och d) ange antingen ETT hormon som
stimulerar processen och ETT hormon som inhiberar processen, eller ange TVÅ hormoner
som stimulerar processen. OBS du får bara välja mellan de i frågan angivna fyra
hormonerna.
Svar:
a) Glykogenolys stimuleras av glukagon i lever samt av adrenalin i muskulatur och lever,
men inhiberas av insulin.
b) Glukoneogenes stimuleras av glukagon och kortisol men inhiberas av insulin.
c) Proteolysen stimuleras av kortisol men inhiberas av insulin.
d) Lipolysen stimuleras av adrenalin men inhiberas av insulin.

6.

(3p) Redogör med figurer, reaktionsformler och kompletterande text för glukagons
signaltransduktion (från strukturen och lokalisationen hos receptorproteinet fram till och
med påverkan på det enzym som klyver vissa !-(1!4)-bindningar i glykogen).
Svar: 7-TM-receptor som kopplar till ett trimert G-protein (!-GDP, ", #). Inbindningen av
glukagon leder till strukturella förändringar hos G-proteinet och ett utbyte av GDP mot GTP;
detta utbyte leder till att G!-GTP dissocierar från de övriga subenheterna och efter lateral
transport i stället binder till ett adenylatcyklas som då aktiveras; adenylatcyklas katalyserar
då bildningen av ”second messenger”-molekylen cAMP: ATP [+H2O] ! cAMP + PPI.
cAMP kommer i sin tur binda till de regulatoriska subenheterna i det tetramera och inaktiva
enzymet PKA (cAMP-beroende proteinkinas); inbindningen leder till att de katalytiska
subenheterna frigörs och kan fosforylera glykogen-fosforolys-kinas (GFK) som då aktiveras
och i sin tur kan fosforylera och aktivera glykogenfosforylas som nu genom fosforolys kan
bryta !-(1!4)-bindningarna i glykogen.

********************************************************************************
I samband med proteolys frisätts stora mängder av aminosyrorna alanin och glutamin till
blodbanan. Alanin kommer huvudsakligen metaboliseras i levern medan glutamin huvudsakligen
metaboliseras i njuren, men också i tarmen och levern.
********************************************************************************

7.

(2,5p) Redogör med hjälp av substrat, produkter, samt enzymnamn (alternativt till
enzymnamn beskrivande enzymatisk princip) och eventuellt coenzym/cosubstrat för hur
glutamin i levern kan processas till en citronsyra (TCA)-cykelintermediär. (Ledtråd: sker på
samma principiella sätt som i njuren). Beskriv med en enkel figur var de olika reaktionerna
sker subcellulärt och vilka övriga eventuella hjälpmolekyler/transportproteiner som behövs.
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Svar:
1) I cytosolen sker transaminering nonoxidativ deaminering: glutamin [+ H2O] ! glutamat
+ NH3 (enzymnamn: glutaminas alternativt nonoxidativ deaminering).
2) Intransporten till mitokondriematrix sker m.h.a. en antiport (glutamat/aspartat).
3) I mitokondriematrix sker bildningen av TCA-intermediären: glutamat + NAD+ !
!-ketoglutarat + NH3 + NADH + H+ (enzymnamn: glutamatdehydrogenas alternativt
enzymatisk princip: oxidativ deaminering).

********************************************************************************
I samband med metabolismen av glutamin i levern (se föregående fråga) bildas en för kroppen
toxisk kväveförening som behöver elimineras på ett säkert sätt i form av urea. Viktiga reaktionssteg
i ureabiosyntesen sker i mitokondriematrix.
********************************************************************************
8.

(3p) Med utgångspunkt från den i föregående fråga (7) bildade toxiska kväveföreningen,
a) redogör med hjälp av substrat, produkter och enzymnamn för den huvudreglerade
reaktionen i ureabiosyntesen (som sker i mitokondriematrix), samt
b) redogör för bildningen av urea med hjälp av en summaformel som nettomässigt beskriver
dess bildning.
c) Den huvudreglerade reaktionen i ureabiosyntesen regleras allostert. Beskriv bildningen av
den allostera regulatorn med hjälp av substrat och produkter.
Svar:
a) NH3 + CO2 + 2ATP ! karbamylfosfat + 2ADP + Pi
(enzymnamn: karbamylfosfatsyntetas I).
b) NH3 + CO2 + Asp + 3ATP + H2O ! urea + fumarat + AMP + 2 ADP + 2Pi + PPi.
c) acetyl-CoA + glutamat ! CoA + N-acetylglutamat [stimulerar allostert
karbamylfosfatsyntetas 1.]

********************************************************************************
I mitokondrier sker kontinuerligt en mer eller mindre stor bildning av reaktiva syrespecies (ROS).
Olika ROS-specie är viktiga för normal cellulär funktion såsom för cellulär signalering och för att
bekämpa bakterier; överproduktion kan dock leda till olika cellulära skador varför det normalt finns
olika försvarssystem mot ROS.
********************************************************************************
9.

(3p) a) Med utgångspunkt från superoxidanjon (O2-.) beskriv på ett överbryggande sätt två
olika reaktioner (enzymnamn, huvudsubstrat och produkter skall anges), som behövs för att
omvandla superoxidanjonen till vatten.
b) Coenzym/cosubstratet NADPH är på ett indirekt sätt en mycket viktig molekyl i det
enzymatiskt katalyserade försvaret mot ROS. Redogör med hjälp av substrat, produkter samt
enzymnamn för en reaktion där NADPH är central när det gäller enzymatiska försvaret mot
ROS.
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Svar:
a1) O2-. + e- + 2H+ ! H2O2 (enzymnamn: superoxiddismutas).
a2) H2O2 + 2G-SH (red) ! 2 H2O + G-S-S-G (ox) (enzymnamn: glutationperoxidas).
alternativ reaktion till a2)
a3) 2 H2O2 ! 2 H2O + O2 (enzymnamn: katalas).
b) G-S-S-G (ox) + NADPH + H+ ! 2 G-SH (red) + NADP+ (enzymnamn:
glutationreduktas).
[NADPH behövs som coenzym/cosubstrat för reduktion av tiolgrupperna i oxiderat
glutation; enzymet som behöver NADPH som cosubstrat heter glutationreduktas.
Tripeptiden glutation används som substrat i reaktionen som katalyseras av
glutationperoxidas för att detoxifiera väteperoxid (H2O2) (se reaktion a2);]
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Pass 2
Tema 2: Hunger/Mättnad (24p)

********************************************************************************
En rad olika organ och signalsystem bidrar till reglering av vår kroppsvikt. Från digestionsorganens
endokrina celler insöndras olika hormoner (till exempel ghrelin, insulin) som signalerar till centrala
nervsystemet att öka respektive minska intaget av föda. Särskilt ett litet område - hypothalamus,
som utgör mindre än en procent av hjärnans volym, spelar en viktig roll. I hypothalamus finns
nervceller som ligger utanför blod-hjärnbarriären och har receptorer för cirkulerande hormoner.
Nervcellerna frisätter signalsubstanser till andra områden i hjärnan, som antingen stimulerar eller
hämmar födointaget och ökar energiförbränningen. Beroende på vilka områden i hypothalamus man
experimentellt skadar, kan man få djur som antingen överäter (hyperfagi) och blir mycket
överviktiga/obesa alternativt djur som helt slutar att äta (anorexi).
Även olika perifera nerver bidrar till att individen känner mättnad eller minskar födointaget. I
magsäcken finns det sträckreceptorer och nerver som känner respektive förmedlar fyllnadsgrad av
magsäcken och därmed signalerar mättnad. Det finns ett stort behov av att kartlägga mekanismerna
som reglerar hunger och mättnad. I en värld med en stor och fortfarande ökande population av
obesa individer finns det behov av att utveckla läkemedel som hämmar födointaget i de fall där
prevention och andra åtgärder/behandlingar inte har önskvärd effekt.
*******************************************************************************
10.

(2p) Flera olika organ i mag-tarm-kanalen samverkar för att signalera mättnad.
Sträckreceptorer i magsäcken hos människa signalerar mättnad. [Sträckreceptorer saknas hos
till exempel hästar.]
a) För att magsäcken skall kunna vidgas finns veck på insidan (den luminala sidan). Vad
kallas dessa veck?
b) När tuggan vi svalt når magsäcken kommer den blandas med magsaft innan den
portioneras ut i tolvfingertarmen via den sfinkter som är belägen vid ”A”. Vad kallas denna
sfinkter?
c) Namnge även de artärer som är märkta ”B” och ”C”.
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Svar:
a) Vecken kallas Rugae.
b)
A - Pylorus eller nedre magmunnen.
c)
B - A. gastroomentalis dx.
C - A. hepatica communis.
*******************************************************************************
För att "sträckreceptorerna" skall kunna fungera, måste vävnaden kunna sträckas ut för att sedan
återhämta sin struktur.
*******************************************************************************
11.

(4p) Den molekylära basen för denna ovannämnda förmåga finns hos extracellulär matrix
(ECM) där det finns proteiner som har inbyggd förmåga till fjädring eller uttänjning. a)
Namnge dessa proteiner och beskriv kortfattat hur de fungerar. b) Förutom magsäcken, ange
ett exempel på vävnad eller anatomisk struktur där fjädring eller uttänjning är en viktig
egenskap. c) Ge ett exempel på vad som kan hända en patient vars ECM saknar förmågan till
uttänjning. d) Om en vävnad är alldeles för tänjbar, vilken annan typ av protein kan vara
muterad? Ge ett motiverat svar.
Svar:
a) Proteiner som ger förmågan till fjädring heter elastiner. Dessa proteiner är korslänkande
till varandra i fibrösa nätverk som skapar fjädringseffekten.
b) Till exempel expanderande vävnader som lungor och hjärt- och kärlsystem.
c) Om elastinet ej fungerar kan detta leda till allvarliga sjukdomar, som till exempel brusten
kroppspulsåder.
d) Om en vävnad är alldeles för tänjbar, kan det vara fel på kollagenmolekyler [som i till
exempel Ehler-Danlos-syndrom].

*******************************************************************************
När du är hungrig och magsäcken är tom insöndras hormonet ghrelin (ett ”hungerhormon”), som
nästan uteslutande produceras i magsäcken. Efter måltid minskar nivåerna av ghrelin i blodet.
Ghrelinnivåerna är höga hos patienter som har cancerframkallad kakexi (gr. kakos = dåligt; hexis =
tillstånd; sv. utmärgling).
*******************************************************************************
12.

(2p) I magsäckens körtlar inom corpus-fundusområdet produceras flera olika hormoner
samt andra substanser. Klargör med text och figur för corpus-funduskörtlarnas
uppbyggnad/organisation. Vilka celler finns i körtelrören ("gastric pits") och var i
körtelrören hittar man dessa celler? Vilka är deras respektive sekretionsprodukter?
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Svar:
Corpus-funduskörtlar innehåller följande celler (med respektive sekretionsprodukt):
a) Mukösa halsceller - Slem.
b) Huvudceller - Pepsinogen (pepsin).
c) Parietalceller - ‘Intrinsic factor’ (IF) + saltsyra (HCl).
d) Endokrina celler – Hormoner [gastrin, ghrelin, somatostatin, gastric inhibitory peptide
(GIP), vasoactive intestinal polypeptide (VIP), sekretin, cholecystokinin (CCK), m. fl.].
Lokalisationen av de olika cellerna framgår av följande figur:

********************************************************************************
Hunger och/eller ökat födointag liksom mättnad och/eller minskat födointag kan som inledningsvis
nämnts signaleras med hjälp av bland annat hormoner bildade i magtarmkanalen liksom genom
afferenter till hjärnan som tar sitt ursprung i magtarmkanalen eller i v. portae.
Efter födointag ökar normalt koncentrationen av huvudnäringsämnen i enterocyterna och i
förlängningen i v. portae eller lymfsystemet. I v. portae uttrycks proteiner tillhörande samma
strukturella proteinfamilj som de proteiner som ombesörjer absorptionen av glukos från tarmlumen
(70% likhet). Till skillnad från de proteiner som ombesörjer glukosabsorptionen från tarmlumen,
fungerar de proteiner som uttrycks i v. portae istället som sensorer/bindningsproteiner. Dessa
proteiner kopplar signalen vidare till hjärnan via neuronala afferenter. Anledningen till denna
skillnad i funktion kan eventuellt bero på en kritisk mutation där dessa proteiner uttrycker
aminosyran glutamat i ställer för en glutamin i position 457.
********************************************************************************
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13.

(3p) Som nämnts i brödtexten ovan kan en liten strukturell förändring leda till helt
förändrade egenskaper/funktioner hos proteiner.
a) Beskriv med strukturformler de funktionella/strukturella grupperna i sidokedjorna som
skiljer glutamat från glutamin.
b) Resonera teoretiskt kring hur en annan mutation i ett receptorprotein i cellmembranet,
från en opolär aminosyra till en polär aminosyra, eventuellt skulle kunna påverka proteinets
struktur respektive bindningen till glukos beroende på var mutationen befinner sig i
proteinet (rita gärna).
Svar:
a) Se figur 1.2 och 1.3 i Ferrier, Biochemistry, sjätte upplagan.
b) Om mutationen ligger i området som binder liganden (glukos), kan mutationen orsaka att
receptorn får en lägre eller högre affinitet för liganden, d.v.s. bindningen mellan receptor
och ligand försvagas eller förstärks. Om mutationen ligger i området som befinner sig inne i
membranet, skulle en konformationsförändring kunna ske då den polära aminosyran söker
sig till ett mer hydrofilt område. Detta kan i sin tur leda till att signaleringen inte fungerar
som den ska. Sitter mutationen på insidan av cellen (i den aminosyrasekvens som befinner
sig i cytosolen), skulle det kunna påverka signaleringen genom förändrad bindningsförmåga
av signalmolekylerna.

********************************************************************************
Även oligopeptider bildade från dietära proteiner verkar via lokala intestinala mekanismer (som
ännu inte är helt klarlagda) kunna signalera minskat födointag. Signaleringen verkar involvera
påverkan på !-opioida receptorer i det enteriska nervsystemet, uppreglering av olika
glukoneogenetiska enzymer lokalt i enterocyter, samt stimulering av glukosbildning
(glukoneogenes), vilket leder till aktivering av de nyss nämnda glukoskänsliga portasensorerna (se
föregående brödtext).
********************************************************************************
14.

(1,5p) Redogör med hjälp av substrat och produkter för de i cytosolen reglerade
enzymstegen i glukoneogenesen som skiljer sig från de reglerade glykolytiska reaktionerna.
[
Svar:
oxalacetat + GTP ! fosfoenolpyruvat + CO2 + GDP [enzymnamn: PEP-karboxykinas],
fruktos-1,6-bisfosfat + H2O ! fruktos-6-fosfat + Pi [enzymnamn: fruktos-1,6-bisfosfatas],
glukos-6-fosfat + H2O ! glukos + Pi [enzymnamn: glukos-6-fosfatas]

********************************************************************************
”Lösliga” dietära fibrer såsom galakto-oligosackarider och frukto-oligosackarider kan också
signalera mättnad eller minskat födointag; denna typ av dietära fibrer kan av olika tarmbakterier
metaboliseras till korta fettsyror såsom butyrat (C4), propionat (C3) och acetat (C2). Efter upptag i
tarmenterocyterna kan propionat efter aktivering i flera steg omvandlas till en aktiverad citronsyra(TCA)-cykel-intermediär för fortsatt glukoneogenes.
********************************************************************************
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15.

(4p) Redogör med hjälp av substrat och produkter samt enzymnamn och eventuellt
coenzym/vitamin för a) aktiveringen av den korta fettsyran propionat samt b) den vidare
omvandlingen/metabolismen till den aktiverade citronsyra-(TCA)-cykel-intermediären.
Svar:
a) Propionat + CoA + ATP ! propionyl-CoA + AMP + PPi (enzymnamn:
acylCoAsyntetas),
b) propionyl-CoA + CO2 + ATP ! D-metylmalonylCoA + ADP (enzymnamn: propionylCoA-karboxylas, coenzym-biotin),
D-metylmalonyl-CoA ! L-metylmalonyl-CoA (enzymnamn: racemas),
L-metylmalonyl-CoA ! succinylCoA (enzymnamn: metylmalonylmutas; vitamin B12 /
deoxyadenosylcobalamin).

********************************************************************************
Hos djur som diar har enterocyter en mycket god förmåga att oxidera fettsyror och att bilda
ketonkroppar. Vanligen minskar förmåga till "-oxidation och ketogenes efter det att diandet upphör.
Vid tillförsel av dietärt fett kan dock enterocyternas förmåga till oxidation och ketogenes
reaktiveras. Huruvida detta gäller även för människa är än så länge oklart.
Den mest reducerade ketonkroppen, som hos människa dominerar i cirkulationen efter lång tids
fasta, kan åtminstone hos försöksdjur inhibera födointaget både via centrala mekanismer i hjärnan
men också via perifera mekanismer som involverar neuronala afferenter från matsmältningskanalen.
********************************************************************************
16.

(4p) Med utgångspunkt från den aktiverade tvåkolsprodukten, som bildas som slutprodukt
vid total "-oxidation av fettsyror med jämnt antal kol, beskriv med hjälp av substrat,
produkter, enzymnamn och eventuella coenzym/cosubstrat, samtliga reaktionssteg i
ketogenesen (till och med bildningen av den mest reducerade ketonkroppen).
Svar:
1) acetyl-CoA + acetyl-CoA ! acetoacetylCoA + CoA (enzymnamn: tiolas),
2) acetoacetylCoA + acetylCoA + H2O ! HMG-CoA + CoA (enzymnamn: HMG-CoAsyntas),
3) HMG-CoA ! acetoacetat + acetylCoA (enzymnamn: HMG-CoA-lyas),
4) acetoacetat + NADH + H+ ! 3/"-hydroxybutyrat + NAD+
(enzymnamn: 3/"-hydroxybutyratdehydrogenas).

********************************************************************************
Redan tidigt i den embryonala utvecklingen etableras en polaritet i embryot och kroppsaxlarna
definieras, vilket avgör till exempel placering av den blivande munhålan, där matsmältningskanalen
har sin början.
********************************************************************************
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17.

(3,5p) Redogör för de olika kroppsaxlarna hos embryot (människan); namnge kroppsaxlarna
samt beskriv deras riktning i relation till den vuxna kroppen. Beskriv var den blivande
munhålan utvecklas på den relevanta kroppsaxeln. Rita gärna en schematisk bild med
förklaringar.
Svar:
1. Kranial-kaudal kroppsaxel ("huvud-svans")
2. Dorsal-ventral kroppsaxel ("ryggsidan-buksidan")
3. Höger-vänster kroppsaxel.
Munhålan utvecklas i den kraniala änden av den kranial-kaudala kroppsaxeln.
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Pass 3
Tema 3 och allmänna frågor (26p)
Tema 3: Demenssjukdomar
********************************************************************************
”Alzheimers och andra demenssjukdomar kommer att spela en allt större roll för världsekonomin de
kommande decennierna. Det visar en rapport från organisationen Alzheimer's Disease International,
där forskare vid Karolinska Institutet medverkat.
- Om demenssjukdom var ett land skulle den vara världens 18:e största ekonomi. Det ger perspektiv
på de enorma kostnader vi talar om, säger Anders Wimo, adjungerad professor vid Karolinska
Institutet och en av huvudförfattarna till rapporten.
Alzheimer's Disease International är en samlingsorganisation för ett sjuttiotal intresseorganisationer
inom området demenssjukdomar i världen. Den nu offentliggjorda rapporten World Alzheimer
Report 2010 innehåller aktuella data om förekomsten av och kostnad för demenssjukdomar i
världen samt en prognos för utvecklingen de närmsta 40 åren. Bland annat visar den att kostnaden
för demenssjukdomar i år kommer att överstiga 604 miljarder dollar, vilket är mer än 1 procent av
den globala BNP. Rapportförfattarna räknar också med att andelen personer med demenssjukdom
kommer att ha dubblerats år 2030 och trefaldigats fram till år 2050.
- Kostnaden för att ta hand om alla personer med demenssjukdom kommer sannolikt att öka i ännu
högre grad. Särskilt gäller detta låg- och medelinkomstländer, där man kan räkna med ökad
levnadsstandard och livslängd i kombination med en utbyggnad av sjukvård och andra sociala
trygghetssystem, säger Anders Wimo.”
Källa: ki.se, uppdaterad 2013-11-26.

_____________

En sjukdom som kan ha inslag av demens är Parkinsons sjukdom. Denna sjukdom betingas av
förlust av dopaminuttryckande neuron i hjärnan och i förlängningen en obalans med den kolinerga
signaleringen.
********************************************************************************
18.

(3p) Med utgångspunkt från en essentiell aromatisk aminosyra, redogör med hjälp av
samtliga substrat, produkter, coenzym samt enzymnamn för bildningen av dopamin.
Svar:
1) Phe + O2 + THB (BH4) ! Tyr + H2O + DHB (BH2) (enzymnamn:
fenylalaninhydroxylas),
2) Tyr + O2 + THB (BH4) ! dopa + H2O + DHB (BH2) (enzymnamn: tyrosinhydroxylas),
3) Dopa ! dopamin + CO2 (enzymnamn: [aromatiskt aminosyra]-dekarboxylas; coenzym:
PLP).

13

********************************************************************************
En annan demenssjukdom är Huntingtons sjukdom. Vid denna sjukdom är proteinet huntingtin
förändrat och kan aggregera och bilda plack i hjärnan. Vid normal funktion interagerar huntingtin
bland annat med maskineriet som står för den vesikulära transporten i till exempel axon. Axonal
transport är mycket energikrävande och mitokondrier finns inte i tillräcklig utsträckning längs hela
axonet för att säkerställa adekvat energiförsörjning för detta ändamål. För att säkerställa
energiförsörjningen under hela den axonala transporten, på tillräckligt hög nivå, utnyttjas därför
också substrat(nivå)fosforyleringar. Huntingtins roll i detta sammanhang är att förutom att binda till
det vesikulära transportmaskineriet att också binda till vissa centrala enzymer i glykolysen såsom
glyceraldehydfosfatdehydrogenas (GAPDH).
********************************************************************************
19.

(4p) Med utgångspunkt från den produkt som bildas i den av GAPDH katalyserade
glykolytiska reaktionen, redogör med hjälp av substrat, produkter samt enzymnamn för de
fortsatta reaktionsstegen i glykolysen som via bland annat två substratnivåfosforyleringar
leder fram till bildningen av en sur trekolsförening.
Svar:
1) 1,3-BPG + ADP ! 3-fosfoglycerat + ATP (enzymnamn: fosfoglyceratkinas),
2) 3-fosfoglycerat ! 2-fosfoglycerat (enzymnamn: fosfoglyceratmutas),
3) 2-fosfoglycerat ! fosfoenolpyruvat (PEP) + H2O (enzymnamn: enolas),
4) PEP + ADP ! pyruvat + ATP (enzymnamn: pyruvatkinas).

********************************************************************************
Vissa typer av Parkinsons sjukdom har behandlats med stamceller (cellterapi), med varierande
resultat. I strävan att hitta en behandling för Huntingtons sjukdom har man på motsvarande sätt
gjort både djur- och kliniska försök med transplantering av stamceller. Dock har resultaten här
också varit varierande. Dock finns det andra exempel på mycket väl fungerande stamcellsterapier
såsom vid vissa blodsjukdomar.
********************************************************************************
20.

(1p) Cellterapi med stamceller används framgångsrikt i behandling av ett antal sjukdomar,
till exempel vissa blodsjukdomar.
a) Ange ett exempel på en framgångsrik behandling där stamceller används.
b) Vilken typ av stamceller används i den behandling som du anger? Är det - toti-, pluri-,
eller multipotenta stamceller?
Svar:
a) Till exempel benmärgstransplantation.
b) Vid benmärgstransplantation används multipotenta stamceller som kan ge upphov till alla
blodcellstyper.
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********************************************************************************
Det finns forskare som har skapat hypoteser om att det kan finnas andra delar av kroppen, förutom
centrala nervsystemet, som skulle kunna få liknande skador eller symptom som hjärnan när den
utvecklar Alzheimers sjukdom.
********************************************************************************
21.

(2p) Ge exempel två olika vävnader eller strukturer som inte tillhör det centrala
nervsystemet som hypotetiskt skulle kunna få liknande skador som hjärnan vid Alzheimers
sjukdom. Motivera ditt svar. Tips: tänk på människans tidiga utveckling under
embryonalfasen.
Svar:
Hud, tandemalj eller sensoriskt epitel - eftersom de alla har sitt ursprung i ektoderm och är
därmed närmare besläktade med centrala nervsystemet än till exempel skelettmusklerna.

****************************************************************************
Individer med Downs syndrom löper större risk för demenssjukdomar.
****************************************************************************
22.

(2p) a) Hur ser kromosomuppsättningen ut hos en individ med Downs syndrom? b) Hur
uppstår ändringen i kromosomuppsättningen?
Svar:
a) En vanlig karyotyp hos en individ med Downs syndrom är trisomi-21, med tre stycken
kromosom-21 i varje cell. [Godkänns även delvis trisomi-21, där bara en del av kromosom
21 är närvarande i tre kopior genom translokering.]
b) Ändringen uppstår under meios [aneuploidi].

23.

(4p) Demenssjukdomar är ofta associerade med epigenetiska förändringar. a) Beskriv vad
som avses med "epigenetiska" respektive "genetiska" förändringar i arvsmassan. b) Det finns
två huvudtyper av epigenetiska ändringar - beskriv dessa kortfattat. c) Förklara kortfattat hur
miljöfaktorer genom epigenetiska förändringar kan påverka hur en gen används.
Svar:
a) "Genetiska¨ förändringar = förändringar i DNA:ts nukleotidsekvens. “Epigenetiska”
förändringar = förändringar i kromatinstrukturen (DNA och/eller protein) som inte påverkar
DNA:ts nukleotidsekvens.
b) Epigenetiska förändringar sker
1) i kromatinets proteiner (histonerna), till exempel modifiering av histoner genom
acetylering, metylering, ubiquitinering, fosforylering samt
2) i DNA:t, till exempel genom modifiering av enstaka DNA-nukleotider med en
metylgrupp.
c) Miljön påverkar genuttryck genom att förändra kromatinstrukturen (hur kromatinet
packas) via epigenetiska förändringar i kromatinets histoner och/eller DNA (ex acetylering,
metylering). Dessa epigenetiska förändringar påverkar i sin tur andra genreglerande
proteiner, till exempel transkriptionsfaktorer, vilket styr genuttrycket på transkriptionell
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nivå.

Allmänna frågor (10p)
24.

(1,5p) Redogör med hjälp av substrat och produkter samt enzymnamn för den av hem
reglerade reaktionen i hembiosyntes. Ange även var reaktionen sker subcellulärt.
Svar: Se Ferrier Biochemistry figur 21.3.

25.

(0,5p) Av de fyra större tuggmusklerna är det endast en som inte bidrar till att stänga
munnen, vilken?
Svar: M. pteregoideus lateralis.

26.

(1p) Från a) vilken kranialnerv och b) vilken gren får tuggmusklerna sin motoriska
innervation.
Svar:
a) Tuggmuskulaturen innerveras av N. mandibularis
b) N. Mandibularis är en gren från N. trigeminus (CN V).

27.

(2p) I bifogad bildsida skall du för varje mikroskopisk bild (A-D) namnge rätt del (om
applicerbart - ange subdel) av matsmältningskanalen eller organ som deltar i
matsmältningen.
Svar:
A = Tunntarm - ileum (angivande av duodenum eller jejunum ger ej poäng).
B = Glandula sublingualis (angivande av glandula parotis eller submandibularis ger ej
poäng).
C = Colon.
D = Ventrikel - pars fundus/corpus.

28.

(2p) Den gastro-coliska reflexen är en så kallad lång tarmreflex som leder till
massperistaltik i colon med efterföljande defekation. Beskriv den gastro-coliska reflexen och
dess funktion.
Svar: I samband med att föda når ventrikeln aktiveras sträckreceptorer som utlöser en s.k.
lång tarmreflex, den gastro-coliska reflexen (N. vagusreflex). Denna reflex ökar peristaltiken
i colon från normalt 1 cm per timma till c:a 5 cm per minut för att ge plats åt nytt
tarminnehåll.

29.

(3p) Beskriv med hjälp av nedanstående bild den så kallade defekationsreflexen (Rita
gärna).
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Svar: I samband med måltid aktiveras de s.k. långa tarmreflexerna som leder till
massperistaltik och har till uppgift att förflytta tarminnehållet i såväl tunntarm som
tjocktarm i anal riktning. Med hjälp av denna peristaltikökning förs innehållet ner till rektum
som till en början passivt tänjs ut och därefter övergår i en aktivering av den glatta
muskulaturen i rektumväggen. Samtidigt minskar tonus reflektoriskt i den inre analsfinktern
som gradvis leder till en ökad aktivering av den ytter analsfinktern (viljemässigt styrd). Om
den yttre viljemässigt styrda analsfinkterns tonus minskas sker en evakuering av tarmen.
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DFM1-TENTAMEN 17 01 09
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Kilimanjaro – en ny utmaning för Olga (31p)
********************************************************************************
Olga, som du under DFM1-kursens seminarieserie stiftat bekantskap med, har nu kontroll över vad
näringsämnen är, deras skillnader i energiinnehåll, samt vad som sker i kroppen när man tränar och
kolhydratladdar inför en utmaning såsom Vasaloppet. Med dessa, för Olga nya kunskaper, är hon
nu redo för en annorlunda utmaning – att bestiga Kilimanjaro.
Många researrangörer annonserar om äventyrsresor eller kombinationsresor där det ingår bestigning
av det mytomspunna berget Kilimanjaro. Rent vandringsmässigt anses det vara ett ganska lätt berg
att bestiga trots höjden, men det som inte framkommer är att på grund av bergets höjd (knappa 6000
m) så är det en mycket stor utmaning och årligen dör ett antal personer av så kallad höghöjdssjuka.
Risken för höghöjdssjuka minskar dock påtagligt genom acklimatisering på hög höjd och att man
vandrar långsamt, men då berget ligger i en nationalpark och man betalar per dygn för att vistas där,
prioriterar de flesta inte denna acklimatiseringsprocess. Många får därför olika mer eller mindre
uttalade symtom på höghöjdssjuka och får avbryta utan att nå toppen. Höghöjdssjuka drabbar män
och kvinnor i lika stor utsträckning, vältränade samt mindre tränade i ungefär lika stor utsträckning,
dock visar en genomgång av 58 gener att 17 av dessa uttrycks i förändrad utsträckning hos de som
drabbas av höghöjdssjuka. Även vid flygning kan enstaka känsliga individer drabbas av
höghöjdssjuka då kabintrycket, såsom vid interkontinentala flygresor, ibland kan motsvara en
vistelse på upp till 2400 m höjd.
Symptomen vid höghöjdssjuka varierar från lätta symtom såsom huvudvärk, gasbildning från
tarmen, yrsel, illamående, kräkningar, sömnproblem, svaghet på grund av minskat energiintag, till
mycket allvarliga och livshotande symtom såsom lung- och hjärnödem; även ögon-ödem
förekommer.
Inom elitidrotten har det länge varit populärt att acklimatisera sig på hög höjd inför tävlingar som
går på hög höjd. Även inför tävlingar som går på normal höjd har det länge varit populärt bland
vissa elitidrottare att vistas på hög höjd, eller i höghöjdshus, för fysiologisk och biokemisk
anpassning till hög höjd. Denna typ av vistelse, eller ”intermittent hypoxia training” (IHT), har i
olika studier rapporterats kunna leda till bland ökad bildning av hormonet erytropoetin (EPO), ökad
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bildning av erytrocyter samt ökad förmåga till syreupptag och syreavgivande från hemoglobin
(sammantaget godkänd ”doping”). En systematisk genomgång av litteraturen inom detta område,
har dock visat på tveksam generell nytta när det gäller denna typ av vistelse inför tävlingar på
låg/normal höjd och det verkar bara vara förbehållet en icke definierad grupp av idrottare, så
kallade ”responders”; fältet är dock oklart och det är tveksamt om en sådan grupp av ”responders”
verkligen existerar och/eller kan identifieras.
Eftersom Olga ville optimera sina möjligheter att framgångsrikt bestiga Kilimanjaro utan att betala
extra för acklimatiseringsdagar i nationalparken beslöt hon sig för att acklimatisera sig på hög höjd i
Gran Sasso, och där rikligt njuta av det lokala italienska köket med avsikt att både kolhydratladda
och bygga lite extra temperaturisolerande hull inför bestigningen av Kilimanjaro där det kan vara
mycket kallt under natten på de höga höjderna som gäller.
********************************************************************************
1. (5p) I samband med kolhydratuppladdningen intar Olga stora mängder stärkelse vilket efter
nedbrytning och absorption i tarmen genererar höga koncentrationer av glukos i vena
portae. Med utgångspunkt från glukos i v. portae och en existerande glykogenprimer,
redogör för bildningen av glykogen i levern med hjälp av transportproteiner, substrat och
produkter samt enzym och hjälpproteiner.
Svar:
Upptaget av glukos i levern sker m.h.a. lågaffinitets-transportören GLUT2, som är en
uniport med hög kapacitet och låg specifitet. Därefter sker följande reaktionssteg:
glukos + ATP  glukos-6-fosfat + ADP (enzymnamn: glukokinas),
glukos-6-fosfat  glukos-1-fosfat (enzymnamn: fosfo-glukomutas),
glukos-1-fosfat + UTP  UDP-glukos + PPi (enzymnamn: UDP-glukos-pyrofosforylas),
UDP-glukos + glykogenprimer  glykogenprimer-glukos + UDP (enzymnamn:
glykogensyntas (GS)) – steget itereras många gånger.
Efter ett tag aktiveras ett ”branching enzyme” (14:16-transferas), som klyver en 14bindning, och förflyttar ca 7-10 glukosenheter mot glykogenin (närmare den icke reducerade
änden av glykogenpartikeln) där enzymet skapar ett greningsställe med en 16-bindning.
Stegen GS-förlängning och skapandet av greningsställen itereras många gånger innan den
färdiga glykogenpartikeln är färdigskapad.

******************************************************************************
Väl på plats i Kilimanjaros nationalpark fungerade allting perfekt för Olga den första
vandringsdagen, men under de efterföljande dagarna gick det trots alla förberedelser allt trögare,
aptiten minskade också, och som diabetiker hade hon under dessa extrema förhållanden svårt att
dosera sitt insulin rätt.
Konsekvensen av allt detta var att Olga successivt hamnade i ett alltmera katabolt tillstånd och
började bryta ned både proteiner (proteolys) liksom sina energireserver i form av TAG.
******************************************************************************
2.

(5p) Med utgångspunkt från aminosyran alanin, som bildas och frisätts i stor utsträckning
från skelettmuskulatur vid proteolys, redogör med hjälp av substrat och produkter samt
enzym och coenzym för hur alanin i levern omvandlas till en cytosolär högenergiförening
ingående i glukoneogenesen (OBS hela glukoneogenesen skall EJ beskrivas).
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Svar: Se Biochemistry av Ferrier 6:e upplagan – figur 19.13 för bildning av pyruvat samt
figur 10.3 för den fortsatta metabolismen av pyruvat till bildningen av cytosolärt PEP. [OBS
Den alternativa bildningen av PEP intramitokondriellt godkänns inte då den inte ger upphov
till bildning av de cytosolära NADH-ekvivalenter som behövs för glukoneogenes].

******************************************************************************
Katekolaminer, såsom adrenalin, är viktiga för att aktivera den cellulära lipolysen som också
accelereras av fallande nivåer av insulin.
******************************************************************************
3.

(4p) Redogör med figur och kompletterande text för adrenalins signaltransduktionskaskad i
en fettcell (från struktur på receptorproteinet till och med aktiveringen av det lipas som
katalyserar nedbrytningen av DAG till MAG). Beskrivningen skall också innehålla andra
hjälpproteiner och enzymer som också påverkas genom adrenalins signaltransduktion.
Svar: 7-TM receptorprotein bestående av sju helixar, som sitter i plasma-/cellmembranet; N-terminalen och tre extracellulära loopar bildar en extracellulär ligandbindande domän till vilken adrenalin kan binda; trimert G-protein som binder GDP
rekryteras och binder till receptorns intracellulära signalöverförande domän.
Gsubenheten byter efter inbindningen ut GDP mot GTP vilket leder till dissociation av
den aktuella subenheten och translokation till ett membranbundet adenylatcyklas som då
aktiveras och katalyserar bildningen av cAMP + PPi från ATP; cAMP (second messenger)
binder till regulatoriska subenheter i det inaktiva tetramera enzymet PKA och inducerar en
dissociation av de två katalytiska subenheterna. De aktiva fria katalytiska subenheterna av
PKA katalyserar fosforyleringen av det hormonkänsliga lipaset (HSL/HKL) och perilipinproteinet som omsluter fettdroppen.

********************************************************************************
Vistelse på hög höjd kan leda till cerebralt ödem ("high altitude cerebral edema"; HACE), som
karakteriseras av att hjärnan sväller. Tidiga symtom inkluderar svår huvudvärk, förvirring,
desorientering, medvetslöshet, balanssvårigheter, feber, illamående, hjärtklappning, med flera. För
att rädda liv måste patienten tillföras syrgas och snabbt transporteras till lägre höjd.
Cerebralt ödem anses bero på läckage i blod-hjärnbarriären via en påverkan på kärlens
endotelceller. Under normala förhållanden skyddas hjärnan av en barriär som har sin grund i att
endotelcellerna (som saknar fenestreringar) hålls samman via fogsatser och att basalmembranet är
intakt. För att vätska ska passera hjärnans kärl och ut i intercellulära rummet måste vätskan således
komma förbi endotelcellerna och basalmembranet.
********************************************************************************

4.

(2p) Klargör med figur och text för basalmembranets (eng. "basement membrane")
uppbyggnad och innehåll. Vilka glykoproteiner/proteiner dominerar i respektive lager? Av
figuren ska framgå epitelcellernas lokalisation i förhållande till de olika delarna av
basalmembranet.
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Svar:

1. Lamina lucida – laminin.
2. Lamina densa (= lamina basalis) – kollagen IV (fibronektin).
(1 + 2 = eng. "basal lamina")
3. Lamina reticularis – kollagen III.
(Notera att i senaste upplagan av kursens histologilärobok anges att man med hjälp av nya
preparationstekniker för elektronmikroskopi (EM) antar att lamina lucida utgörs av en
fixeringsartefakt, och att eng. "basal lamina" i den levande vävnaden enbart utgörs av lamina
densa. I den schematiska bilden (se Fig. 5.34) ses dock lamina lucida markerat som ett
separat lamina).
Epitelvävnad karakteriseras av att epitelcellerna är tätt sammanfogade (täta cellförband)
genom olika fogsatser ("junctional complexes") och att cellerna står på ett basalmembran.

5.

(2p) I den bifogade bildsidan innehållande bilderna A-D ska du namnge de olika illustrerade
epiteltyperna (se pilar i B). Observera att nomenklaturen ska vara utförlig och korrekt. Ange
även namn på specialiserade ytstrukturer om sådana går att urskilja.
OBS – separat bildsida här!
Svar:
A: Flerskiktat skivepitel, oförhornat.
B: Enkelt skiv(platt)epitel.
C: Övergångsepitel (med tydliga paraplyceller och krusta).
D: Flerradigt cylindriskt epitel med kinocilier (3-5 radigt; s.k. respiratoriskt epitel).
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6.

(2p) Med utgångspunkt från hemoglobin och dess dissociationskurva, resonera kring hur
nedanstående förändringar, som sker vid hög höjd, kan påverka syresättningen.
a) Vid akut höjdsjuka, då pH:t i blodet stiger.
b) Efter en viss tids acklimatisering på hög höjd, då syntesen av 2,3-bisfosfoglycerat (2,3BPG) ökar i erytrocyterna på grund av hypoxi.
Svar: a) Ett stigande pH innebär att hemoglobinets syrgasbindningskurva förskjuts åt
vänster (Bohrs effekt). Därigenom kan syrgas lättare tas upp i lungorna men samtidigt
försvåras avgivningen av syrgas till vävnaden då affiniteten för syre ökar.
b) 2,3-BPG binder till deoxyhemoglobin och minskar dess affinitet för syre. Vid ökad mängd
förskjuts därför dissociationskurvan åt höger, vilket ökar avgivningen av syre till vävnaden.

********************************************************************************
Man har studerat gener hos olika populationer som har anpassat sig för ett liv på hög höjd, som i
Tibet, och hittat olika typer av genförändringar, som antas vara evolutionära anpassningar.
********************************************************************************
7.

(4p) I den tibetanska populationen har man hittat ändringar i gener som kodar för olika typer
av DNA-repareringsproteiner. Dessa gener har kopierats så att det finns flera
exemplar/kopior av genen på kromosomen. a) Namnge tre olika typer av DNAreparationsmekanismer och för var och en av dessa, ange vilken typ av skada som repareras.
b) Skapa en hypotes för varför en population som lever på hög höjd skulle ha nytta av en
ändrad (förbättrad) möjlighet till DNA-reparationer. Motivera ditt svar vetenskapligt.
Svar:
a) Tre mekanismer och motsvarande skada (obs här anges fyra exempel)
- Base excision repair - reparation och modifierade baser (deaminering eller metylering)
- Nucleotide excision repair - tymin-dimerer eller andra kemiska modifieringar
- Mismatch excision repair - felaktiga baspar
- Double stranded repair - kromosomavbrott
b) Hypotes:
- Den observerade ändringen i gener för olika DNA-repareringsmekanismer skulle kunna
bero på att kroppen utsätts för utmaningar som inte finns på låg höjd, och därmed har
individer med ändringar i dessa gener en evolutionär fördel. På detta sätt kan sådana
ändringar bli vanliga i en population. Livet på hög höjd innebär låg syrehalt och höga nivåer
av UV-ljus (och kosmisk strålning), och därmed en högre risk för vissa typer av ändringar,
till exempel tymindimerer skapade av UV-ljus. Det skulle kunna vara dessa faktorer som
driver utvecklingen av DNA-reparationsgener i dessa populationer.

********************************************************************************
Som det står ovan påverkas uttrycket av ett stort antal gener (17 av 58 gener i en studie) när man
vistas på hög höjd.
********************************************************************************
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8.

(3p) Om man tänker på den kedja eller process av mekanismer i användning av en gen som
börjar på DNA-nivå och slutar i ett färdigt protein, finns det ett antal sätt att reglera eller
styra hur mycket protein som tillverkas i slutändan. a) Namnge fyra viktiga processer på väg
från DNA till ett färdigt protein som kan vara delaktiga i regleringen. b) Beskriv även hur en
faktor eller signal som finns utanför cellen kan påverka regleringen av en gen.
Svar:
a) Till exempel (fyra av följande)
- Organisation/packning av DNA i kromatin (tillgänglighet)
- Transkriptionell reglering
- Kontroll av RNA-processning
- Transport av mRNA
- Degradation av mRNA
- Translationell reglering
- Posttranslationell reglering
b) Genregleringen kan påverkas av signaler utanför cellen som mottas av cellulära receptorer
som för signalen vidare i cellen. Slutligen kommer signalen till genreglerande faktorer som
till exempel transkriptionsfaktorer, som får en ändrad funktion och därmed påverkas
genuttrycket.

********************************************************************************
Som inledningsvis nämnts, utgör illamående och kräkningar (ulkning) vanliga symptom på
höghöjdssjuka.
********************************************************************************
9.

(4p) Beskriv den så kallade kräkningsreflexen. Redogörelsen skall innehålla en fysiologisk
och anatomisk förklaring till det kroppsliga händelseförloppet som kan ses i samband med
illamående och ulkning.

Svar: Själva kräkningen föregås vanligen av retrograd peristaltik från mitten på tunntarmen
till duodenum – pylorus. Pylorussfinkterna kan relaxera i detta läge och tarminnehåll komma
till ventrikeln (sker vanligen endast vid långvariga ihållande kräkningar). Ökad motorisk
aktivitet i antrum regionen i ventrikeln. Själva uppkastningen inleds med inandning mot
stängd glottis (sänker intrathorakala trycket) åtföljt av kraftig kontraktion av bukmuskulaturen
vilket skapar en tryckgradient från ventrikel mot farynx. Nedre esofagussfinktern relaxeras
reflektoriskt och närvaron av ventrikelinnehåll i esofagus orsakar reflektorisk relaxation av
även övre esofagussfinktern. Passagen genom nedre sfinktern underlättas också av att den
förskjuts mot brösthålan (”funktionellt glidbråck”). Vid ”hulkning” kommer mycket lite
ventrikelinnehåll upp i esofagus och övre sfinktern relaxeras ej, i övrigt som vid
kräkning. Parallellfenomen i samband med kräkningen är illamående, blekhet, svettning,
ökad salivation, takykardi och pupilldilatation (mekanismerna för hur dessa fenomen erhålls
behöver ej ingå i svaret).
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Pass 2
Tema 2 och allmänna frågor
Tema 2: Autofagi - årets Nobelpris i medicin (23p)
********************************************************************************
Yoshinori Oshumi beskrev på 1990-talet hur våra celler håller rent innanför tröskeln. Han har nu
Nobelprisbelönats för sina upptäckter av mekanismer för autofagi, en fundamental process för
nedbrytning och återvinning av cellens egna beståndsdelar.
I dag vet man att cellens avfallshantering, genom autofagi, ger snabb tillgång till energi vid
näringsbrist och ser till att invaderande virus och näringsbrist kan oskadliggöras. Mekanismen har
också visat sig vara involverad i flera olika sjukdomar, som cancer, diabetes, Parkinsons sjukdom
och olika typer av demens.
Autofagi-forskningen har långsamt växt i omfattning för att de senaste åren fullkomligt explodera,
av den stora ökningen av antalet vetenskapliga publikationer att döma.
Källa: http://ki.se/nyheter/ki-forskare-vi-hade-aldrig-kommit-sa-langt-utan-yoshinori-ohsumisupptackter, hämtad 161112
*******************************************************************************

10.

(4p) a). Vad innebär autofagi på cellulär nivå. b) Ge exempel på en autofagocytotisk process
där du också beskriver vad som händer steg-för-steg.
Svar:
a) Autofagi innebär att cellen bryter ner en del av sig själv i syfte att t.ex. återvinna
byggstenar eller reglera mängden av vissa organeller.
b) Ett exempel bland flera på autofagocytotisk process är autofagocytotisk nedbrytning av
mitokondrien (också kallat mitofagi). I denna process omsluts först mitokondrien av ett
membranhölje (fagofor) som avgår från det endoplasmatiska retiklet. Detta bildar en
autofagosom. Autofagosomen dockar sedan med en lysosom eller eventuellt en sen endosom
som sedan mognar ut till en lysosom.

11.

(3p) Flera föreningar har in vitro visat sig blockera eller aktivera autofagi. Bland dessa
föreningar finns bland annat en förening vid namn FK866-hydroklorid, en icke-kompetitiv
inhibitor av nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT), och som leder till induktion
av autofagi. Föreningen ML420 är istället en ATP-kompetitiv inhibitor av p97-ATPas, som
leder till blockering av autofagi. Redogör med hjälp av ett diagram (inkluderande sorter och
storheter på axlarna) och en kompletterande text för hur Km och/eller Vmax eventuellt
påverkas av
a) FK866-hydroklorid i en reaktion som katalyseras av NAMPT.
b) ML420 i en reaktion som katalyseras av p97-ATPas.
Svar: a) Vid närvaro av en icke-kompetitiv inhibitor sjunker Vmax, då det inte hjälper att
tillföra mer substrat till reaktionen. Km påverkas ej (Se Ferrier Biochemistry 6:e upplagan
fig. 5.14).
b) Vid närvaro av en kompetitiv inhibitor påverkas ej Vmax, eftersom man kan konkurera ut
effekten från inhibitorn med ökad substratkoncentration. Km ökar, då mer substrat krävs för
att nå ½ Vmax (Se Ferrier Biochemistry 6:e upplagan fig. 5.12).
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********************************************************************************
Autofagosomen är en vesikel med dubbelmembran som är delaktig i autofagi. Den innehåller bland
annat fosfatidyletanolamin (PE/FE).
******************************************************************************
12.

(5p) Med utgångspunkt från dihydroxyacetonfosfat (DHAP), etanolamin samt aktiverade
fettsyror, redogör för bildningen av fosfatidyletanolamin med hjälp av samtliga substrat
(inklusive eventuella nukleotider) och produkter samt enzymer och eventuella coenzymer.
Enzymnamn behöver ej anges för aktiveringsreaktionen och slutreaktionen som leder till
bildningen av PE/FE.
Svar: DHAP + NADH + H+  glycerol-P + NAD+ (enzymnamn:
glycerolfosfatdehydrogenas),
glycerol-P + palmitoyl-CoA  lysofosfatidsyra (1-MAG-P) + CoA (enzymnamn:
acyltransferas),
lysofosfatidsyra + palmitoyl-CoA  fosfatidsyra (1,2-DAG-P) + CoA (enzymnamn:
acyltransferas),
fosfatidsyra + H2O  1,2-DAG + Pi (enzymnamn: fosfatas [lipin]),
etanolamin + ATP + CTP  CDP-etanolamin + ADP + PPi,
CDP-etanolamin + DAG  PE/FE + CMP.

******************************************************************************
LAL (”Lysosomal Acid Lipase”) anses vara betydelsefullt när det gäller den lysosomala
nedbrytningen av fettdroppar i samband med makroautofagi; LAL är också av central betydelse när
det gäller den normala nedbrytningen av kolesterylestrar (CE) i perifera celler.
*******************************************************************************
13.

(5p) a) Redogör med hjälp av olika figurer och kompletterande text för hur kolesterylestrar,
bildade i en levercell, med hjälp av olika namngivna transportaggregat transporteras från
levern till en perifer målcell.
b) Redogör för hur de transportaggregat, som huvudsakligen innehåller kolesterylestrar
(CE), upptas i en målcell, hanteras intracellulärt, och processas av LAL i lysosomen.
Redogörelsen skall innehålla beskrivning av de i sammanhanget relevanta
transportaggregatens olika uppbyggnad, namn på ingående molekyler, var, när och hur de
förändras innehållsmässigt, absorptionsprincip och vad som sker intracellulärt i målcellen.
Svar: a) Se Ferrier Biochemistry 6:e upplagan: figur 18.13 för uppbyggnad av VLDL och
LDL och figur 18.17 för förändringar vad avser VLDL sammansättning och bildningen av
LDL i blodbanan.
b) För upptaget av LDL via endocytos och den intracellulära processningen se figur 18:20
(skall innehålla: apo B100-receptor, klatrin, coatad vesikel, endosom, lysosom, hydrolys).
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14.

(3p) Det bildade kolesterolet kommer att reglera cellens egensyntes av kolesterol.
a) Redogör med hjälp av substrat och produkter samt enzym och eventuellt coenzym för det
huvudreglerade enzymsteget i kolesterolbiosyntesen.
b) Beskriv också hur det aktuella enzymet regleras specifikt på två principiellt olika sätt (ett
av sätten skall involvera kolesterol).
Svar: HMG-CoA + 2NADPH + 2H+  mevalonat + CoA+ 2NADP+ (enzymnamn: HMGCoA-reduktas). HMG-CoA-reduktas regleras på gennivå av bl.a. kolesterol via SREBP-2
vars inbindning till genen inhiberas av kolesterol. HMG-CoA-reduktas reglerar genom
reversibel kovalent modifiering: insulin aktiverar genom defosforylering medierad via ett
fosfatas medan AMP via AMPK fosforylerar och inaktiverar. Kolesterolinitierad
nedbrytning är ett tredje sätt att reglera aktiviteten.

******************************************************************************
Posttranslatoriska modifieringar av olika så kallade ATG-proteiner är centralt när det gäller
regleringen av makroautofagi. Exempel på sådana posttranslatoriska modifieringar, som dessa
ATG-proteiner, men också andra proteiner, kan genomgå är glykosylering, fosforylering,
acetylering och sulfatering.
*******************************************************************************
15.

(2p) a) Redogör med hjälp av samtliga substrat och produkter samt enzym och coenzym för
en specifik cytosolär reaktion som leder till bildningen av en ”aktiverad”
acetylgruppsinnehållande produkt som används som donator-substrat vid acetylering av
proteiner såsom till exempel de involverade i makroautofagi.
b) Namnge en aminosyra, som innehåller en grupp i sin sidokedja till vilken man kan addera
en acetylgrupp samt specificera vilken funktionell grupp den exemplifierade aminosyran
innehåller.
Svar:
a1) Citrat + CoA + ATP  oxalacetat + acetyl-CoA + ADP +Pi (enzymnamn: [ATP]citratlyas).
Alternativt
a2) acetat + CoA + ATP  acetylCoA + AMP + PPi (enzymnamn: acetylCoAsyntetas).
b) Lys innehåller en -aminogrupp till vilken man med hjälp av en amidbindning kan addera
en acetylgrupp. [Svar innehållande Tyr, Thr, Ser vilka alla innehåller en hydroxylgrupp kan
ev. också godkännas men då skall bindningen som anges vara en esterbindning.]

Allmänna frågor
16.

(1p) Ge två exempel på proteintranslokation över membran i cellen.
Svar: Många exempel finns. Translokation genom endoplasmatiska retiklets membran, över
peroxisomens membran, osv. Vesikulär utsöndring eller transport mellan membran räknas
inte.
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Pass 3
Tema 3: Åldrande (26p)
********************************************************************************
Det står idag alltmer klart att vi under hela livet lägger grunden inte bara för vår livslängd utan
också för hur vi kommer att åldras. Att klargöra vilka faktorer som har störst betydelse – och som är
påverkbara – är därför viktiga delar av forskningen.
En stor studie från Karolinska Institutet var nyligen först i världen med att visa att det verkligen går
att förebygga minnesstörningar genom en kombination av kostrådgivning, fysisk träning, kognitiv
träning och kontroll av riskfaktorer som högt blodtryck och blodfetter.
Vid Karolinska Institutet finns också ett starkt forskningskluster som inriktar sig speciellt mot den
biologiska sidan av demenssjukdomar och där man med avancerad teknik kan följa exempelvis
utvecklingen av Alzheimers sjukdom med målet att kunna ta fram effektiva läkemedel för att
bromsa eller förhindra sjukdomen.
Forskningens ansvar är också att hitta verktyg för att främja en hög livskvalitet även när kroppsliga
funktioner försvagas och vårdbehoven ökar. Flera forskningsdiscipliner behöver samlas för att
inkludera psykosociala perspektiv i den medicinska forskningen, anta vårdens utmaning med
multisjuklighet och för att öppna för tekniska innovationer som minskar effekten av åldrandets
funktionsförluster.

Källa: http://ki.se/samverkan/det-halsosamma-aldrandet, hämtad 161112
********************************************************************************
17.

(3p) Vid stigande ålder uppkommer ofta sväljsvårigheter (dysfagi). Dysfagi kan till exempel
bero på nervpåverkan eller förorsakas av patologiska förträngningar. Vid
röntgenundersökning är det därför viktigt att kunna identifiera de tre normalt förekommande
förträngningarna hos esophagus. Namnge och beskriv vilka de är.
Svar:
- Constrictio pharyngo – esophagealis
Trång passage som uppkommer via m. cricopharyngeus, som går som en slinga runt
esophagus.
- Constrictio bronchoaortica
Förträngning som ses där esophagus passerar arcus aorta och bronchus principalis sinister
- Constrictio diaphragmatica
Vid övergången till gaster, förträngningen skapas av bl.a. en av diafragmas muskelskänklar.

18.

(0,5p) Vid esophageal dysfagi kan symptomen uppkomma genom skada på den kranialnerv
som motoriskt innerverar svalg- och gommuskulatur. Samma nerv är för övrigt ansvarig för
stora delar av parasympatisk innervation av mag-tarmkanalen. Vilken kranialnerv är detta?
Svar: Nervus Vagus, CN X.
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********************************************************************************
I samband med åldrande sker många molekylära förändringar som bland annat kan leda till att
känsligheten för insulin minskar (insulinresistens) och man kan utveckla åldersdiabetes (diabetes
typ 2) ledande till bland annat neuropati, nefropati och vaskulära förändringar. De vävnader som är
speciellt känsliga för förhöjda intracellulära nivåer av glukos saknar ofta ett speciellt enzym som
modifierar en sockeralkohol som bildas genom reduktion av glukos i den så kallade polyolvägen;
metabolismen av glukos via polyolvägen ökar vid förhöjda intracellulära glukosnivåer.
Diagnosen diabetes kan ställas genom att man vid upprepade tillfällen mäter förhöjda nivåer av
glukos i plasma eller blod eller vid tveksamma fall genom att man utför en glukosbelastning.
********************************************************************************
19.

(2,5p) Med utgångspunkt från glukos,
a) redogör med hjälp av substrat och produkter samt enzym och coenzym för den
fullständiga polyolvägen (två reaktionssteg), samt
b) namnge det enzym som många gånger saknas i de vävnaderna som är extra känsliga för
höga intracellulära koncentrationer av glukos samt
c) ge en molekylär förklaring till varför ansamlingen av sockeralkoholen kan leda till skador
i dessa vävnader.
Svar: a) glukos + NADPH + H+  sorbitol + NADP+ (enzymnamn: aldosreduktas);
Sorbitol + NAD+  fruktos + NADH + H+
b) enzymnamn: sorbitoldehydrogenas.
c) Sockeralkoholen sorbitol innehåller många OH-grupper, som m.h.a. vätebindningar kan
binda många vattenmolekyler; då sorbitol ansamlas uppstår en osmotisk effekt som kan leda
till cellskador i t.ex. ögat.

********************************************************************************
I polyolvägen förbrukas (oxideras) bland annat ett specifikt coenzym, som också används av
enzymer involverade i försvaret mot oxidativ stress. Vetskap om förbrukning av detta coenzym har
lett till en kompletterande hypotes till om varför skador uppstår på grund av förhöjda intracellulära
glukosnivåer. Således skulle ett ökat flöde genom polyolvägen kunna ge upphov till ökad oxidativ
stress som följd av minskat försvar mot vissa reaktiva syrespecie.
********************************************************************************
20.

(2p) a) Redogör med hjälp av substrat och produkter samt enzym och coenzym för en
reaktion involverad i försvaret mot oxidativ stress som använder sig av samma coenzym som
förbrukas i polyolvägens första reaktion.
Den reducerade produkten, som bildas i den ovan efterfrågade reaktionen (a), kan användas
som substrat i försvaret mot väteperoxid. b) Redogör på motsvarande sätt för en
försvarsreaktion mot väteperoxid där den ingår.
Svar: G= glutation;
a) G-S-S-G + NADPH + H+  2G-SH + NADP+ (enzymnamn: glutationreduktas).
b) 2 G-SH + H2O2  2 H2O + G-S-S-G (enzymnamn: glutationperoxidas).
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********************************************************************************
För att ställa diagnosen diabetes används vid tveksamma fall (ett lätt förhöjd blodglukosvärde (5,36,1 mM WHO) en glukosbelastning.
********************************************************************************
21.

(3p) Redogör med ett diagram, uppvisande två kurvor (grafer), för hur en normal
belastningskurva kan se ut och hur en belastningskurva kan se ut om man har diabetes.
Diagrammet skall uppvisa korrekta storheter, enheter och sorter på axlarna. Komplettera
diagrammet med en kort text som beskriver vilka speciella skillnader som man kan förvänta
sig mellan de två kurvorna.
Svar: Se labkompendiet kolhydratlaboration på kursen DFM1.

********************************************************************************
Vid åldrandet påverkas mitokondriens funktion på många olika sätt. Bland annat minskar uttrycket
av vissa proteiner i andningskedjan liksom uttrycket av vissa specifika transportproteiner såsom det
som ingår i karnitinskytteln.
********************************************************************************
22.

(3 + 2p) a) Redogör med en figur och kompletterande text för karnitinskytteln.
Beskrivningen skall innehålla substrat och produkter samt enzym och coenzym liksom
transportproteiner och subcellulär lokalisation för de olika proteinerna ingående i
karnitinskytteln.
b) Diskutera kring karnitinskyttelns 1) normala reglering och hur detta styr flödet av substrat
genom karnitinskytteln och 2) vilka konsekvenser en mera konstant nedreglering, som den
som sker i samband med åldrandet, har på den cellulära metabolismen i allmänhet.
Svar: a) Se Ferrier Biochemistry Fig. 16:16.
b) CPT1 hämmas normalt av malonylCoA som bildas vid hög insulin/glukagonkvot. En
förhindrad intransport eller reducerad intransport leder till minskad -oxidation och bildning
av acetylCoA som är det primära substratet för TCA-cykeln; en minskad tillgång på substrat
för -oxidationen, och i förlängning också för TCA-cykeln, leder till minskad bildning av
substrat för elektrontransportkedjan och i förlängningen till minskad energibildning och
ATP-tillgång för cellulär metabolism vid aeroba betingelser vid fasta/svält/insulinresistens
(fiktiv svält). [Denna energibrist förstärks av det faktum att adeninnukleotid-translokaset
också är nedreglerat i samband med åldrandet liksom proteiner ingående i komplex 1 och
III.]

********************************************************************************
Progeri är en mycket ovanlig sjukdom där kroppen åldras väldigt snabbt därför att cellerna dör i
förtid. Hutchinson-Gilford progeria är en typ av progeri som drabbar barn och progredierar snabbt.
Det föds ungefär ett sådant barn för 8 miljoner födslar. Orsaken är en mutation i genen som kodar
för proteinet lamin A. Dessa proteiner är mycket viktiga komponenter i det nukleära membranet.
Patienter med progeria har abnormala kärnmembraner och ofta skelettfrakturer eller muskelsvaghet.
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********************************************************************************
23.

(3p) Laminer är proteiner som tillhör den stora gruppen av intermediära filament. a) Ange tre
viktiga funktioner som intermediära filament har i celler (förutom att lamin stabiliserar
cellkärnan).
Keratiner är en annan typ av intermediära filament. b) Om det skulle finnas mutationer i
keratingener, vad skulle det kunna innebära för en individ - hur skulle kroppen kunna
påverkas? Motivera ditt svar vetenskapligt.
Svar:
a) Tre viktiga funktioner:
- Ger cellen mekanisk styrka och draghållfasthet (cellens "tältpinnar")
- Sammankopplade med intilliggande celler via desmosomer - förankrar celler till varandra.
- Sammankopplade med ECM via hemidesmosomer - förankrar celler till ECM.
b) Mutationer i keratingener skulle kunna ge keratinproteiner som saknar normal
funktionalitet för att skapa intermediära filament. Keratin är vanligast förekommande i olika
typer av epitelceller. Därmed skulle mutationer i keratingener kunna leda till en ändrad
funktion hos vissa epitelstrukturer som till stor del består av olika typer av keratiner, till
exempel hårda strukturer med parallella fibrer som i naglar.

********************************************************************************
Åldrande innebär även att kroppens regenerativa förmåga minskar med åldern. Ett typiskt exempel
är förmågan för sårläkning - sår tar längre tid att läka hos äldre personer. I sårläkning har olika typer
av stamceller en viktig roll.
********************************************************************************
24.

(4p) Sårläkningen bygger på regenerativa cellbiologiska processer som liknar de
utvecklingsbiologiska processerna under embryonalutvecklingen. a) Vilka är de fyra
viktigaste cellulära funktionerna som celler måste ha för att ett sår på huden skall kunna
läkas? b) Beskriv kortfattat hur sårläkningen går till i ett typiskt sår (till exempel ett hudsår).
Vilka är de fyra viktigaste stegen i sårläkningen?
Svar:
a) De fyra viktigaste cellulära funktionerna är: 1) celler måste kunna röra sig, 2) celler måste
kunna byta information mellan sig och interagera fysiskt, 3) de måste kunna växa och dela
sig och 4) de måste kunna differentiera till nya celltyper.
b) De viktigaste stegen i sårläkning är:
- Inflammation.
- Cellrörelse i området.
- Celldelning induceras.
- Celler organiserar sig till vävnader.

25.

(3p) Alla celler i kroppen har sitt ursprung i stamceller i den inre cellmassan i blastocysten.
a) Hur definieras en stamcell - vad är kravet för att en typ av cell skall kallas en stamcell?
b) Vilken typ av stamceller är cellerna i den inre cellmassan? Dessa celler saknar förmågan
för att skapa viktiga strukturer som behövs för att ett embryo skall utvecklas.
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c) Vilka strukturer är dessa?

Svar: a) En stamcell är en cell som kan skapa kopior av sig själv och ge upphov till en annan
typ av cell (differentiera). b) Stamcellerna i den inre cellmassan är pluripotenta vilket
innebär att de kan skapa alla tre groddblad och därmed alla strukturer i kroppen. c) De kan
dock inte ge upphov till extraembryonala strukturer - placenta och extraembryonala
membran som chorion och amnion.
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DFM1-TENTAMEN 17 02 27
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen
består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar
svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten
(2, 1b+3+5 resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Leversteatos (fettlever) (30p)
***************************************************************************
Leversteatos (fettlever), det vill säga ansamling av lipider i hepatocyterna, anses föreligga när
minst 5 % av leverns totala vikt utgörs av fett. Leversteatos har länge förknippats med
överkonsumtion av alkohol, men inlagring av fett i kombination med förekomst av
inflammation i levern har påvisats hos medelålders patienter som är absolutister.
Den övergripande termen, som används i engelskspråkig litteratur för denna typ av
leverförfettning, är nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD). Den enklaste formen av
NAFLD är enbart steatos (”simple steatosis”). NAFLD är vanligen ofarligt för levern, men i
10 till 20 procent av fallen kan en inflammation uppstå. När leverfibros, leverinflammation
eller hepatocellulär degeneration har tillkommit talar man om nonalcoholic steatohepatitis
(NASH), ett tillstånd som har potential att progrediera till levercirros och primär levercancer.
NAFLD är den vanligaste leversjukdomen i västvärlden och den vanligaste orsaken till
stegrade transaminaser och har ett mycket nära samband med det metabola syndromet och
andra sjukdomar som kan relateras till detta. Den gemensamma patofysiologiska nämnaren
tycks utgöras av insulinresistens. Vid NAFLD är inflödet av fettsyror till levern markant ökat.
Detta kan bero på ett ökat intag av fett med kosten men den främsta mekanismen anses vara
ökad lipolys i fettväven på grund av insulinresistens. Insulinresistens resulterar i sin tur i
hyperinsulinemi och hyperglykemi. Hyperinsulinemi kan också medföra nedsatt syntes av
apolipoprotein B och därmed en relativt sett nedsatt utsöndring av lipider från levern, vilket
också kan bidra till fettinlagringen. Ansamling av lipider i levercellerna anses vara ett
godartat och reversibelt tillstånd, men varför vissa individer utvecklar inflammation och
tilltagande fibros, det vill säga NASH, är ännu inte klarlagt.
Källa: Kechagias S., and Ekstedt M. Icke-alkohol-orsakad fett-leversjukdom kan ge
permanent leverskada. Läkartidningen. 2012; 46: 2100-2104.
***************************************************************************
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1.

(4p) Beskriv med figur och text leverns uppbyggnad på mikroskopisk nivå. Av
beskrivningen skall framgå:
a) Form och struktur av en klassisk leverlobulus med placering av gallgång och olika
blodkärl i en klassisk leverlobulus. Beskriv även riktningen på flödet av galla
respektive blod.
b) Vilka tre anatomiska strukturer (namnge på latin) utgör det som brukar benämnas
portatriaden?
c) Ange namnet på den fagocyterande cell som är specifik för leverparenkymet.

Svar:
a) I mitten av klassisk leverlobulus (hexagon; se nedan) ses en centralven till vilken
anastomoserande hepatocyter radierar och i vilken sinusoiderna tömmer sig. I vinkeln
på varje hexagon ses portaområden (portazoner/portal canal) med gallgångar, blodkärl
och lymfkärl. Inflöde av blod sker via a. hepatica propria och v. portae hepatis, vars
grenar återfinns i portazonerna. Utflöde av blod sker via v. hepatica, via s.k.
centralvener. Gallgångarna (gren tillhörande ductus hepatis communis) har kubiskt
epitel och är därför lätta att skilja från kärlen.

Blodet i levern strömmar i motsatt riktning jämfört med lymfa och galla. Det blod som
tillförs från a. hepatica propria och v. portae hepatis tömmer sig i sinusoiderna mellan
raderna av leverceller för att sedan föras bort via centralvener. Arteriellt och venöst
blod blandas således. Galla från leverceller transporteras i gallcanaliculi till
gallgången i portazonen, och även lymfan passerar ut ur levern via denna region.
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b) Arteria hepatica propria, Vena portae hepatis och Ductus choledochus (dränerar
galla från ductus hepatis communis)
c) I hepatiska sinusoider hittar man Kupfferceller, [som är mononukleära
monocytderiverade fagocyterande celler].
2.

(1p) Vid levercirros "skrumplever" kan svullnader i esophagus uppkomma. Förklara
den anatomiska bakgrunden till detta.
Svar: Esophagus venösa dränage sker dels via vena azygos till vena cava inferior och
dels via vena gastrica sinister till vena porta hepatis. Om det blir förhöjt tryck i v.
porta p.g.a. levercirros, kommer blodet att ”stocka sig” i esophagus med s.k.
esophagusvaricer (åderbråck i esophagus) som följd.

3.

(3,5p) Leverceller har en relativt hög andel lysosomer.
a) Vilken funktion har lysosomen och hur utför den sin funktion?
b) Vad kan hända om lysosomens enzymuppsättning av någon anledning är defekt?
Beskriv konsekvenserna för cellen, och även för individen. Du behöver inte namnge
någon sjukdom.
Svar:
a) Lysosomen utför intracellulär nedbrytning syftandes till återvinning av material.
Lysosomen innehåller en stor mängd hydrolaser av olika slag som kan bryta ner
makromolekyler till mindre beståndsdelar. [Hydrolaserna har ett lågt pH-optimum
anpassat till lysosomens sura matrix].
b) Icke-nedbrutna komponenter ansamlas till en början inuti cellen. Efter ett tag börjar
cellen göra sig av med icke-nedbrutna komponenter utanför cellen. Dessa
komponenter kan komma att anrikas i organ eller genom transport i blod eller lymfa
anlagras på kärlväggar och där orsaka förträngningar.
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***************************************************************************
Olika skador på levern och dess funktion kan detekteras genom att man mäter förändringar av
olika ämnen i blodet såsom enzymerna ALAT, ASAT, alkaliskt fosfatas och gamma-GT,
hem-nedbrytnings-intermediären bilirubin, plasmaproteinet albumin och/eller ammoniak.
Förändring i blod- eller serum-koncentration av dessa ämnen kan indikera olika typer av
skador i levern. Då de flesta av dessa ämnen uppvisar olika tidsförlopp och grad av
förändring, kan man många gånger följa ett förlopp av skadans/sjukdomens utveckling men
också olika behandlingsåtgärder. Svagheten med att mäta dessa ämnen är dock att de många
gånger är ospecifika markörer för en vävnadsskada. Därför kan förändringar i koncentrationen
av dessa ämnen ibland vara kopplad till sjukdom eller problem i andra vävnader/organ än i
levern.
Orsakerna till leverskadorna kan ibland vara medfödda och utvecklas över lång tid, men också
vara mer eller mindre akuta. Bland vanliga orsaker till leverskador kan nämnas
överkonsumtion av alkohol eller olika makro- och mikronutrienter (till exempel järn),
förgiftningar beroende på olika läkemedel eller lösningsmedel, virusexponering (till exempel
hepatit virus). Skador på levern kan få många olika metabola konsekvenser såsom minskad
förmåga till glukoneogenes och ketogenes vid fasta, svält, minskad syntes av till exempel
plasmaproteiner (till exempel albumin och koagulationsfaktorer) och gallsalter, samt nedsatt
kvävehantering i form av ureasyntes.
***************************************************************************
4.

(1p) Redogör med hjälp av substrat, produkter och fullständigt enzymnamn samt
coenzym för den reaktion som katalyseras av enzymet ASAT.
Svar: oxalacetat + glutamat ↔ aspartat + -ketoglutarat (enzymnamn: AspartatAminoTransferas; coenzym pyridoxalfosfat [PLP]).

5.

(3p) Att enzymet ASAT och många andra enzymer fungerar normalt är viktiga för
kvävehanteringen och ureabildningen i de periportala hepatocyterna; förhöjda nivåer i
blodet av ammoniak kan indikera att så inte är fallet och att ammoniakhanteringen i
levern är nedsatt.
a) Med utgångspunkt från ammoniak, samt en av produkterna bildade i den reaktion
som katalyseras av ASAT (se föregående fråga), redogör för bildningen av urea med
hjälp av en summaformel som nettomässigt beskriver samtliga substrat och produkter
inklusive nukleotider.
b) Biosyntesen av urea enligt ovan, sker subcellulärt på olika ställen i cellen (i olika
”compartments”) beskriv med figur och kompletterande text var olika delar av
biosyntesen sker samt namnge de molekyler som under ureacykeln transporteras
mellan olika ”compartments” av cellen och beskriv principen enligt vilken dessa
molekyler transporteras.
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Svar: se sidorna 254-256 samt figurerna 1914; Biochemistry, Ferrier 6:e upplagan.
Mera specifikt:
a) NH3 + Asp + HCO3- (alt. CO2+H2O) + 3ATP + H2O  urea + fumarat + 2ADP +
AMP + 4Pi (alt. 2Pi + PPi).
b) Bildningen av citrulline från ornitin och karbamylfosfat sker i mitokondriematrix
medan alla övriga steg sker i cytosolen. Aminosyrorna citrulline och ornitin
transporteras över det inre mitokondriemembranet med hjälp av en antiport (faciliterad
diffusion).
6.

(4p) Redogör med en eller flera figurer, reaktionsformler samt kompletterande text,
för a) hur hem metaboliseras till bilirubin och b) hur bilirubin fortsatt metaboliseras
till olika vattenlösliga nedbrytningsprodukter som kan återfinnas i faeces, urin och
blod; redogörelsen skall innehålla substrat, produkter och enzymnamn och plats i
kroppen där de olika stegen sker.
Svar: se figurerna 21.9 och 21.10; Biochemistry, Ferrier 6:e upplagan.

7.

(2p) Redogör med hjälp av text samt kompletterande principiella strukturformler för
hur kolesterol stegvis modifieras till konjugerade gallsalter.
Svar: Se figurerna 18.8-18.10; Biochemistry, Ferrier 6:e upplagan.
En hydroxylgrupp infogas i B-ringens 7-position och dubbelbindningen i samma ring
reduceras. Sidokedjan på D-ringen kortas och en karboxylgrupp infogas längst ut; för
att bilda gallsyran cholsyra (en triol) infogas också en hydroxylgrupp i C-ringen. För
att bilda ett konjugerat gallsalt adderas slutligen aminosyran glycin eller taurin till
karboxylgruppen [med hjälp av en amidbindning].

***************************************************************************
Överkonsumtion av etanol kan leda till leversteatos (fettlever).
***************************************************************************
8.

(3p) Med utgångspunkt från etanol, redogör med hjälp av substrat, produkter, enzym
och coenzym för metabolismen av etanol till och med bildningen av en aktiverad
tvåkolsdonator som kan användas som första substrat av fettsyrasyntas (ledtråd,
tvåkolsdonatorn ger upphov till –kolet).
Svar:
1) etanol + NAD+  acetaldehyd (etanal) + NADH + H+ (enzymnamn:
alkoholdehydrogenas),
2) acetaldehyd + NAD+  ättiksyra (etansyra) + NADH + H+ (enzymnamn:
aldehyddehydrogenas),
3) etansyra + CoA + ATP  acetylCoA + ADP + Pi (enzymnamn: acetylCoAsyntetas).
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***************************************************************************
Efter extensivt alkoholintag av engångsnatur, liksom vid nedsatt leverfunktion, minskar
leverns förmåga till glukoneogenes respektive ketogenes vilka är centrala metabola processer
vid fasta/svält eller vid hårt fysiskt arbete för att bland annat säkerställa bildningen av
energisubstrat för till exempel hjärnan.
Vid fasta/svält bildas genom -oxidation av mättade fettsyror med ett jämnt antal kol en
specifik aktiverad fyra-kolsförening, som direkt kan användas för ketogenes.
***************************************************************************
9.

(3p) Med utgångspunkt från den aktiverade fyra-kolsförening, som bildas genom oxidation av fettsyror (se brödtexten ovan), redogör med hjälp av substrat, produkter,
enzymnamn samt i förekommande fall coenzym/cosubstrat, för ketogenesen och
bildningen av de två metabolt viktiga ketonkropparna.
Svar:
1) acetoacetylCoA + acetylCoA + [H2O]  HMG-CoA (enzymnamn: HMG-CoAsyntas),
2) HMG-CoA  acetoacetat + acetylCoA (enzymnamn: HMG-CoA-lyas),
3) acetoacetat + NADH + H+  3-hydroxy-butyrat + NAD+ (enzymnamn: 3-hydroxybutyratdehydrogenas),

***************************************************************************
Levern är en av kroppens största organ, och den har en stor förmåga till regeneration.
***************************************************************************
10.

(2p) Man brukar prata om "regenerativ medicin" och dess möjligheter i sjukvården.
Ge en kortfattad definition om vad "regenerativ medicin" innebär, samt två exempel
på hur regenerativ medicin tillämpas i sjukvård.
Svar: Regenerativ medicin handlar om att
- regenerera: identifiera signaler som tillåter att celler eller vävnader regenererar. Till
exempel utväxt av delar av ett organ.
- reparera: stimulera vävnader till att reparera sig själva. Till exempel för att ersätta en
förlorad celltyp.
- ersätta: celler eller vävnader odlade i labb, som kan implanteras.
Två exempel på regenerativ medicin i sjukvård: till exempel
- benmärgstransplantation
- behandling av Parkinsons sjukdom med celler
- skapa benvävnad eller blodkärl
- odling av hud
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***************************************************************************
Precis som hjärtat har levern en asymmetrisk struktur.
***************************************************************************

11.

(0,5p) Det finns ett tillstånd där interna organ som till exempel matsmältningskanalen
eller delar av den är spegelvänd i bukhålan. Vad heter tillståndet?
Svar: Situs inversus.

12.

(3p) De första tecknen på vänster-höger-asymmetrin i det växandet embryot syns
tidigt, redan vid gastruleringen. Beskriv kortfattat hur gastrulering går till. Ange även
under vilken vecka gastrulationen sker under embryonalfasen. Ange namnen för de tre
viktigaste delarna i embryot precis efter gastruleringen.
Svar: Gastrulering är den process där embryot utvecklas från ett tvåskiktat embryo till
ett treskiktat embryo. Gastruleringen sker under den tredje veckan i embryonalfasen.
Först bildas det definitiva endodermet, sedan bildas mesodermet när epiblastceller
lösgör sig och förflyttar sig för att bilda mesodermet. De celler som blir kvar i
epiblastlagret byter namn och kallas för ektoderm.
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Pass 2
Tema 2: Sol + Allmän fråga (totalt 24p)
***************************************************************************
Solen är en stjärna av en relativt vanlig typ som befinner sig i centrum av vårt solsystem och
som bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft i Vintergatan
drogs samman.
(Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Solen)

(Bildkällor: http://www.lfk.se/wp-content/uploads/2014/11/102760977.jpg;
https://en.wikipedia.org/wiki/Sun#/media/File:Giant_prominence_on_the_sun_erupted.jpg)
Solen ger upphov till ultraviolett strålning, även känt som UV-strålning och UV-ljus, vars
våglängd är kortare än det synliga ljusets. Den som utsätts för strålning kan drabbas av så
kallad snöblindhet och långvarig överexponering är en stor riskfaktor för hudcancer. I
biologiska och strålskyddssammanhang delar man ofta in UV-strålningen i tre olika
våglängdsområden, UVA (315–400 nm), UVB (280–315 nm) och UVC (100–280 nm). Den
mest välkända biologiska verkan av ultraviolett strålning är kanske solbränna. Denna uppstår
när huden som ett skydd mot främst UVB-strålning bildar pigment. UVA-strålning framkallar
inte solbränna, men når djupare ner i huden och kan bryta ner bindvävsproteiner, vilket
påskyndar hudens åldrande. UV-strålning kan framkalla förändringar i DNA och på så sätt
orsaka cancer. Hos människan och flera djurarter behövs UV-strålning för bildningen av
vitamin.
(Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ultraviolett_strålning)
***************************************************************************

13.

(2p) Beskriv med text och figur epitelet i huden. Vilken är den korrekta
nomenklaturen och hur ser det ut i mikroskopet?
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Svar: I hudens epidermis (yttersta lagret) finns ett förhornat flerskiktat skivepitel (eng.
”keratinized stratified squamous epithelium”). Cellerna ser från sidan ut som skivor,
som står ovanpå varandra. Cellerna blir mer tillplattade ju mer apikalt de är
lokaliserade. Endast de mest basalt lokaliserade cellerna har kontakt med
basalmembranet. Ytterst finns ett skikt som saknar levande celler och som innehåller
proteinet keratin. Tjockleken på det förhornade (keratiniserade) lagret varierar på olika
kroppsdelar. Tjockast är det i fotsulan och tunnast på ögonlocket.

14.

(2p) När solen värmer för mycket börjar vi svettas. Vilka två olika typer av
svettkörtlar finns hos människa? Beskriv de två olika sekretionsmekanismer som de
respektive svettkörtlarna använder sig av.
Svar:
1) Merokrina svettkörtlar finns allmänt i huden och tillämpar merokrin
sekretionsmekanism, vilket innebär exokrin sekretion via exocytos av
membranbundna sekretionsvesikler. Detta är den vanligaste sekretionsmekanismen.
2) Apokrina svettkörtlar förekommer bl.a. i armhålan (axillen) och tillämpar apokrin
sekretion, vilket innebär exokrin sekretion där den apikala delen av cytoplasman snörs
av från cellen. Apokrin sekretion förekommer även i mjölkkörteln.

9

***************************************************************************
Om huden utsätts för långvariga höga nivåer av UV-ljus påverkas huden, både intracellulärt
och extracellulärt.
***************************************************************************
15.

(3p). En typ av förändring i DNA som orsakas av UV-ljus, repareras genom
"nucleotide excision repair". Redogör för processen i "nucleotide excision repair" steg
för steg. Inkludera namnet för de viktigaste molekylära komponenterna som deltar i
reparationen i redogörelsen.
Svar:"Nucleotide excision repair" är en typ av "ta-bort-nukleotid-reparation" som kan
reparera många sorters DNA-skador, som till exempel tymindimerer (en vanlig UVskada) eller olika kemiska modifikationer.
Steg 1. Ett enzymkomplex känner igen att DNA-strängen är skadad.
Steg 2. Ett nukleas klipper av DNA-strängen på båda sidor om skadan (~30
nukleotider).
Steg 3. Ett DNA-helikas avlägsnar den felaktiga DNA-strängen.
Steg 4. DNA-Polymeras och ligas sammanfogar DNA-strängen.

***************************************************************************
Fotosyntesen, som leder till ”fixering” av solljusets energi, sker i två huvudsteg i växternas
kloroplaster; initialt bildas de energirika molekylerna ATP och NADPH, vilka i en andra fas
används för fixering av kol från koldioxid och bildning av olika organiska föreningar.
Bildningen av ATP och NADPH sker mera specifikt i omedelbar anslutning till
kloroplasternas thylakoider (membranomslutna vesikeltravar). Den initiala energifixeringen i
form av ATP och NADPH kan summeras med följande reaktion:
2 H2O + 8 fotoner + 2 NADP+ + cirka 3 (ADP + Pi)  O2 + cirka 3 ATP + 2 NADPH.
Den bildade energin används sedan för anabola reaktioner och fixeringen av kol från CO2
genom bildning av 3-fosfoglycerat, som med hjälp av ATP och NADPH och H2O kan
omvandlas till olika andra biomolekyler såsom stärkelse och sukros. Den inledande
reaktionen i fixeringen av koldioxid sker via en reaktion där koldioxid binds till en
difosforylerad form av pentosen ribulos under bildning av två molekyler 3-fosfoglycerat
(ribulos-1,5-bisfosfat + CO2  2 x 3-fosfoglycerat).
Biosyntesen av stärkelse liksom av ribulos-1,5-bisfosfat sker hos växter med utgångspunkt
från 3-fosfoglycerat; stärkelse bildas i princip på samma sätt som syntesen av glykogen skulle
kunna ske hos människa med utgångspunkt från 3-fosfoglycerat. Bildningen av den
fosforylerade formen av ribulos, sker i princip på samma sätt som hos människa då man
använder den reversibla (nonoxidativa) delen av hexos-monofosfat (HMP/PPP) – shunten
utgående från intermediärer i glukoneogenesen.
Källa: Lehninger: Principles of Biochemistry; Nelson and Cox.
***************************************************************************
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16.

(5p) Redogör med hjälp av en eller flera figurer och kompletterande text för
a) elektrontransportkedjans (ETC; andningskedjans) molekylära uppbyggnad hos
människa samt b) dess funktion (substrat, produkter och transportprocesser). Beskriv
också c) hur processerna i ETC kopplar vidare till oxidativ fosforylering fram till och
med att nybildade ATP molekyler återfinns i cytosolen för att där delta i olika anabola
processer.
Svar: Se fig. 6.8 och 6.13 Biochemistry, Ferrier upplaga 6.

17.

(5p) Med utgångspunkt från 3-fosfoglycerat, redogör med hjälp av substrat och
produkter samt enzym och coenzym/cosubstrat för en del av glukoneogenesen hos
människa fram till och med bildningen av en fosforylerad ketohexos. [Ledtråd: den
aktuella fosforylerade ketohexosen används i växter bland annat för biosyntesen av
sukros och för bildningen av den difosforylerade ribulosformen som behövs för
kvävefixering].
Svar:
1) 3-fosfoglycerat + ATP  1,3-bisfofoglycerat + ADP (enzymnamn:
fosfoglyceratkinas),
2) 1,3-bisfofoglycerat + NADH + H+  glyceraldehyd-3-fosfat + NAD+ + Pi
(enzymnamn: glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas),
3) glyceraldehyd-3-fosfat  dihydroxyacetonfosfat (enzymnamn:
triosfosfatisomeras);
4) glyceraldehyd-3-fosfat + DHAP  fruktos-1,6-bisfosfat (enzymnamn: aldolas A [B
och C]);
5) fruktos-1,6-bisfosfat + H2O  fruktos-6-fosfat + Pi (enzymnamn: fruktos-1,6bisfosfatas).

***************************************************************************
Hos människa kan en monofosforylerad form av ribulos bildas på två principiellt olika sätt via
hexosmonofosfat (HMP/PPP)-shunten med utgångspunkt från olika intermediärer i
glykolysen/glukoneogenesen; växter använder bara den så kallade reversibla (nonoxidativa)
delen av hexos-monofosfat (HMP/PPP) – shunten utgående från intermediärer i
glukoneogenesen
***************************************************************************
18.

(2p) Med utgångspunkt från en fosforylerad aldoshexos (i glykolysen), redogör med
hjälp av substrat och produkter samt enzym och coenzym, för den
irreversibla/oxidativa delen av HMP-shunten, till och med bildningen av en
monofosforylerad form av ribulos.
Svar:
Glukos-6-fosfat + NADP+ [+ H2O]  6-fosfoglukonat + NADPH (enzymnamn:
glukos-6-fosfatdehydrogenas) [OBS svaret är en förenkling av två olika enzymatiska
reaktionssteg där det bildas en lakton som intermediär, men är tillfylles för full
delpoäng på frågan].
6-fosfoglukonat +NADP+  ribulos-5-fosfat + CO2 + NADPH + H+ (enzymnamn: 6fosfoglukonatdehydrogenas).
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***************************************************************************
För mycket UV-ljus orsakar ändringar i huden som delvis kan likna förändringar som man ser
vid normalt åldrande. Utåt kan dessa yttra sig på likartat sätt; till exempel bildas det rynkor.
***************************************************************************
19.

(4p) Glykosaminoglykaner (GAGs) och proteoglykaner är viktiga komponenter i
ECM (extracellulär matrix), och med åldern minskar mängden av dem i ECM.
a) Beskriv översiktligt strukturen för dessa två ECM-komponenter samt ange ett
exempel på en viktig specifik funktion för respektive komponent.
b) Namnge en icke-sulfonerad glukosaminoglykan som utgör en mycket viktig
komponent i brosk och hud.
Svar:
a) Glykosaminglykaner består av negativt laddade polysackarider som binder joner
och [hydratiserad] vatten och bildar "grundsubstans" i det extracellulära rummet [och
ger upphov till vävnadens spänst/turgor].
Proteoglykaner består av många mycket långa kedjor av sockermolekyler kopplade till
ett protein. Proteoglykaner bidrar till strukturen, förankrar celler och är viktiga för
överlevnad, mobilitet, proliferation och differentiering av celler.
b) Hyaluronsyra/hyaluronan.

Allmän fråga
20.

(1p) Många kolhydrater karaktäriseras av att de strukturellt består av kol och vatten i
proportionerna (1:1) och att antalet kol är större än eller lika med tre (C:H2On≥3). Alla
föreningar som klassas som kolhydrater uppfyller dock inte detta samband då de
kemiskt modifierats; vissa andra föreningar som uppfyller detta kompositionssamband
klassas trots detta inte som kolhydrater. Endast en av nedanstående kolhydrater
uppfyller det aktuella sambandet (C:H2On≥3). Ange det korrekta alternativet.
A) sorbitol
B) sukros
C) deoxyribos
D) maltos
E) glukopyranos

Svar: E

12

Pass 3
Tema 3: Peutz-Jeghers syndrom och tumörsuppressorn LKB1, ett kinas
med central betydelse för cellulär utveckling och ämnesomsättning (26p)
***************************************************************************
Peutz-Jeghers syndrom (PJS) tillhör gruppen av ärftliga intestinala syndrom som ger upphov
till polyper i magtarmkanalen, framförallt tunntarmen. Polyper kan förekomma även på andra
ställen i kroppen såsom i gallblåsan, nasopharynx, luftstrupen och i uro-genitalorganen.
Polyperna i magtarmkanalen kan leda till smärta som följd av försvårad tarmpassage,
intestinala infarkter eller ”intussusception” (invaginationer av tarmen till ett angränsande
segment), samt gastrointestinala blödningar med anemi som följd. Tarmpolyperna
karaktäriseras av en central grenad kärna med glatt muskelvävnad som sträcker sig hela vägen
till polypens ”huvud”.
Förekomsten av PJS är cirka ett fall per 50 000 - 200 000 nyfödda. PJS karaktäriseras förutom
av polyper, även av hyperpigmentering i munhålan och runt läppar, på handflator och fötter,
samt på genitalia. Patienter med PJS har en 18-faldigt ökad risk för vissa typer av cancer,
speciellt i magtarmkanalen men också i bröstvävnad. PJS ärvs autosomalt dominant och beror
på en mutation i kromosom 19p13.3, och mera specifikt i genen för ”liver kinase B1”, LKB1,
som fungerar som en tumörsuppressor. LKB1-genen, som är mer än 23kb i längd, består av 9
exoner och kodar för ett 433 aminosyror långt protein, som har många utvecklingsmässiga
och metabola effekter.
LKB1 är till exempel involverat i cellpolarisering under interfasen, men även under
celldelningsfasen (mitosen), som också har inslag av cellpolarisering. LKB1 hjälper till att
upprätthålla polarisering hos specifika celler såsom epitelceller, axonspecialisering hos
nervceller, samt polarisering i samband med att fibroblaster/mesenkymceller migrerar.
LKB1 kan fosforylera en rad olika proteiner, till exempel AMPK, och kan bland annat
påverka serinmetabolismen liksom enkolpoolen (bildningen av olika tetrahydrofolat [THF]former samt S-adenosylmetionin [SAM]) och i förlängningen till exempel DNA-metylering
och biosyntes av nukleotider.
Huvudsaklig källa: LKB1 and AMPK Family Signaling: The intimate Link Between Cell
Polarity and Energy Metabolism, M. Jansen et al; Physiol Rev 89: 777-798, 2009.
***************************************************************************
21.

(4,5p) Med utgångspunkt från aminosyran metionin redogör med hjälp av substrat,
produkter, enzymnamn/princip och i förekommande fall coenzym/vitamin för
a) bildningen av S-adenosylmetionin (SAM),
b) hur SAM används principiellt i en reaktion samt ett specifikt exempel på produkt
som bildas i ett sådant reaktionssteg;
c) redogör också för hur återstoden av SAM (nedbrytningsprodukten som är kvar av
SAM efter reaktionen från delfråga b) kan metaboliseras vidare och leda till
återbildning av metionin.
Svar: a) metionin + ATP  SAM + PPi + Pi (enzymnamn: S-adenosylmetioninsyntetas/-transferas),
b) SAM + molekyl X  S-adenosylhomocystein (SAH) + molekyl X-CH3
(enzymnamn: metyltransferas; exempel på X-CH3 produkter, adrenalin, PC, kreatin),
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c) SAH + H2O  homocystein (hydrolas); homocystein +N5-metyl-THF  metionin
+ THF (enzymnamn: metioninsyntas; coenzym/vitamin: metylcobalamin/B12).
22.

(3p) LKB1 kan som tidigare nämnts påverka enkolpoolen och i förlängningen till
exempel DNA-metylering och biosyntes av nukleotider.
a) Vilken deoxyribonukleotid behöver metyleras för att i förlängningen inkorporeras i
DNA? Redogör för metyleringsreaktionen med substrat, produkt och enzym.
b) 5-Fluorouracil hämmar ovannämnda enzym. Redogör med hjälp av substrat och
produkt för verkningsmekanismen. Beskriv även samtliga metaboliseringssteg som 5Fluorouracil måste genomgå för att bilda verksam förening. (Enzymer behöver ej
anges).
Svar:
a) dUMP → dTMP (enzymnamn: Tymidylatsyntas)
b) Tymidylatsyntas kan direkt inhiberas med nukleosidanaloger/pyrimidinantagonister
som till exempel 5-Fluorouracil (5-FU). För att vara verksamt måste 5-FU först
metaboliseras till nukleosiden 5-F-Uridin och sedan metaboliseras vidare till
nukleotiderna 5-FUMP →5-FUDP →5FdUDP →5-FdUTP →5-FdUMP.
Tymidylatsyntas hämmas direkt av 5-FU metaboliten 5-FdUMP när denna metabolit
används som alternativt substrat av enzymet och den elektronegativa fluoratomen
irreversibelt binder till en aminosyra i enzymets aktiva yta.

***************************************************************************
LKB1 kan fosforylera många olika kinaser såsom AMPK (”AMP-activated protein kinase”);
AMPK kan i sin tur fosforylera bland annat ett proteinkomplex – ”Tuberous sclerosis
complex” (TSC2/TSC1). TSC-komplexet kan också fosforyleras via insulins
signaltransduktionsväg, men då på ett annat ställe; insulinmedierad fosforylering leder till att
kinaser såsom mTOR och S6 aktiveras och därigenom bland annat leder till ökad
proteinsyntes. LKB1–AMPK-medierad fosforylering av TSC-komplexet leder däremot till
hämmad proteinsyntes. Hos PJS patienter fungerar inte denna inhibering vilket antas vara en
bidragande orsak till bildning av polyper hos dessa patienter. Hämning av mTOR fungerar
som behandling vid vissa typer av cancer, och undersöks (2011) om det också kan fungera på
patienter med PJS.
***************************************************************************
23.

(4p) Redogör med hjälp av figur, reaktionsformler och kompletterande text för
insulins signaltransduktionsväg. Din redogörelse skall inledas med strukturen av
receptorproteinet och dess organisation i cellmembranet, och avslutas med aktivering
av enzym som kan fosforylera TSC-komplexet.
Svar: Insulin binder till ett färdigdimeriserat receptorprotein, en s.k.
tyrosinkinasreceptor, där varje subenhet består av en extracellulär -domän och en domän som är membranspännande och intracellulär; de två subenheter och domänerna
hålls samman med disulfidbryggor.
Inbindning av insulin leder till en korsvis autofosforylering av -domänerna.
Insulinreceptorn i detta skick fungerar nu som ett kinas som med hjälp av ATP
katalyserar fosforyleringen av IRS (insulin-receptor substrat) till IRS-P.
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IRS-P känns igen av olika enzymer med SH-domäner bl.a. lipidkinaset PI-3K
(fosfatidylinositol-3-kinas), som katalyserar reaktionen PIP2 [+ATP]  PIP3 [+ ADP].
PIP3 fungerar som bindningsställe för Akt (PKB) och kinaset PDPK1 som fosforylerar
Akt till Akt-P vilket leder till dess aktivering. [I denna form kan nu Akt fosforylera
många olika proteiner bl.a. TSC-komplexet.].
24.

(2,5p) LKB1, AMPK, mTOR och S6 kan alla fosforylera en rad olika proteiner.
a) Ange vilka tre aminosyror som vanligen fosforyleras och beskriv ur ett strukturellt
perspektiv varför just dessa blir fosforylerade.
b) Vad kallas den typ av modifiering som fosforylering är ett exempel på?
c) AMPK:s aktivitet kan regleras allostert. Beskriv den allmänna principen för alloster
reglering.
Svar: a) Tyrosin, serin och treonin eftersom dessa har en fri OH-grupp i sin sidokedja.
b) Kovalent modifiering (eller posttranslationell modifikation i cellbiologi). c) Med
alloster reglering menar man en reglering som sker genom att en aktivator eller
hämmare inverkar på t.ex. ett enzyms aktivitet genom att binda till annan plats på
enzymet än den aktiva ytan, och därigenom påverkar dess konformation som i sin tur
påverkar aktiva centrat så att reaktionen blir mer eller mindre gynnsam för substratet.

25.

(3p) Som det står ovan, har den aktuella LKB1-genen en längd på 23kb (23000 baser
eller nukleotider), den består av 9 exoner och kodar för ett 433 aminosyror långt
protein.
a) Baserat på denna information, ange det ungefärliga antalet baser som kodar för
proteinet. Redogör också för hur du räknar fram detta.
b) Vad består resten av genen av (den del som inte utgör exoner)?
c) Det kan antas att det finns proteiner med ursprung i denna gen som har annan längd
än 433 aminosyror. Redogör för hur detta är möjligt (mekanismen) samt namnge
mekanismen/processen.
Svar:
a) Om ett protein har 433 aminosyror, kodas den av totalt 3 gånger 433 baser = 1299
baser eller nukleotider, eftersom varje aminosyra kodas av ett kodon som består av tre
baser.
b) Resten av genen består av introner och regioner som promotern.
c) Splitsning av primärtranskriptet kan göras alternativt, vilket leder till olika
kombinationer av exoner. Därmed kan olika stora proteiner syntetiseras, beroende av
vilka exoner som finns kvar efter splitsningen. Mekanismen heter alternativ splitsning.
Olika stora proteiner kan också skapas i postranslationell processning.

26.

(3p) LKB1 är involverat i olika delar av cellcykeln, till exempel mitosen. a) Namnge
cellcykelns olika delar (behöver dock inte namnge mitosens delfaser) och ge en
kortfattad beskrivning av cellcykelns olika delar. b) Beskriv kortfattat skillnaden
mellan en checkpoint i mitos och checkpoints tidigare i cellcykeln.
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Svar:
a) G1 (tillväxt), S (DNA-syntes), G2 (tillväxt), M (mitos, cytokines). b) Checkpointer i
G1, S, och G2 aktiveras av att något, framförallt DNA, är skadat. Den mitotiska
checkpointen aktiveras av att kromosomer inte kopplats till mikrotubuli.
27.

(2p) LKB1 är en viktig faktor i cellpolariseringen och till exempel epitelceller är ett
bra exempel på cellpolarisering. ”Tight junctions” är en typ av struktur som finns hos
till exempel epitelceller. Redogör för struktur och funktion för "tight junctions". Rita
gärna en schematisk illustration med förklaringar.
Svar:"Tight junctions" (eller tätningsfogar) kopplar samman celler så att inget kan
passera mellan cellerna. De hindrar även slumpvis diffusion av t.ex. receptorer i
cellmembranet.
"Tight juctions" är t.ex. viktiga för att koppla samman epitelceller i tarmen så att inget
okontrollerat läcker ut från kroppen till tarmen eller tvärtom.
"Tight junctions" byggs upp av olika transmembranproteiner: claudiner och
occludiner, där en transmembran del av proteinerna förankras inne i cellmembranet
och en extracellulär del kopplar samman två celler. ZO-proteiner binder in till "tight
junctions" och kopplar dessa till aktinfilamentet inne i cellen. Även andra proteiner
kan binda in till en "tight junction" så att den placeras rätt i en cell, t.ex. för att skapa
polaritet hos epitelceller.

***************************************************************************
Som inledningsvis nämnts, hör PJS till gruppen av ärftliga intestinala syndrom som bland
annat ger upphov till polyper i magtarmkanalen, framförallt i tunntarmen. Detta kan i sin tur
leda till smärta som följd av försvårad tarmpassage.
***************************************************************************
28.

(4p) Transport och blandning av innehållet i tunntarmen påverkas av i princip tre olika
typer av rörelser:
a) Peristaltisk våg
b) Segmenteringsrörelser
c) Pendulär rörelse
Beskriv hur dessa tre rörelser går till? Rita gärna.
Svar:
a) Peristaltisk våg: En peristaltisk våg kan initieras av antingen en ökning av
parasympatisk aktivitet eller av att innehållet som töms från ventrikeln till tunntarmen
tänjer ut tarmväggen och aktiverar sträckreceptorer. Det sker en samtidig kontraktion
av den cirkulära muskulaturen bakom tarminnehållet och relaxation av den
longitudinella muskulaturen. Framför tarminnehållet sker en relaxation av den
cirkulära muskulaturen och en kontraktion av den longitudinella muskulaturen. Det
leder till en rörelse som förflyttar innehållet i anal riktning.
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b) Segmenteringsrörelser uppstår vid växelvis kontraktion av den cirkulära muskulaturen
över ett tarmsegment. Rörelsen är framförallt en blandningsrörelse (se bild).

c) Pendelrörelsen uppstår vid aktivering av den longitudinella muskulaturen, som
förkortar och förlänger tarmen, och har framförallt som funktion att blanda innehållet.
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DFM1-TENTAMEN 17 05 29
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen
består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar
svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten
(2, 1b+3+5 resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: En gastrointestinal tumörtyp + Allmänna frågor (30p)
***************************************************************************
Gastrointestinal stromacellstumör (GIST) är en tumör som utgår från mesenkymala celler i
mag-tarmkanalen. Ursprungscellerna är de så kallade Cajals interstitiella celler. GIST tillhör
gruppen sarkom eftersom den utgår från kroppens mjukdelar. GIST kan uppstå i hela magtarmkanalen men det är vanligast i magsäcken följt av tunntarmen.
Det finns inga kända riskfaktorer för att utveckla GIST. Vanligast är att GIST uppkommer
genom en mutation i genen för tyrosinkinasreceptorn KIT, vilket ger okontrollerad
celltillväxt. Mindre vanligt är mutationer i Platelet-Derived Growth Factor (PDGF).
Diagnosen GIST baseras på det histologiska utseendet av tumören och uttrycket av KITreceptorn på tumörcellerna. KIT påvisas med immunhistokemisk färgning
Kirurgi är den primära behandlingen för lokaliserad GIST. Med operation kan drygt hälften
av patienterna med GIST botas. För icke-operabla patienter finns effektiva läkemedel.
Imatinib (Glivec) är förstahandsval. Glivec blockerar KIT-receptorn och inaktiverar därmed
det felaktigt aktiverade tyrosinkinaset. Mer än 60 % uppvisar behandlingssvar inom ett par
månader. 10-15% svarar inte på behandlingen.

Källa: Internmedicin.se (2017-03-28)
***************************************************************************
1.

(3p)
Man har sett att vissa typer av mutationer i KIT-genen ger mer
tyrosinkinasaktivitet (”gain of function”) i receptorn.
a) Förklara vetenskapligt hur en genmutation kan leda till ökad tyrosinkinasaktivitet,
med förändringar på gennivå.
b) Innebär en sådan förändring alltid att genen blir mer aktiv transkriptionellt? Ge ett
vetenskapligt motiverat svar.
1

c) Hur kan en gen bli längre genom ändringar i DNA:t utan att själva proteinet blir
längre?
Svar: a) En mutation kan vara i promoterregionen och därmed påverka transkriptionen,
eller i själva proteinkodande delarna, vilket innebär att själva proteinfunktionen
förändras, i detta fall till ett mer aktivt protein. b) Nej, förändringen i aktiviteten
behöver inte vara resultat av en ökad genaktivitet (transkription), utan ske på
proteinnivå genom till exempel ändrad feedbackreglering. c) En mutation som insertion
eller duplikation som finns utanför de proteinkodande delarna i genen (i den ickekodande leadersekvensen eller i en intronsekvens) förlänger inte själva proteinet.
***************************************************************************
Onkogenen KIT kodar för en tyrosinkinasreceptor (typ III) vars ligand är stamcellsfaktorn
(SCF) även kallad för ”Steel factor” eller Kit-ligand; SCF är en tillväxtfaktor som finns i både
membranbunden och löslig form. Signaltransduktionen för SCF, som binder till Kit, påminner
i många avseenden om den som aktiveras av insulin i till exempel hepatocyter. KIT uttrycks
bland annat i mag-tarmkanalens pacemaker celler, Cajals interstitiala celler (ICC), och är
nödvändig för dessa cellers proliferation, differentiering och funktion. I samband med
diabetes minskar uttrycket av IC-celler troligen som resultat av störd insulin- och IGF-1medierad signaltransduktion. Huruvida IC-celler uttrycker insulinreceptorer är dock inte känt.
***************************************************************************
2.

(3p)
a) Beskriv med hjälp av en figur och kompletterande text insulinreceptorns
struktur och subcellulära lokalisation.
b) Med utgångspunkt från insulins receptorprotein, redogör med ytterligare figur och
kompletterande text för samtliga steg i insulins signaltransduktionskaskad (från
påverkan på receptorproteinet till och med namngivning av den klass av enzymer som
till exempel medierar insulins snabba effekt på glykogenfosforylas).
Svar: [”Steel factors” signaltransduktionssystem påminner initialt om insulins men
insulin binder till en på plasmamembranet lokaliserad och färdigdimeriserad
tyrosinkinasreceptor.]
a) Insulinreceptorn består av två extracellulära alfa-domäner och två stycken
membranspännande -domäner; de två dimererna, samt respektive monomers alfa och
beta domän, hålls samman med disulfidbryggor.
b) Inbindning av insulin leder till en korsvis autofosforylering av -domänerna, vilket
leder till att receptorn själv fungerar som ett kinas som kan fosforylera IRS1. IRS1-P
igenkänns av bl.a. PI-3K (fosfatidylinositol-3-kinas) som då aktiveras; PI-3K
katalyserar ATP + PIP2 PIP3 + ADP. PIP3 igenkännes av PDPK1 som fosforylerar
PKB/Akt; fosforylerat Akt aktiverar i levern bland annat ett proteinfosfatas (PP1) [som
kan defosforylera bl.a. glykogenfosforylas].
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***************************************************************************
PET (positron emissions tomografi) är en bildteknik som används för att bland annat
detektera tumörer som har ett ökat upptag/metabolism av glukos. För ändamålet används en
radioaktivt märkt modifierad form av glukos [18F]-2-fluoro-2-deoxiglukos.
***************************************************************************
3.

(2p)
Beskriv [18F]-2-fluoro-2-deoxiglukos principiella uppbyggnad och förklara
dess lämplighet för detta ändamål. Motivera genom att med strukturformler beskriva
strukturen för
a) glukos och
b) den radioaktiva glukosanalogen.
c) Ge också en kortfattad metabol förklaring till varför [18F]-2-fluoro-2-deoxiglukos
initialt ansamlas i vävnader/celler med stort behov av glukos.

Svar: a) För struktur av glukos se Ferrier Biochemistry figur 7.6. b) Den substans som
användes vid PET-analysen, [18F]-2-fluoro-2-deoxiglukos, är en fluorsubstituerad
deoxigenerad glukosmolekyl på kol 2. c) Deoxiglukos kan efter det cellulära upptaget
och fosforylering inte metaboliseras vidare i glykolysens andra steg, som katalyseras av
fosfoglukoisomeras, då det saknas en hydroxylgrupp på kol 2; [18F]-2-fluoro-2deoxiglukos ansamlas i tumörvävnaden och kan detekteras med PET [tills 18F
sönderfaller till 18O och tar upp en proton varvid den kan metaboliseras vidare].

***************************************************************************
Efter behandling med Imatinib (som är en tyrosinkinashämmare) uppvisar GIST-tumörer en
kraftig förändring av sammansättningen av extracellulär matrix. Till exempel kan mängden av
hyaluronsyra öka i bindväven.
***************************************************************************
4.

(2p)

a) Redogör för struktur och funktion för hyaluronsyra.

b) Varför behövs glukosaminoglukaner (GAG:s) i kroppen?
Svar: a) Hyaluronsyra är en typ av GAG bestående av långa polymerer av disackarider,
som attraherar och binder vattenmolekyler [hydratiserade natriumjoner]. Hyaluronsyra
kan vara fristående eller bunden till proteoglykaner. b) GAG:s är bland annat viktiga för
hydratisering av vävnader, och för att skydda kroppens strukturer mot tryckkrafter.

5.

(3p)
Syntesen och utsöndringen av de proteiner som ingår i extracellulär matrix
sker i speciella celler.
3

a) Beskriv kortfattat den väg i cellen som proteinerna tar vid sekretion.
b) Redogör för skillnaden mellan konstitutiv och reglerad sekretion

Svar: a) Syntesen av proteinerna sker på ribosomer förankrade vid ER (granulärt ER).
Från ER transporteras de med vesiklar till cis-Golgi, sedan genom Golgi-stacken till
trans-Golginätverket där de sorteras in i sekretoriska vesiklar, som sedan fuserar med
plasmamembranet. b) Konstitutiv sekretion sker kontinuerligt. Vid reglerad sekretion
ansamlas och anrikas specifika proteiner i sekretoriska vesiklar som sedan utsöndras vid
en given specifik signal.

***************************************************************************
Gastrointestinal stromacellstumör (GIST) är den vanligaste mesenkymala tumören i magtarmkanalen. Tumörtypen utgår från tarmens pacemakerceller (Cajals interstitiella celler).
Cellernas pacemakeraktivitet manifesteras genom rytmiska långsamma vågor i
membranpotentialen som kontrollerar frekvensen och kraften hos den glatta muskulaturens
kontraktioner i mag-tarmkanalen. Avsaknad av KIT leder till störd gastrointestinal motilitet.
***************************************************************************
6.

(2p)
Beskriv den glatta muskelcellens utseende och ange celltypens speciella
egenskaper (rita gärna). Ange också vad som är typiskt för cellkärnans utseende i
histologiska rutinpreparationer.

Svar: Glatta muskelceller är ofta elongerade fusiforma (spolformade) celler som
innehåller en kontraktil apparat. Den består av tunna och tjocka filament samt ett
cytoskelett av de intermediära filamenten desmin och vimentin. De tunna filamenten i
den kontraktila apparaten tillsammans med desminfilamenten förbinder de elektrontäta
kropparna (”dense bodies”; innehåller alfa-aktinin och motsvarar skelettmuskulaturens
Z-linjer), vilka förankras i cellernas sarkolemma (plasmamembran), varför den glatta
muskulaturen saknar tvärstrimmighet. Det förekommer inga myofibriller, d.v.s. inga Aeller I-band kan ses. Kärnan (en per cell) i en kontraherad cell har ett
”korkskruvsutseende” och den är centralt belägen. Mitokondrier, Golgi, granulerat ER,
fria ribosomer och glykogenkorn kan urskiljas.
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Allmänna frågor (15p)
7.

(1p)
Hur många möjliga/potentiella läsramar finns det hos en dubbelsträngad DNAmolekyl? Rita gärna en enkel schematisk bild.

Svar: Det finns sex möjliga läsramar, tre på den ena strängen och tre på den andra
strängen i den motsatta riktningen.

8.

(2p)
Beskriv hur ökande mängder av 2,3-bisfosfoglycerat (2,3-BPG) påverkar det
fetala kontra det vuxna hemoglobinets affinitet för syre. Förklara!
Svar: Den negativt laddade molekylen 2,3-BPG reglerar hemoglobins affinitet för syre.
Den binder allostert till basiska aminosyror på ß-subenheterna hos den vuxna individens
hemoglobin (HbA) varvid 3D-strukturen blir mera kompakt och affiniteten för syre
minskar. Det fetala hemoglobinet har -subenheter i stället för ß-subenheter till vilka
2,3-BPG inte kan binda, eller binder med mycket lägre affinitet, vilket medför att HbF
har en mera relaxerad struktur än HbA och därmed högre affinitet för syre.
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9.

(2p)
Till ditt laboratorium har du fått en leverbiopsi som du skall karaktärisera med
avseende på enzymatisk aktivitet av de normala formerna av glukokinas och hexokinas.
Före den kinetiska analysen kvantifierar du mängderna av de olika enzymerna (med en
Western blot) för att kunna genomföra analysen med lika stora mängder enzym. Du
finner då att provet innehåller femtio gånger mer glukokinas än hexokinas – du späder
det förstnämnda 50 gånger för kinetisk analys.
a) Illustrera i ett och samma Michaelis-Mentendiagram (ange storheter på axlarna) hur
graferna för de två enzymerna kommer att se ut vid olika glukoskoncentrationer (från
noll till koncentrationer som ger enzymmättnad).
b) Ange också i diagrammet var och hur man ungefärligt kan bestämma Michaeliskonstant (Km) för de olika enzymerna.

Svar: Michaelis-Mentendiagramet (reaktionshastigheten på Y-axeln och
substratkoncentrationen i mM på X-axeln) skall visa två grafer där den för glukokinas
är högerförskjuten relativt hexokinas. Substratkoncentrationen vid halva Vmax motsvarar
Km (ofta ett mått på substrataffiniteten) – substratkoncentrationen vid halva Vmax skall
skilja ca 100 ggr (Km skiljer ca 100 gånger [se dock kommentar nedan]) medan Vmax för
glukokinas skall vara två gånger så högt. Hexokinas skall ligga på Vmax vid
fasteblodkoncentrationer över 3-4 mM.
[OBS! Kinetikkurvan för glukokinas följer egentligen inte MM-kinetik då den är
sigmoid och därför skall man egentligen inte tala om Km utan om koncentrationen då
enzymet är ”till hälften mättat”. I detta teoretiska exempel godkänns dock en hyperbol
kurva.]

10.

(2p)
Brist på enzymet pyruvatkinas förekommer hos en del människor som bor
bland annat kring Medelhavet. Enzymbristen kan ge upphov till anemi, sannolikt
beroende på energibrist i cellen.
a) Redogör med samtliga substrat och produkter för den reaktion som katalyseras av
pyruvatkinas
b) samt beskriv hur enzymets aktivitet regleras på tre principiellt olika sätt.

Svar: a) PEP + ADP  pyruvat + ATP. b) Stimuleras allostert av fruktos-1,6-bisfosfat
och insulin (defosforylering eller gennivå). Hämmas av ATP och alanin samt glukagon
(fosforylering eller gennivå).
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11.

(3 p) Kolorektalcancer är en av de vanligaste cancerformerna och förstahandsval av
behandling brukar vara operation. En vanlig plats som kan drabbas är den högra delen
av tjocktarmen vilket ofta innebär att stora delar av tjocktarmens högersida måste
opereras bort. Beskriv översiktligt colon ascendens anatomi enligt nedan.
Svaret förväntas innehålla namn på eller en kort beskrivning av colon ascendens:
a) Arteriella blodförsörjning och venösa avflöde.
b) Embryologiska ursprung.
c) Relation till bukhinnan/peritoneum.
d) Tre kännetecken som kan användas för att kunna skilja tjocktarm från tunntarm.
e) Principiella nervförsörjning.

Svar: Colon ascendens…
a) … försörjs av a. mesenterica superior (som övergår till a. ileocolica och vidare till a.
colica dextra och a. colica media) och dräneras av v. mesenterica superior (som
sammanflödar med v. lienalis och övergår till v. portae hepatis). För poäng ska
svaret inkludera a. mesenterica superior och att v. mesenterica superior flödar in mot
v. portae hepatis.
b) … har sitt huvudsakliga ursprung från endoderm som bildar
mittarmen, mesenteron (som innefattar de organ som a. mesenterica
superior försörjer, d.v.s. från distala duodenum till strax innan vänster kolonflexur).
Poäng om svaret innehåller ordet mittarmen eller mesenteron.
c) … är sekundärt retroperitoneal, dvs. har under utvecklingen inledningsvis varit
intraperitoneal men sedan vridit på sig för att bli huvudsakligen retroperitoneal med
ett lager peritoneum framför sig. [Kan noteras att detta medför att colon
ascendens har mindre rörlighet än t.ex. den fria tunntarmen. Ibland beskrivs det som
att colon ascendens helt saknar mesenterium/tarmkex trots att det inte helt stämmer. I
Moore et al. uppges att 25 % av alla colon ascendens har ett kort mesenterium].
Poäng om svaret innehåller ordet retroperitoneal.
d) … kännetecknas precis som resten av tjocktarmen av taenia coli, haustra
coli och appendices epiploicae (OK med mindre stavfel). 2/3 rätt krävs för poäng.
e) … innerveras parasympatiskt av n. vagus (dexter) som bildar truncus vagalis
posterior, samt av sympatiska nervgrenar som träder ut från nedre delen av
bröstryggen och övre delen av ländryggen via sympatiska gränssträngen för att sedan
kopplas om i ganglion mesentericum superius (belägen på bukaortans framsida vid a.
mesenterica superiors avgång). Poäng om svaret innehåller n. vagus och sympatiska
nervgrenar.
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12.

(1p) Smärta som orsakas av stenar i gallvägarna, så kallade gallstensanfall, är
förhållandevis vanligt bland den svenska befolkningen. Årligen får cirka 12 000
individer sin gallblåsa bortopererad på grund av en negativ inverkan på livskvaliteten.
För diagnostik och patientsäker behandling av gallsten förutsätts en god kunskap om
gallvägarnas anatomi.
Vad heter de två gallgångarna som tillsammans bildar ductus choledochus?

Svar: Den stora, gemensamma gallgången, ductus choledochus, är cirka 5-15 cm lång
och bildas av ductus cysticus från gallblåsan (cirka 3-4 cm lång) samt den gemensamma
gallgången från levern, ductus hepaticus communis.
[Anatomiska variationer har uppskattats förekomma i knappt 10 % av fallen vad gäller
hur gallgångarna flödar samman. Referenser: Gilroy et al,“Anatomy – An essential
textbook”, 1 uppl, s. 147 samt Moore et al, “Clinically Oriented anatomy”, 7:e uppl., s.
286-287].

13.

(3p)
Parietalcellen är den celltyp i ventrikeln som producerar saltsyra. Redogör för
de olika mekanismer varigenom parietalcellen kan öka sin produktion av saltsyra
omedelbart före och i samband med en måltid?

Svar: Den cephala fasen (syn, hörsel, tanke, lukt) innebär en aktivering av vagusnerven
som bland annat stimulerar ACh-receptorn på parietalcellen. Den gastriska fasen
innebär att födan mekaniskt/kemiskt stimulerar parietalcellen dels via frisättning av
histamin från ECL-celler (vagusnerven resp. gastrin från G-celler) dels födan via t.ex.
aminosyror ökar gastrinproduktionen via G-celler. Under den intestinala fasen
stimulerar uttänjning av duodenum syrasakretionen och aminosyror/peptider stimulerar
G-celler i duodenum att frisätta gastrin som via cirkulationen kan verka på både
parietalceller och ECL-celler.

14.

(1p)
Vilka två substanser/ämnen, som produceras i ventrikelns kryptor, är
nödvändiga för att magsäckens slemhinna inte ska skadas?

Svar: Vätekarbonat och mucin.
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Pass 2

Tema 2: Metabola syndromet – riskfaktorer som kan leda till
vanliga folksjukdomar (24p)
***************************************************************************
Metabola syndromet karakteriseras av övervikt (obesitas), höga halter av blodfetter,
insulinresistens och hypertoni (högt blodtryck). Syndromet är ett växande problem i vårt
samhälle och utgör en allvarlig hälsorisk. Vissa studier talar för att fler personer avlider i
folksjukdomar kopplade till metabola syndromet än i cancer. Felaktig kost, lite motion,
depression och genetiska faktorer är några faktorer som anses bidra till syndromet.
***************************************************************************
15.

(5p)
Den största mängden av fettsyror i fettvävens triacylglyceroler (TAG) kommer
från lipoproteiner. Glyceroldelens kol i fettvävens TAG härstammar dock ofta från
glukos. Redogör för hur a) kolskelettet härstammande glukos i blodet respektive b)
fettsyror härstammande från triacylglycerol i kylomikronpartiklar kan återfinnas i
triacylglycerol i fettvävnaden. I dina redogörelser (a respektive b) skall du utgå från fritt
glukos och kylomikroner i blodet och redogöra för alla steg i bildningen av
triacylglycerol i fettvävnad (samtliga substrat, cosubstrat och produkter eller formler).
Ange dessutom namn på alla viktiga reglerande enzymsteg i dessa processer samt namn
på de enzymsteg som kräver coenzymer i form av NAD/NADH eller där det åtgår ATP.

Svar: a) Glukos  glukos 6-fosfat (Enzym: hexokinas och glukokinas; förbrukas ATP
 ADP); glukos-6-fosfat  fruktos 6-fosfat; fruktos-6-fosfat  fruktos 1,6-bisfosfat
(E: fosfofruktokinas 1; förbrukas ATP  ADP); fruktos 1,6-bisfosfat  glyceraldehyd3-fosfat + DHAP; DHAP  glycerol-3-fosfat (Enzym: glycerolfosfatdehydrogenas;
kräver NADHNAD+).
b) Triacylglycerolerna i kylomikroner spjälkas i kapillärbädden av enzymet
lipoproteinlipas till fria fettsyror (och glycerol). Efter upptag i fettväven aktiveras
fettsyrorna med CoA (enzym: acylCoAsyntetas) varvid det förbrukas ATP 
AMP+PPi och det bildas acyl-CoA; acyl-CoA reagerar med glycerol-3-fosfat 
lysofosfatidsyra + CoA; lysofosfatidsyra + acyl-CoA  fosfatidsyra + CoA;
fosfatidsyra + H2O  Pi + DAG; DAG + acyl-CoA  triacylglyceroler + CoA.

16.

(2p)
Diabetes typ-2 beror på minskad insulinkänslighet (insulinresistens) och leder
till nedsatt glukostolerans.
a) Redogör för hur det "normala" upptaget av glukos styrs "direkt" av insulin i vissa
specifika vävnader.
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b) Redogör också för hur insulinets bindning till sina receptorer dessutom kan leda till
att olika andra intracellulära enzymatiska reaktioner påverkas och "indirekt" kan leda
till ett ökat/påskyndat glukosupptag i bland annat levern.

Svar: a) Insulin stimulerar rekryteringen av GLUT4 till cellytan i fettväv och
muskulatur samt hjärta. b) Insulins signaltransduktion leder dessutom till att olika
fosfataser aktiveras, som defosforylerar och aktiverar flera olika enzymer som deltar i
intermediärmetabolismen. Insulin ökar också transkriptionen av olika gener (t.ex.
glukokinas, hexokinas, glukos-6-fosfat dehydrogenas). Eftersom glukosupptaget i
levern sker m.h.a. högkapacitetstransportörer (GLUT2) kommer flödet och upptaget
även i levern påverkas genom att enzymaktiviteten i t.ex. glykolysen, glykogenesen,
HMP-shunten och fettsyrasyntesen ökar.

17.

(2p)
Regleringen av vissa viktiga gener som kodar för proteiner kan vara felaktig
hos diabetespatienter. Den vanligaste mekanismen för genreglering är reglering av en
gens transkription.
a) Ange vilket RNA-polymeras som kommer att påverkas.
b) Redogör för den vanligaste mekanismen hur aktiviteten hos detta RNA-polymeras
kan stimuleras.

Svar: a) RNA-polymeras II. b) Genom att öka hastigheten/frekvensen för initiering av
transkription (via exempelvis funktionella kontakter mellan transkriptionsfaktorer som
binder till uppströms s.k. enhancerelement och det basala transkriptionsmaskineriet som
byggs upp runt TATA-boxen eller andra promoterelement).

18.

(3p)

Insulinresistens innebär att cellernas förmåga att reagera på insulin är nedsatt.

a) Om du själv fick möjlighet att utveckla ett ämne/drog som syftade till att förbättra
signaleringen från en nedreglerad receptor, vilket steg av signaltransduktionen skulle du
försöka påverka?
b) Vad bedömer du att för- och nackdelarna med just din strategi skulle vara? Gör
tankeexperimentet utifrån ett generellt receptor-tyrosinkinas. Observera – endast
vetenskapligt motiverade svar ger full poäng för svaret.
Svar: Många rätta svar finns, varför varje svar bedöms enskilt.
Ett exempel på godkänt svar:
a) Frågeställningen handlar om att förbättra signalering från en nedreglerad receptor.
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Därmed kan man utesluta möjligheten att helt enkelt höja nivån av signalen genom
att pumpa in mer insulin. Dock är det inte säkert att detta skulle ge en förbättrad
signalering, om det helt enkelt inte finns receptorer som fungerar adekvat.
Om receptorn är nedreglerad, skulle man kunna studera mekanismerna för hur den
är nedreglerad – är förändringen resultat av mindre transkriptionell aktivitet, eller är
det någonting i själva proteinet som gör att receptorn inte fungerar normalt. I fall det
handlar om mindre aktiv transkription, skulle man kunna undersöka möjligheterna
att hitta ett läkemedel som påverkar genregleringen av receptorgenen positivit.
b) Tänkbara fördelar: Man försöker påverka signaleringen vid början av den cellulära
signaltransduktionskedjan där det torde ge mest effekt. Man ändrar bara på
receptornivå, men påverkar förhoppningsvis inte andra processer.
Tänkbara nackdelar: det är inte säkert att höjning av transkriptionsnivån ger mer
funktionellt protein. Dessutom vet man inte vilka negativa effekter det kan innebära
för cellen och organismen.

19.

(2p)
Det är viktigt att klargöra orsaken till fetma (övervikt) eftersom rätt diagnos
kan leda till framgångsrik behandling. Depression kan ibland vara orsaken till obesitas
(genom tröstätning). Antidepressiv behandling kan därför vara till stor hjälp för vissa
patienter. Serotonin är en viktig transmittor (signalsubstans) i hjärnan som påverkar
sinnesstämningen. Redogör för hur serotonin bildas (samtliga substrat och produkter
samt enzym och eventuell coenzym) i centrala nervsystemet. Ange också om man har
relativt låga eller höga nivåer av serotonin vid depression.

Svar: Tryptofan + O2 + BH4  (enzym: hydroxylas)  H2O +BH2 + 5-hydroxytryptofan  (enzym: dekarboxylas)  serotonin (5-hydroxitryptamin; 5-HT) +CO2.
Låga nivåer vid depression.

20.

(3p)
Patienter med uttalad fetma har ofta också fettinlagringar i levern.
Laboratoriemässigt kan det visa sig som förhöjda mängder av transaminaser i blodet.
Vanliga transaminaser är ALAT (=ALT eller GPT) och ASAT (=AST eller GOT).
a) Förklara hur förhöjda mängder av transaminaser i blodet är ett mått på leverskada.
b) Redogör med hjälp av substrat och produkt också för de reaktioner som katalyserar
av ALAT respektive ASAT.
c) Ange dessutom vilket vitamin/coenzym som krävs i dessa reaktioner samt beskriv
vilken funktion som coenzymet har i reaktionerna.
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Svar: a) Skadas levercellen läcker intracellulära enzymer (såsom transaminaser) ut i
blodet. b) ALAT: Pyruvat + Glu ↔ Ala + alfa‐ketoglutarat. ASAT: Asp + ketoglutarat ↔ Oxalacetat + Glu. c) Pyridoxin/pyridoxalfosfat har en gruppöverförande
funktion då det binder aminogruppen.

21.

(3p)
Fettinlagring i levern (se den inledande temafrågan) kan bero på flera olika
saker. En möjlighet är att kolhydrater omvandlas till fettsyror. Beskriv hur det är möjligt
att omvandla citrat till malonyl-CoA (inledningen på fettsyrasyntesen). Utgå från citrat i
mitokondrien. Ange alla intermediärer (samtliga substrat och produkter med namn) och
namnge enzymerna och eventuella coenzymer. Beskriv dessutom regleringen av
enzymet som katalyserar bildningen av malonyl-CoA.

Svar: Citrat passerar mitokondriemembranen ut till cytosolen. Citrat + CoA + ATP 
ADP + Pi + oxaloacetat och acetyl-CoA (katalyseras av enzymet citratlyas). AcetylCoA + CO2 + ATP omvandlas till malonyl-CoA + ADP + Pi, katalyserat av acetylCoA-karboxylas som kräver biotin som coenzym. Detta enzym hämmas allostert av
palmitinsyra samt stimuleras av citrat. Enzymet regleras kovalent genom fosforylering/
defosforylering medierad av glukagon, adrenalin, AMP-AMPK resp. insulin. [Enzymet
regleras på gennivå av insulin och xylulos-5-P och aktivering av SREBP1C respektive
ChREBP.]

22.

(1p)
Fettsyrasyntesen kräver förutom två kolföreningar också ett reducerat
coenzym. Redogör med angivande av substrat och produkter samt enzymnamn och
coenzym för en valfri reaktion där det aktuella coenzymet bildas.
Svar: I) Glukos-6-fosfat + NADP+ + H2O  6-fosfoglukonat + NADPH + H+
(enzymnamn: glukos-6-fosfatdehydrogenas)
II) 6-fosfoglukonat + NADP+  ribulos-5-fosfat + NADPH + H+ + CO2 (enzymnamn:
6-fosfoglukonatdehydrogenas)
III) malat + NADP+  pyruvat + CO2 + NADPH + H+ (enzymnamn: ”malic enzyme”
alt. cytosolärt-NADP+-beroende malatdehydrogenas).

23.

(3p)
Hypertoni beror i de flesta fall på aterosklerotiska förändringar av blodkärlen.
Inlagring av lipider i kärlväggen anses vara ett initialt steg vid utvecklingen av
ateroskleros.
a) Beskriv hur LDL-partiklar (LDL-lipoproteiner) normalt upptas i olika vävnader (i
svaret skall ingå intracellulära metabolismen av partikeln samt reglering av upptaget av
LDL-partiklar).
12

b) Beskriv också schematiskt vad som händer LDL-partikeln när den inlagras i
kärlväggen och hur detta kommer att påverka upptaget i olika celler.

Svar: a) LDL-partikeln binds till LDL-receptorn som internaliseras via endocytos och
bekläds med klatrin. Vesiklarna som bildas förs samman, det bildas endosomer, och
klatrinet lossnar. pH:t i dessa vesiklar sjunker och LDL släpper från receptorn.
Lipoproteinet bryts ner i lysosomen och receptorn kan återvinnas och igen uttryckas på
ytan. Vid ”tillräckliga” mängder av kolesterol hämmas transkriptionen av genen som
kodar för receptorn och färre LDL-partiklar tas upp. b) Den extracellulära
koncentrationen av LDL stiger då i bl.a. blodet och via icke-receptor-medierade
mekanismer tas LDL-partikeln upp i kärlväggen (särskilt vid greningar av kärlen). Väl
inne i kärlväggen oxideras en stor del av LDL-partiklarna och tas sedan upp av
makrofager via scavengerreceptorn (och skumceller bildas).
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Pass 3

Tema 3 och 4 (26p):
Tema 3: Människans termoreglering (10p)
***************************************************************************
Människans kroppstemperatur ligger kring 37 grader Celsius. Förhöjd kroppstemperatur
innebär feber och är ett naturligt sätt för kroppen att försvara sig mot infektioner. Feber kan
vara ett tecken på att immunförsvaret är aktivt och att kroppen arbetar för att producera fler
vita blodkroppar och antikroppar för att neutralisera virus och bakterier. Vid
temperaturhöjningen ökar ämnesomsättningen och oxidationen (syreförbrukningen).
Kroppstemperaturen regleras genom bland annat sköldkörtelhormon, vilket ökar
ämnesomsättningen och höjer kroppstemperaturen.
Flera djur till exempel igelkottar, fladdermöss och hasselmöss hibernerar, det vill säga
genomgår en vinterdvala, vilket innebär att kroppstemperaturen blir lägre än 10 grader
Celsius och att ämnesomsättningen sänks till extremt låga nivåer. Detta gör att det upplagrade
reservfettet räcker längre, det vill säga hela vintern. Ett sätt att hålla värmen för hibernerande
djur är att bryta ned fett i brun fettvävnad. Även hos människa spelar den bruna fettvävnaden
en avgörande roll efter födseln. Den bruna fettvävnaden ska skydda det nyfödda barnet mot
förändringar i temperaturen.
***************************************************************************
24.

(2p)
Redogör (gärna med en teckning) för hur den bruna fettcellen ser ut i
jämförelse med den vita fettcellen. Vad karakteriserar den bruna fettcellen och varför
har den en brun färg?

Svar: I den bruna fettcellens cytoplasma ligger lipiddropparna på flera olika ställen
(multilokulärt), medan den vita fettcellen har en stor lipiddroppe som ligger på ett enda
ställe (unilokulärt) och tränger undan cellkärnan till periferin. Den bruna fettcellen
innehåller ett mycket stort antal mitokondrier som innehåller järninnehållande enzymer
(av cytokromtyp), vilket tillsammans med den bruna fettvävnadens rika vaskularisering
ger vävnaden dess rostbruna färg.
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25.

(2p)
Den normala kroppstemperaturen upprätthålls framförallt genom den värme
som frigörs vid olika reaktioner. Man har spekulerat i att det finns vissa reaktioner som
spelar en speciellt viktig roll för värmeproduktionen (reaktionerna fungerar som små
värmepumpar). En sådan reaktion är omvandlingen av fruktos-6-fosfat till fruktos-1,6bisfosfat och vice versa. Vad heter enzymerna som katalyserar dessa reaktioner och hur
regleras deras aktivitet (det vill säga frågan gäller både bildning och nedbrytning av
fruktos-1,6-bisfosfat)?

Svar: Fruktos 6-fosfat  fruktos-1,6-bisfosfat katalyseras av fosfofruktokinas 1.
Enzymet stimuleras av fruktos-2,6-bisfosfat, AMP och insulin och hämmas av citrat,
ATP, vätejoner och glukagon. Fruktos-1,6-bisfosfat  fruktos-6-fosfat katalyseras av
fruktos-1,6-bisfosfatas. Enzymet stimuleras av citrat och glukagon och hämmas av
fruktos-2,6-bisfosfat, AMP och insulin.

26.

(3p)
Andningskedjan är ett viktigt energiöverförande system i cellen. Redogör med
figur och kompletterande text för den principiella uppbyggnaden av andningskedjan och
förklarar schematiskt hur energiöverföringen leder till bildning av kroppens vanligaste
högenenergiförening.

Svar: Se figur 6.8 i Biochemistry, Ferrier (6:e upplagan) för uppbyggnad och
organisation. Det genereras en protongradient när elektroner passerar via komplexen I,
III resp. IV (se figur 6.13 Ferrier; 6:e upplagan). När den utjämnas via ATP-syntaset
(komplex V) bildas energi som kan användas till att omvandla ADP till ATP (oxidativa
fosforyleringen).

27.

(1p)

Vad heter det protein som är unikt för bruna fettceller och hur fungerar det?

Svar: ”Uncoupling protein-1” (UCP-1) finns i den bruna fettcellens mitokondrier och
frikopplar oxidationen av fettsyror från produktionen av ATP. Det bildas därmed inte
något ATP i denna process, utan den kemiska energin omvandlas i stället till värme.

28.

(2p)
Fettceller kan härledas från det intraembryonala mesodermet. Det
intraembryonala mesodermet ger även upphov till bland annat muskulatur och skelett
som bildas från somiter.
a) När bildas somiterna?
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b) Vilken substruktur inom somiterna blir tvärstrimmig muskulatur, och vilken
substruktur blir skelett?
c) Ungefär hur många somiter finns det i det humana embryot efter det att alla
somiterna har bildats?

Svar:
a) Somitogenes börjar den 3:e embryonala veckan och avslutas kring dag 30.
b) Myotom blir skelettmuskulatur, sklerotom blir skelett.
c) Det bildas 40-42 somiter, men de mest kaudala tillbakabildas så småningom och det
blir kvar ungefär 37 stycken. (Allt mellan 35 och 45 är godkänt svar)

Tema 4: Utveckling och regeneration (16p)
***************************************************************************
Till skillnad från människan finns det många djur som har en förmåga att regenerera stora
kroppsdelar i vuxen ålder. De allra flesta sådana organismer är ryggradslösa djur som man
kan skära i små bitar och varje bit kommer att ge upphov till ett nytt djur. Exempel på sådana
djur är vissa plattmaskar och hydra. Hos hydra är denna regenerationsförmåga beroende av de
stamceller som kontinuerligt prolifererar och ersätter döda celler. Trots att människan inte kan
regenerera förlorade kroppsdelar sker det en ständig process av celldöd, cellmigration och
utbyte av gamla celler mot nya i många av våra vävnader. Kontinuerlig förnyelse av våra
celler sker både under embryonal utveckling och i många organ även efter födseln. Att vi
utvecklas på rätt sätt och att vår kropp förblir en funktionell enhet beror på att proliferation,
celldöd, cellmigration, kommunikation mellan och inom cellerna är noga kontrollerade.
***************************************************************************
29.

(2p)
Man brukar definiera stamceller som celler som har en förmåga att förnya sig
själva och att ge upphov till en eller flera olika celltyper. Blastocysten innan
implanteringen i endometriet innehåller minst två typer av stamceller.
a) Nämn två stamcellstyper som finns i blastocysten
b) och ange vad de ger upphov till under andra veckan efter befruktningen.

Svar: a) Inre cellmassa och trofoblaster. b) Inre cellmassa ger epiblaster och
hypoblaster. Trofoblaster ger cytotrofoblaster och syncytiotrofoblaster (alternativt
moderkaka och fosterhinnor).
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***************************************************************************
Mycket som vi vet om de molekylära mekanismerna för förnyelse har vi lärt oss genom
studier av utvecklingsprocesser under den embryonala fasen.
***************************************************************************
30.

(1,5p) Cellulär induktion har en central roll under embryonal utveckling där det finns
ett intrikat samspel mellan många olika celltyper. Neuralplattans uppkomst kräver också
signaler i form av sekretoriska proteiner.
a) Beskriv i stora drag när och var neuralplattan bildas.
b) Neuralrörets slutning är en viktig process. Namnge den utvecklingsstörning som
uppstår om neuralröret inte tillsluts fullständigt.

Svar: a) Neuralplattan bildas under den tredje embryonala veckan i ektodermet. b)
Spina bifida eller Spina bifida occulta.

31.

(1p)
Efter gastruleringen, då det trilaminära embryot bildas, sker formförändring
genom veckning. De laterala sidorna viks ventralt och de kraniella och kaudala ändarna
böjs ventralt, vilket ger embryot en mer mogen form. Ge två förklaringar/mekanismer
till hur denna veckning uppstår.

Svar: Kraftig tillväxt av embryot och expansion av amnionhålan.

***************************************************************************
Cellförnyelse innebär ofta att cellerna måste flytta på sig - till exempel under sårläkning.
***************************************************************************
32.

(2p)
När en cell börjar röra på sig i matrix krävs att cellen kan mobilisera resurser
för detta (till exempel molekylära komponenter). Exempel på dessa är aktinfilament och
integriner. Vad har de för funktion i cellrörelse?

Svar: Aktin skapar den initiala cellrörelsen genom att cellen skickar ut aktinförande
filopodier [och microspikes]. Senare hjälper aktinfilament att dra cellen framåt via
sammandragningar. Integrin är ett adhesionsprotein som binder mot matrix och
aktinfilament under cellrörelsen.
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***************************************************************************
Exempel på en cellpopulation som ständigt måste förnyas är röda blodkroppar.
***************************************************************************
33.

(2p)
Det bildas över en miljon röda blodkroppar per sekund. Bildningen av dessa
celler är mycket känslig för störningar i DNA-syntesen. Många cytostatika ger därför
som biverkan anemi (blodbrist). Metotrexat är ett cytostatikum som bland annat
används för att förhindra spridning av leukemiceller till CNS.
a) Förklara verkningsmekanismen för metotrexat och
b) förklara varför det hämmar hematopoesen (bildningen av röda blodkroppar).

Svar: a) Hämmar dihydrofolatreduktas. b) Metotrexat är en folsyraanatagonist, som
hämmar metabolisering av folsyra (dihydrofolat → tetrahydrofolat) som behövs vid
syntesen av både puriner och pyrimidiner (som behövs för DNA-syntes). Indirekt
hämmar den omvandlingen av dUMP→dTMP.

34.

(3p)
Ökad nedbrytning av röda blodkroppar ger också upphov till anemi. Ibland kan
det bildas antikroppar som binder till röda blodkroppar. Dessa antikroppar kan bildas
vid till exempel vissa infektioner eller vid intag av läkemedel. De antikroppsklädda
blodkropparna bryts ned i mjälten. Redogör för hur hemgrupper bryts ned och utsöndras
från kroppen (substrat och produkter skall anges).
Svar: Se bild 21.10 i Biochemistry Ferrier (6:e upplagan). Hem  biliverdin (kräver
O2, frisätts CO)  bilirubin  konjugeras i levern till bilirubindiglucoronid (kräver
2UDP-glukuronsyra, frisätts 2UDP)  omvandlas vidare i tarmen till bilirubin 
urobilinogen och utsöndras som sterkobilinogen i feces eller som urobilinogen i urinen.

***************************************************************************
En annan cellpopulation som ständigt måste förnyas är enterocyterna (tarmepitelet) i tarmen.
Olika sjukdomar i tarmen kan på olika sätt förstöra befintliga funktionella enterocyter
och/eller störa den normala omsättningen av dessa och därmed förorsaka störningar ibland
annat digestions- och absorptionsprocesserna. Exempel på en sådan tillfällig störning är så
kallad sekundär laktosintolerans.
***************************************************************************
35.

(3,5p) a) Redogör med hjälp av strukturformler (Haworth eller Fischer) och
bindningar för laktos uppbyggnad.
b) Redogör med figur och kompletterande text för hur de olika
monosackaridkomponenterna som bygger upp laktos, efter normal enzymatisk
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processning med laktas, absorberas in i enterocyterna och hur dessa
monosackaridkomponenter sedan transporteras vidare ut i blodbanan; samtliga proteiner
och processer skall beskrivas

Svar: a) Disackariden laktos består av galaktopyranos sammanfogad med glukopyranos
m.h.a. en  (14)-glykosidbindning (för strukturformler se fig. 7.3 i Ferrier 6:e
upplagan).
b) Både galaktos och glukos i pyranosform absorberas in i enterocyterna m.h.a.
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 enterocyterna transporteras de två
sockrena med en koncentrationsgradient och m.h.a. den mera ospecifika
glukostransportören GLUT2.

36.

(1p)
Det är viktigt att våra blodkärl kan förbli strukturellt intakta även under
besvärliga förhållanden, som till exempel vid hypertoni. En viktig
vävnadssammanhållande funktion har i detta sammanhang de intermediära filamenten.
Namnge de ”cell junctions” som är viktiga för de kontakter där intermediärfilamenten
ingår.

Svar: Desmosomen och hemidesmosomen.
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DFM1-TENTAMEN 17 08 21
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Ätstörningar (30p)

********************************************************************************
Ätstörningar är ett samlingsnamn på störningar som visar sig genom skadliga beteendemönster vad
gäller ätande. Olika typer av ätstörningar inkluderar: 1. Anorexia nervosa; 2. Bulimia nervosa; 3.
Ätstörning UNS (= utan närmare specifikation); 4. Ortorexia nervosa (överdriven fysisk träning); 5.
Hetsätningsstörning ('Binge eating disorder', BED). Samtliga ätstörningar får systemiska
konsekvenser, vare sig de utgörs av överätning eller svält. Ätstörningar kan vara mycket farliga
eftersom de påtagligt påverkar patientens fysiska hälsa. Vid anorexia nervosa och bulimia nervosa
får kroppen knappt i sig någon essentiell näring alls. I värsta fall kan dödsfall inträffa som följd av
ätstörningar, även om patientens kroppsvikt inte är uttalat låg. Tonårsflickor och unga kvinnor är de
som oftast drabbas av ätstörningar, men ungefär en av tio är av manligt kön, och ätstörningar
förekommer i alla åldersgrupper.
(Källor: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ätstörningar;https://en.wikipedia.org/wiki/Eating_disorder)
-------------------

Bulimi karakteriseras av hetsätning som kompenseras med till exempel kräkning, diet, träning eller
laxermedel. Bulimi kan vara svår att upptäcka eftersom personer som lider av bulimi ofta är
normalviktiga. Därför kan sjukdomen pågå i många år innan någon reagerar. Avsiktlig aktivering av
kräkreflexen förekommer vid sjukdomstillståndet bulimi och kan förorsaka skador på tänder och
esofagusväggen på grund av den frätande saltsyran i magsaften. Erosioner/skador med blödningar i
esophagusslemhinnan framkallade av kraftiga kräkningar kallas Mallory-Weiss syndrom.
Den övre magmunnen har en viktig funktion för att skydda den övre matsmältningskanalen mot
frätande saltsyra.

********************************************************************************
1

1.

(4p) Beskriv den så kallade kräkningsreflexen. Beskrivningen skall även innehålla en
förklaring till de ”förebådande tecken” som kan ses i samband med illamående och ulkning.

Svar: Kräkningsreflexen. Själva kräkningen föregås vanligen av retrograd peristaltik från
mitten på tunntarmen till duodenum – pylorus. Pylorussfinkterna kan relaxera i detta läge
och tarminnehåll komma till ventrikeln (sker vanligen endast vid långvariga ihållande
kräkningar). Ökad motorisk aktivitet i antrum regionen i ventrikeln. Själva uppkastningen
inleds med inandning mot stängd glottis (sänker intrathorakala trycket) åtföljt av kraftig
kontraktion av bukmuskulaturen vilket skapar en tryckgradient från ventrikel mot farynx.
Nedre esofagussfinktern relaxeras reflektoriskt och närvaron av ventrikelinnehåll i esofagus
orsakar reflektorisk relaxation av även övre esofagussfinktern. Passagen genom nedre
sfinktern underlättas också av att den förskjuts mot brösthålan (”funktionellt glidbråck”).
Vid ”hulkning” kommer mycket lite ventrikelinnehåll upp i esofagus och övre sfinktern
relaxeras ej, i övrigt som vid kräkning. Parallellfenomen i samband med kräkningen är
illamående, blekhet, svettning, ökad salivation, tachycardi och pupilldilatation
(mekanismerna för hur dessa fenomen erhålls behöver ej ingå i svaret).

2.

(2p) a) Vad kallas den övre magmunnen på latin?
b) Beskriv den övre magmunnens sfinktermuskulatur.
c) Namnge magsäckens olika delar (numrerade 1-4) på latin med hjälp av figuren nedan.

Svar:
a) Cardia (= övre magmunnen) är belägen vid övergången mellan esophagus och ventrikel.
b) I cardiaregionen återfinns den nedre esofageala sfinktern som består av glatt muskulatur
och är en del av esofagusväggen. Det är en funktionell sfinkter vilket innebär att den inte går
att se eller känna trots att den har en viktig sfinkterfunktion. Den toniska muskelaktiviteten
från den nedre esofageala sfinktern svarar för större delen av sfinkterfunktionen vid den
gastroesofageala övergången. Den andra delen av sfinkterfunktionen kommer från
diafragmas muskelfibrer, som även definierar hiatus oesophageus begränsningar. Utöver att
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förhindra den frätande saltsyran från att nå upp till matstrupen så skyddar den övre
magmunnen även från aspiration av föda (att maten hamnar i luftvägarna).
c) Magsäckens olika delar framgår av fig. 9.2A i Anatomy – An Essential Textbook, Latin
Nomenclature, Gilroy (Ed.), Thieme, 2016.

3.

(2p) Redogör för slemhinnan (mukosan; tunica mucosa) i esophagus närmast ventrikeln (rita
gärna). Vilket epitel hittar man i detta område? Vilka lager består slemhinnan av och vad
hittar man i respektive lager?
Svar:
Tunica mucosa:
- Lamina epithelialis utgörs i esophagus av ett oförhornat flerskiktat skivepitel.
- Lamina propria innehåller bindväv och körtlar vid cardia.
- Lamina muscularis mucosae är ovanligt kraftig i matstrupen och utgörs endast av
längsgående glatt muskulatur.
Fig. 17.3. Histology – A Text and Atlas, Pawlina, Ed.,
7th Ed.
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4.

(1p) a) Vilket groddblad i embryot ger upphov till mag-tarmkanalen? Vad heter de två andra
groddbladen i gastrulan?
Svar: a) Endoderm – mag-tarmkanal. b) Mesoderm och ektoderm.

********************************************************************************
På grund av ökad produktion och minskad utsöndring av kortisol är hyperkortisolemi vanligt hos
patienter med anorexia nervosa.
Förhöjda nivåer av två olika transaminaser i blod kan också ofta uppmätas hos anorektiker och tros
bero på steatos i levern orsakad av obalans mellan biosyntesen av triacylglyceroler (TAG) och dess
utsöndring från levern med hjälp av lipoproteinpartiklar.
Eftersom anorektiker metabolt huvudsakligen befinner sig i ett svälttillstånd analyserar man också
ofta urea, kreatinkinas och kreatinin med flera substanser.
********************************************************************************
5.

(2,5p) a) Redogör med en figur och kompletterande texta för kortisols
signaltransduktionsmekanism i en hepatocyt (från och med förekomst i blodbanan till och
med aktivering av valfritt enzym i glukoneogenesen).
b) Redogör med hjälp av substrat och produkter och eventuellt coenzym/cosubstrat för den
glukoneogenetiska reaktionen som katalyseras av det valda enzymet.

Svar:
a) Kortisol diffunderar över plasmamembranet och binder i cytosolen till en inaktiv
kortisolreceptor. Kortisolreceptorn med bundet kortisol diffunderar vidare in till cellkärnan
där komplexet binder i dimer form till en specifik gensekvens, som förekommer på till
exempel de reglerande cytosolära glukoneogenetiska enzymerna vars produktion/syntes då
ökar.
b) alternativa svar
Oxalacetat + GTP  fosfoenolpyruvat + CO2 + GDP [enzymnamn: PEP-karboxykinas],
fruktos-1,6-bisfosfat + H2O  fruktos-6-fosfat + Pi [enzymnamn: fruktos-1,6-bisfosfatas],
glukos-6-fosfat + H2O  glukos + Pi [enzymnamn: glukos-6-fosfatas].

********************************************************************************
Lätt förhöjda nivåer av två olika transaminaser i blod uppmäts ofta hos anorektiker och tros bero på
steatos i levern orsakad av obalans mellan biosyntesen av triacylglyceroler (TAG) och dess
utsöndring från levern med hjälp av lipoproteinpartiklar.
********************************************************************************
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6.

(2p) Redogör med figur och kompletterande text för den molekylära uppbyggnaden av den
lipoproteinpartikel som bildas i levern och som möjliggör utsöndringen av TAG från levern
(OBS samtliga molekylära komponenter skall illustreras i figuren och namnges liksom själva
lipoproteinpartikeln).
Svar: Se Biochemistry av Ferrier fig. 18.14 och 18.17. VLDL (very low density lipoprotein)
innehåller en hydrofob kärna av TAG och kolesterylestrar, som omges av ett enkelt skikt av
fosfolipider (huvudsakligen fosfatidylkolin) samt ett specifikt apolipoprotein B100. I
fosfolipidskiktet finns också enstaka molekyler av kolesterol precis som i ett vanligt
cellmembran.

********************************************************************************
Brist på aminosyran metionin, eller störd metionincykel (endogen återbildning från homocystein)
på grund av vitaminbrist, kan leda till hämmad bildning av en essentiell molekylär komponent. Den
åsyftade molekylära komponenten behövs för uppbyggnaden av den lipoproteinpartikel som behövs
för utsöndring av triacylglyceroler (TAG) från levern.
********************************************************************************
7.

(3p) Med utgångspunkt från homocystein, redogör med hjälp av substrat och produkter samt
enzymnamn och coenzym/vitamin för
a) bildningen av metionin samt
b) den fortsatta metabolismen av metionin till och med bildningen av den essentiell
molekylära komponenten som behövs för uppbyggnaden av den aktuella lipoproteinpartikeln
(som behövs för utsöndring av TAG från levern).
Svar:
a) Hcy + N5-metyl-THF  Met + THF (enzymnamn: metioninsyntas; vitamin/coenzym:
B12/metylcobalamin)
b) Met + ATP  SAM + PPi + Pi (enzymnamn: metioninadenosyltransferas),
Fosfatidyletanolamin (FE/PE) + 3x SAM  fosfatidylkolin (FK/PC) + 3x SAH
(enzymnamn: metyltransferas).

********************************************************************************
Transaminaserna som kan uppmätas i blodbanan vid till exempel steatos är ospecifika indikatorer
på en vävnadsskada, i detta fall en leverskada.
********************************************************************************
8.

(1p) a) Redogör med hjälp av substrat och produkter samt enzym och coenzym/vitamin för
den intracellulära transamineringsreaktion som i levern leder till bildningen av en produkt,
som används i biosyntesen av urea.
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Svar: a) Oxalacetat + Glu  Asp+ -ketoglutarat (enzymnamn:
aspartataminotransferas/ASAT; coenzym pyridoxalfosfat).

********************************************************************************
Kreatinkinas i blod och kreatinin i blod eller i urin är som nämnts inledningsvis andra biokemiska
analyser som görs i samband med diagnos och behandlingen av anorektiker
********************************************************************************
9.

(1,5p) a) Redogör med substrat och produkter för den intracellulära reaktion som normalt
katalyseras av enzymet kreatinkinas samt
b) ange i vilken vävnad den beskrivna reaktionen normalt sker.
Svar: a) kreatin + ATP  kreatinfosfat + ADP (reaktionen sker i skelettmuskulatur) vid gott
energitillstånd.
b) Kreatinin bildas spontant från kreatin genom cyklisering eller efter hydrolys av
kreatinfosfat och efterföljande cyklisering. [Vatten avgår vid cykliseringen.]

********************************************************************************
Vid allvarliga fall av anorexi ses hypoglykemi i blodet på grund av uttömda glykogendepåer i
levern. Stresshormonet adrenalin kan på olika sätt i muskel och lever öka koncentrationen av
intracellulära kalciumjoner som i förlängningen bland annat aktiverar glykogenolysen.
********************************************************************************
10.

(4p) a) Redogör för hur ökade nivåer av kalciumjoner leder till aktivering av det enzym
som katalyserar nedbrytningen av den vanligaste typen av glykosidbindningar i glykogen
Principen för den i levern aktuella klyvningsreaktionen avviker från motsvarande
klyvningsreaktion som sker i matsmältningskanalen när samma typ av bindningar klyvs i
amylopektin.
b) Beskriv med hjälp av substrat och produkter samt enzymnamn motsvarande
klyvningsreaktion i tarmen samt namnge principen.
c) Beskriv även med figur och kompletterande text verkningsmekanismen för det
kompletterande bifunktionella enzymet som behövs för fullständig nedbrytning av samtliga
glykosidbindningar i leverglykogen.
Svar:
a) Glykogefosforylaskinas (GFK) är ett tetramert enzym där en av subenheterna är
calmodulin; när Ca2+-koncentrationen ökar binder dessa till calmodulinsubenheten och
aktiverar enzymet partiellt; GFK katalyserar en fosforylering och aktivering av
glykogenfosforylas (GF+ATP  GF-P + ADP).
b) Amylopektion(n-glukos) + H2O  amylopektin(n-1 glukos) + glukos (amylas: klyver -1-4 –
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glykosidbindningar fram till några glykosidbindningar från ett greningsställe); amylas verkar
genom hydrolys.
c) ”Debranching enzyme” består av två olika enzymatiska domäner där den första domänen
är ett -14, -1 4-transferas, som klyver en -14-bindning och skapar en
motsvarande bindning på den icke reducerade änden genom att flytta tre av de fyra
glukosenheterna som fanns närmast ett greningsställe (-16-bindning), den andra
domänen i ”debranching enzyme” fungerar som ett glukosidas som klyver -(16)bindningen genom hydrolys varvid den sista blockerande glukosenheten frigörs.

********************************************************************************
Man har funnit att det i vissa fall kan finnas genetiska komponenter som ökar risken för
ätstörningar.
********************************************************************************
11.

(3p) a) Definiera de två huvudtyperna av genetiska sjukdomar; enkla och komplexa
genetiska sjukdomar.
b) Beskriv hur man skulle kunna gå till väga för att studera om en sjukdom med genetiska
inslag (mutationer som påverkar sjukdomen är kända) påverkas av miljön.
c) Vad är epigenetiska förändringar? Vad innebär det att en sjukdom har epigenetiska
komponenter?
Svar:
a) Vid en enkel genetisk sjukdom (monogen sjukdom) ger en mutation direkt utslag i form
av sjukdomen, miljön påverkar inte processen. Ett exempel på detta är sickelcellanemi, då en
mutation i -globingenen leder till sjukdom. Vid en komplex genetisk sjukdom, är
sjukdomen ett resultat av växelverkan mellan flera olika gener eller genkombinationer och
miljön. Ett exempel på en komplex genetisk sjukdom är diabetes typ II.
b) Man skulle kunna studera samspelet mellan arv och miljö genom att jämföra familjer och
etniska grupper till exempel utifrån deras geografiska distribution. Med tvillingstudier kan
man studera miljöfaktorer hos tvillingar som utsätts för olika miljöer.
c) Epigenetik betyder i princip kring/på DNA. Epigenetiska förändringar av kromatinet
(kemiska modifieringar av histonsvansar) eller DNA-metylering leder till ändrat genuttryck
och kan ändra cellens fenotyp. Epigenetiska förändringar kan ärvas vid celldelning. Under
sin livstid får kromatinet hos en individ olika typer av epigenetiska modifieringar
(permanenta eller transienta) eftersom vi utsätter oss för olika miljöer, och därför kan till
exempel identiska tvillingar bära på olika epigenom. Miljö (t.ex. rökning, det man äter eller
träning) påverkar epigenetiken i våra celler, vilket kan leda till sjukdom och påverka
sjukdomsförlopp.

12.

(4p) Genetiska sjukdomar kan ha sitt upphov i ändringar i DNA (mutationer) som ändrar
funktionen för deras genprodukt (en mRNA-molekyl eller ett protein), eller regleringen av
genens aktivitet. Cellerna har ett flertal mekanismer som identifierar och reparerar DNAändringar.
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a) Redogör kortfattat för hur reparation av DNA går till med mekanismerna ”base excision
repair” och ”nucleotide excision repair”.
b) Förklara även varför det är viktigt att fel i DNA repareras, och vad som vanligtvis händer
med celler som har alltför mycket skador i sitt DNA.

Svar:
a) ”Base excision repair” är en mekanism där baser som har blivit felaktigt kemiskt
modifierade repareras. DNA-glykosylas känner igen den modifierade basen och tar bort
den. Endonukleas bryter ”sockerkedjan” (fosfodiester-bindningarna i DNA-strängen) och
DNA-polymeras fyller i DNA-strängen. Slutligen sammanfogar DNA-ligas
”sockerkedjan”.
”Nucleotide excision repair” kan reparera nästan vilken DNA-skada som helst (t.ex.
tymindimerer eller kemiska modifikationer). Ett enzymkomplex känner igen att DNAsträngen är skadad. Ett nukleas klipper av DNA-strängen på båda sidor om skadan (25
nukleotider). Den felaktiga DNA-strängen tas bort av DNA-helikas. DNA-polymeras och
ligas lagar skadan.
b) Det är viktigt att DNA-reparation sker, för att trygga artens överlevnad samt för att
skydda individen mot genetiska förändringar som leder till okontrollerad tillväxt
(cancer). Celler som har alltför mycket skador i sitt DNA begår normalt apoptos.

8

Pass 2
Tema 2: Kolhydrater (23p)
********************************************************************************
Kolhydrater är molekyler som kan vara enkla sockerarter eller polymerer av sockermolekyler.
Kolhydrater har många olika funktioner i kroppen, dessutom kan kolhydrater utgöra en del av födan
som till exempel i form av stärkelse.
I cellbiologin har kolhydrater betydelse som strukturella komponenter, eller molekyler som skapar
specificitet, eller fungerar som en markör för en typ av celler, som till exempel blodgrupper. Många
typer av lipider och proteiner har sekundära modifikationer i form av kolhydrater.
********************************************************************************
13.

(2p) Fosfofruktokinas-1 (FFK-1) är ett regulatoriskt nyckelenzym i glykolysen. FFK-1 är ett
homotetramert enzym med kvartenärstruktur. Ena halvan av varje subenhet är involverad i
ATP-bindning, medan den andra halvan är involverad i substratbindning och innehåller även
det allosteriska centrat.
a) Vad innebär det att ett enzym har en kvartenärstruktur?
b) Beskriv vad som menas med en homotetramer.
c)Vad är en subenhet och hur kan man strukturellt, baserat på ovannämnda information, dela
in proteinet?

Svar: a) Den består av mer än en polypeptidkedja. b) En homotetramer består av fyra
identiska polypeptidkedjor. c) En subenhet är benämningen på en polypeptidkedja i ett
protein bestående av flera separata genprodukter. Subenheten kan i vissa fall delas in i olika
domäner. I detta fall finns en ATP-bindande domän och en substratbindande domän.

********************************************************************************
Sockermolekyler som post-translatoriskt adderas på proteinmolekyler kan fungera som
”adresslappar” som hjälper proteinet att hitta till rätt ställe i cellen.
********************************************************************************
14.

(2p) Ett exempel på användning av en sockermolekyl som en signalmolekyl, är vid transport
av lysosomala enzymer till lysosomen. Beskriv hur de enzymer som verkar i lysosomen
dirigeras dit, med hjälp av sockermolekylen.
Svar: Enzymer som skall verka i lysosomen märks in med mannos-6-fosfat i cis-Golgi.
[Inmärkningen katalyseras av N-acetyl-D-glukosaminfosfotransferas (GlcNAc
fosfotransferas)]. Fosfotransferaset känner igen en mycket speciell yta på det lysosomala
enzymet och märker därigenom bara enzymer som skall verka i lysosomen. Mannos-6fosfatmärkningen känns sedan igen av mannos-6-fosfatreceptorn i trans-Golgi. Mannos-69

fosfat-receptorn medierar därefter vesikulär transport m.h.a. klatrin till en lysosom eller en
mognande sen endosom.

15.

(1p) a) Vad är glycokalyx? b) Vad består glycokalyx av?
Svar: a) Glycokalyx är den sockermatta som täcker ytan på alla eukaryota celler. b)
Glycokalyx består av oligosackarider kovalent bundna till membranproteiner och lipider.

*******************************************************************************
Under normala förhållanden hålls koncentrationen av glukos i blodet tämligen konstant och vid
fasta räknar man med att det finns totalt cirka en tesked (4g) glukos i blodet (hos en man som väger
70 kilo). Att mängden hålls tämligen konstant är essentiellt för att skador och patofysiologiska
tillstånd inte skall uppstå och för att alla celler i kroppen skall kunna ta upp en anpassad mängd
glukos från blodet för olika cellers olika behov vid olika tillstånd. För ändamålet är kroppens olika
celler utrustad med lämpliga glukostransportörer (GLUT1-14) varav GLUT4, GLUT2 och
GLUT1/3utgör fyra representanter som är välkarakteriserade och skiljer sig väsentligt vad avser
uttryck och egenskaper när det gäller glukostransport; GLU1/GLUT3 har så vitt man vet snarlika
egenskaper men uttrycks i olika celler.
********************************************************************************
16.

(4,5p) GLUT1-4s affinitet för glukos varierar mellan 1-20 mM; värden som återfinns i
litteraturen är 1, 5 och 20 mM.
a) Ange för vardera GLUT1/GLUT3, GLUT2 och GLUT4 vilken affinitet de har för glukos,
b) samt en vävnad/celltyp/organ för vardera ”principiell” GLUT-typ där de uttrycks och som
möjliggör upptag av glukos från blodet samt
c) ge utifrån dessa karaktäristika en motiverad förklaring till varför det är lämpligt att
uttrycka den aktuella typen av GLUT i den exemplifierade vävnaden.
Svar: GLUT1/3: 1mM (hög affinitet); hjärnan, BBB RBK; säkerställer vid alla tänkbara
blodglukoskoncentrationer upptaget av glukos i ”de viktigaste” cellerna/vävnaderna.
GLUT2, 20mM; levern; ombesörjer upptaget av glukos från v. porta under den absorptiva
fasen efter en måltid i övrigt skall levern vara en glukosproducent och därför kan GLUT2
också ombesörja uttransporten av glukos.
GLUT4, 5mM, intermittent affinitet förekommer i fettceller och skelettmuskulatur,
förekommer i en intracellulär vesikelpool och rekryteras till plasmamembranet av insulin för
att snabbt reducera blodglukoskoncentrationen i perifert blod efter en måltid.

********************************************************************************

Intracellulärt kan glukos modifieras eller omvandlas till andra kolhydrater som ingår i till exempel
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glykoproteiner och glykolipider, men också i makromolekyler såsom glukosaminoglykaner
(GAGs)/heteroglykaner eller proteinaggregat därav, så kallade proteoglykaner.
För att detta skall kunna ske, behöver olika celler i olika utsträckning omvandla det i cellen
upptagna glukoset till olika ”aktiverade” ”sockerbyggstenar” såsom UDP-glukos, UDP-galaktos,
UDP-glukoronsyra, UDP-N-acetyl-glukosamin, UDP-N-acetylgalatosamin med flera.
********************************************************************************
17.

(4,5p) Med utgångspunkt från glukos redogör med hjälp av substrat och produkter och
enzymnamn/enzymatisk princip för
a) bildningen av UDP-glukos,
och för hur UDP-glukos på olika sätt kan omvandlas till
b) UDP-galaktos eller
c) UDP-glukoronsyra (ledtråd: bildningen innebär en oxidation på kol 6 i glukos).
Svar: a) glukos + ATP  glukos-6-P + ADP (enzymnamn: hexokinas OBS glukokinas finns
enbart i levern); glukos-6-P  glukos-1-P (enzymnamn: fosfoglucomutas); glukos-1-P +
UTP  UDP-glukos + PPi (enzymnamn: UDP-glukos pyrofosforylas).
b) UDP-glukos  UDP-galaktos (enzymnamn: UDP-hexos-4-epimeras) eller
UDP-glukos + galaktos-1-fosfat  UDP-galaktos + glukos-1-fosfat (enzymnamn: galaktos1-fosfat-uridyltransferas)
c) UDP-glukos + H2O + [2x]NAD+  [2x](NADH + H+) + UDP-glukuronsyra
(enzymnamn: UDP-glukosdehydrogenas).

18.

(2p) D-glukoronsyra kan i GAGs omvandlas till C5-epimeren L-iduronsyra. Med
utgångspunkt från en strukturformel (Fischerprojektion) för vardera glukoronsyra och
iduronsyra
a) förklara begreppet epimer för kolhydrater samt
b) redogör för den strukturella innebörden/definitionen av D- respektive L- när det gäller
kolhydraters trivialnamn.
Svar:
a) För korrekt struktur av glukoronsyra i Fischerprojektion se t.ex. Människokroppens kemi
Fig. 5.12 (se stödmaterial på kurswebben). För L-iduronsyra sitter hydroxylgruppen på kol 5
till vänster i stället för till höger som i glukoronsyra.
Epimer - par av kolhydrater som skiljer sig åt vad avser orienteringen av hydroxylgruppen
på en kolatom i detta fall på kol 5; det 6:e kolet är oxiderat och innebär en karboxylgrupp [i
GAGs innebär detta att i stort sett vartannat socker är negativt laddat].
b) I Fischerprojektioner avgör OH-gruppens orientering på det högst numrerade
asymmetriska kolet om sockret är ett L-socker (till vänster) eller D-socker (till höger)..

********************************************************************************
UDP-N-acetyl-glukosamin (UDP-GlcNAc) [se tidigare brödtext] bildas i den så kallade
hexosaminvägen från en specifik intermediär i glykolysen genom flera reaktionssteg som involverar
bland annat substraten glutamin, acetylCoA och UTP; hexosaminvägen anses därför av en del
forskare vara en koordinerande metabol väg för metabolismen av huvudnäringsämnena liksom även
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för nukleotidmetabolismen. I vissa celler i kroppen metaboliseras ända upp till 20 % av det
upptagna glukoset via denna metabola väg.
********************************************************************************
19.

(1p) Redogör med hjälp av substrat och produkter samt enzymnamn för en valfri cytosolär
reaktion, som leder till bildningen av substratet acetylCoA.
Svar: citrat + ATP + CoA [+H2O]  acetylCoA + oxalacetat + ADP + Pi (enzymnamn:
citratlyas) alternativt
acetat + CoA + ATP  acetylCoA + AMP + PPi (enzymnamn: acetylCoA syntetas).

********************************************************************************
Syntesen av UTP, som också behövs vid bildningen av UDP-GlcNAc, liksom för tidigare nämnda
UDP-glukos, kan kopplas till ett ökat flöde genom den oxidativa delen av HMP-shunten och fortsatt
metabolism av ribulos-5-fosfat i två metabola reaktionssteg. Dessa reaktioner leder till bildningen
av en aktiverad fosforylerad pentos; den aktuella och fosforylerade och aktiverade pentosen kan
allostert stimulera det huvudreglerade enzymsteget i de novo-syntesen av UMP och därmed i
förlängningen ökad syntes av UTP.
********************************************************************************

20.

(1,5p) Med utgångspunkt från ribulos-5-fosfat,
a) redogör med hjälp av substrat och produkter (namn och/eller strukturformler) för de två
reaktionssteg som leder till bildningen av den allostera regulatorn som stimulerar bildningen
av UMP.
b) Beskriv också vad som sker strukturellt i de olika reaktionsstegen eller ange namn för de
olika enzymerna.
Svar: a) Ribulos-5-fosfat  ribos-5-fosfat; ribos-5-fosfat + ATP  AMP + PRPP (5-fosfo
ribosyl-1-pyrofosfat).
b) Enzymnamn: ribos-5-fosfat isomeras respektive PRPPsyntetas alternativt det första
enzymet katalyserar en isomersering från en ketos till en aldos. Det andra enzymet
katalyserar en aktivering av ribos-5-fosfat genom att det införes en högenergibindning i PP
gruppen; enzymnamnet syntetas indikerar att det åtgår ATP.

21.

(1p) Redogör med hjälp av substrat och produkter samt enzymnamn för det
huvudreglerade enzymsteget i de novo (nysyntesen) av UMP.
Svar: 2ATP + CO2 + glutamin  glutamat + karbamylfosfat + 2ADP + Pi (enzymnamn:
karbamylfosfatsyntetas II).

********************************************************************************
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UDP-glukoronsyra används förutom i biosyntesen av GAG:s också i många olika andra biologiska
sammanhang bland annat vid nedbrytningen av hem.
********************************************************************************
22.

(1,5p) a) Redogör med hjälp av substrat och produkter för det leverspecifika reaktionssteget
i hemnedbrytningen som involverar UDP-glukoronsyra samt
b) ange det överbyggande metabola syftet med den aktuella reaktionen.
Svar: Se Ferrier Biochemistry figur 21.9.
a) Bilirubin + 2UDP-glukoronsyra  bilirubin-diglucoronid + 2UDP;
b) syftet med konjugeringen är att öka vattenlösligheten och är en princip som levern
använder sig av för att öka lösligheten av olika toxiska föreningar.

********************************************************************************
Flödet genom hexosaminvägen och därmed bildningen av UDP-GlcNAc anses öka i samband med
diabetes typ 1 på grund av bland annat minskad koncentration av det cytosolära enzymet
glyceraldehyd-3fosfatdehydrogenas (GAPDH). UDP-GlcNAc används förutom vid syntesen av
GAGs också som substrat vid kovalent modifiering av bland annat olika transkriptionsfaktorer och
om det sker på ett felaktigt sätt anses detta kunna bidra till utveckling av komplikationer vid
diabetes typ 1.
********************************************************************************
23.

(2p) Ge en vetenskapligt motiverad förklaring till varför flödet genom hexosaminvägen
liksom den reversibla delen av HMP-shunten anses öka om koncentrationen av GAPDH
minskar i cytosolen i samband med diabetes typ 1. Namnge tre olika glykolytiska
intermediärer som utgör startpunkt till tre namngivna metabola vägar som är relevanta i
sammanhanget.
Svar: Om den cytosolära koncentrationen av GAPDH minskar samtidigt som glukos trycker
på från andra hållet så kommer intermediärer i glykolysen, innan det av GAPDH
katalyserade enzymsteget, att successivt ansamlas t.ex. glyceraldehyd-3-fosfat (nonoxidativa
delen av HMP-shunten), DHAP (TAG-/fosfolipid-biosyntes), fruktos 6-P (hexosaminvägen)
och i större utsträckning användas som substrat i andra metabola vägar som utgår från dessa
intermediärer som då blir överaktiva med ibland patofysiologiska konsekvenser som följd.
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Pass 3
Tema 3 + Allmänna frågor (27p)
Tema 3: Kemoterapi (21p)

********************************************************************************
Kemoterapi som den används inom onkologi handlar om att behandla cancersjukdomar med ämnen
som påverkar växande celler negativt, särskilt celler som delar på sig snabbt. Kemoterapi kallas
även cellgifter eller cytostatika. Ofta kombineras flera olika typer av cytostatika i behandling.
Typiskt för kemoterapi är att alla celltyper som aktivt delar på sig påverkas, och därmed har
kemoterapi ofta olika typer av biverkningar, eftersom kemoterapi inte specifikt riktas mot
cancerceller. Exempel på biverkningar kan vara illamående och håravfall. Kemoterapi kombineras
ofta med strålbehandling och kirurgiska ingrepp.

********************************************************************************
24.

(3p) a) Beskriv hur en nukleosidanalog kan användas som ett anti-cancerläkemedel. Ange
minst ett specifikt exempel på hur en nukleosidanalogs påverkan kan orsaka celldöd.
b) Varför används nukleosid- och inte nukleotidanaloger som anti-cancerläkemedel? Ge ett
vetenskapligt motiverat svar.
c) Vilka tre krav finns för att en nukleotid skall kunna inkorporeras i DNA:t?
Svar: a) En nukleosidanalog kan agera som en antagonist eller inhibitor och på så vis
hämma enzymer viktiga för nukleotidmetabolismen och därigenom indirekt DNA-syntesen.
Exempel på enzymer som kan hämmas av nukleosidanaloger är ribonukleotidreduktas och
tymidylatsyntas. Hämmad DNA-syntes förhindrar cellens möjlighet till replikation och
proliferation och leder i förlängningen till celldöd. Vissa nukleosidanaloger fosforyleras till
dNTP-analoger och kan i det fall de saknar 3’-OH-grupp stoppa DNA-replikation, eftersom
en ytterligare dNTP därmed inte kan inkorporeras.
b) Nukleosider kan lätt transporteras genom cellmembranet, vilket inte är möjligt efter att de
har blivit fosforylerade.
c) För att en nukleotid skall kunna inkorporeras i DNA måste den vara 1) trifosforylerad i sin
deoxyform, 2) kunna baspara (A:T, G:C) och 3) ha en fri hydroxylgrupp på 3’-kolet.

********************************************************************************
Pankreascancer är en svårbehandlad cancerform, bland annat på grund av dess anatomi. Cancer i
bukspottskörteln behandlas med kirurgi, strålbehandling, kemoterapi, eller en kombination av
dessa.
Den vanligaste lokalisationen för pankreascancer är i pankreashuvudet, caput pancreatis, som ofta
leder till ikterus (gulsot), där huden, ögonvitor och andra slemhinnor antar en gul färgton.
********************************************************************************

25.

(2p) a) Beskriv den anatomiska bakgrunden till att pankreascancer kan leda till posthepatisk
ikterus. Vilken eller vilka anatomiska strukturer (namnge på latin) lokaliserade i och i
närheten av caput pancreatis påverkas av tumörväxten och varför kan påverkan på dessa
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strukturer ge upphov till ikterus?
b) Namnge de anatomiska strukturer (på latin) genom vilka pankreas exokrina del normalt
tömmer sitt innehåll i tunntarmen.
Svar: a) Den gemensamma gallgången, ductus choledochus, löper i caput pancreatis.
Posthepatisk ikterus orsakas av att tumörtillväxten förorsakar ocklusion av gallgångarna,
vilket i sin tur leder till gallstas. b) Den primära pankreasgången, ductus pancreaticus, går
samman med ductus choledochus och dessa löper vidare i en gemensam utförsgång, ampulla
hepatopancreatica (ampulla Vaterii), för att slutligen tömma sig i tunntarmens papilla
duodeni major (papilla Vaterii).

********************************************************************************
Symptom på tjocktarmscancer är oftast förändrade avföringsvanor samt att avföringen ser
annorlunda ut och kan innehålla blod och slem. Tjocktarmscancer behandlas genom att operera bort
den del av tarmen som är drabbad samt även en del frisk vävnad för att ta bort samtliga
cellförändringar med god marginal. Även de närmaste lymfkörtlarna opereras bort. Efter
operationen behandlas de flesta med kemoterapi för att minska risken för återfall.
********************************************************************************
26.

(2,5p) Cancercellerna utgår från slemhinnans celler, oftast i colon. Hur ser colonslemhinnan
ut i mikroskopet? Vilket epitel hittar man i colon? Av vilka lager består colonslemhinnan
och vad hittar man i respektive lager? Vilka parametrar kan du använda för att utesluta att
det preparat som du i egenskap av patolog erhållit i samband med operation av coloncancer
inte är från tunntarmsslemhinnan, det vill säga vilka histologiska skillnader föreligger?
Svar:
Tunica mucosa (slemhinnan) i colon består av:
1. Lamina epithelialis
Enkelt cylindriskt epitel (med mikrovilli).
Många bägarceller.
Lieberkühns kryptor(= ’tubular intestinal
glands’).
Slemhinnan (epitelet) har en rak och jämn yta.
2. Lamina propria
Bindväv. Rikligt med lymfocyter.
3. Lamina muscularis mucosa
Glatt muskulatur.
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********************************************************************************
Celler som genomgår en cellcykel påverkas av kemoterapi.
********************************************************************************
27.

(3p) Beskriv cellcykeln, gärna med en schematisk bild som illustrerar cellcykelns olika faser,
samt förklara kortfattat vad som sker under de olika faserna i cellcykeln.
Svar: Cellcykelns faser: G1-fasen föregår S-fasen och här känner cellen av omgivningen och
förutsättningen för att starta DNA-replikation. Under S-fasen sker DNA-replikation/DNAsyntes. Under G2-fasen sker förberedelse inför M-fasen med tillväxt av bland annat
organeller. Under M-fasen sker uppdelningen av DNA (som nu är kondenserat) samt delning
av cellen. [G0, är ett stadium där cellen har lämnat cellcykeln och befinner sig i vila.
G0 behöver inte beröras för att få full poäng, M-fasens inre uppdelning (mitosens faser och
cytokines) behöver heller inte redogöras för].

********************************************************************************
Det finns ett fåtal läkemedel som specifikt binder till olika delar av cellskelettet. Ett av dessa är
Taxol® som används i behandling av till exempel bröstcancer. Ämnet kommer ursprungligen från
ett träd i Nordamerika. Taxol® binder till en komponent i cellskelettet och stabiliserar den så att den
normala nerbrytningen av cellskelettet ej kan ske. Taxol® påverkar mest celler som växer och delar
på sig snabbt, som typiska cancerceller gör.
********************************************************************************
28.

(4p) a) Namnge de tre huvudklasserna av molekyler som tillsammans utgör cytoskelettet och
beskriv kortfattat funktionen för dessa tre olika typer av cytoskelettmolekyler. b) Beskriv
också hur cellens funktioner skulle påverkas om ett ämne binder till respektive klass av
cellskelettkomponenter och stabiliserar deras strukturer (alla tre klasser var för sig).
Svar:
a) Aktin: till exempel cellmotilitet, muskelkontraktion och cytokines.
Mikrotubuli: till exempel vesikulär transport, mitos och cytokines.
Intermediära filament: till exempel ger mekanisk styrka till cellerna och skapar nukleär
lamina.
b) Taxol® är ett ämne som stabiliserar proteinkedjor. Om ett ämne med samma egenskaper
band till exempel till aktinfilament, skulle inte cytokinesen fungera normalt och cellen skulle
inte kunna dela på sig. Detsamma skulle hända vid bindning till mikrotubuli - mitos skulle
avstanna samt cytokines inte fungera. Om ämnet band till intermediära filament skulle dessa
inte kunna brytas ner och därmed skulle celldelningen påverkas.

********************************************************************************
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Eftersom kemoterapi påverkar snabbt växande celler, påverkas även könsceller - vissa typer av
behandlingar kan göra män infertila. Vissa behandlingar kan inte heller genomföras under en
pågående graviditet.
********************************************************************************
29.

(4p) a) Kemoterapi kan vara teratogeniskt. Vad menas med att ett ämne är teratogent?
b) Ett embryo är ofta mera känsligt för teratogena ämnen än ett foster. Varför?
c) Hur lång är den embryonala perioden (i veckor)?
d) Vad kännetecknar den embryonala perioden i jämförelse med fosterperioden?

Svar:
a) Ett teratogent ämne är ett ämne som kan ge upphov till fosterskador. [Till exempel
alkohol, neurosedyn eller A-vitamin i höga doser.]
b) Ett embryo är känsligt därför att viktiga strukturer och organ bildas. Under
fosterperioden vidareutvecklas dessa samt de växer i storlek. Skador kan också uppstå
under fosterperioden men de är ofta mindre omfattande än skador som uppstår under
embryonalperioden
c) Den embryonala perioden avslutas vid vecka 8 till 9 (godkänns veckor 8-10, beror på om
man räknar embryonaltid eller graviditetstid).
d) Under den embryonala perioden bildas viktiga strukturer och organ. Under
fosterperioden växer och vidareutvecklas dessa.

********************************************************************************

-ketoglutarat (-KG) är tillsammans med O2 och Fe2+ cosubstrat för många olika -KG-beroende
dioxygenaser, enzymer som katalyserar hydroxyleringen av olika proteiner såsom strukturproteinet
kollagen och transkriptionsfaktorn HIF-1 (HIF = ”Hypoxia inducible factor”). I hydroxylerad
form kommer HIF normalt att brytas ned, men vid hypoxi sker ingen hydroxylering och
nedbrytning av HIF-1. I stället för att brytas ned kommer HIF-1 att forma heterodimerer som
inducerar uttrycket av bland annat många metabola enzymer vilka kan bidrar till att till exempel
styra om en cancercell från oxidativ till nonoxidativ metabolism.
Vissa cancertyper uppvisar inhiberande mutationer i två av generna som kodar för enzymer i den
senare halvan av citronsyracykeln (TCA-cykeln); mutationer i dessa två gener leder till ansamling
av enzymernas substrat, TCA-intermediärer vilka båda uppvisar strukturella likheter med ketoglutarat. Likheterna är så stora att de inhiberar -KGs funktion som cosubstrat på det enzym
som hydroxylerar och normalt inhiberar HIF-1. Man kan därför spekulera i att läkemedel som
hämmar dessa TCA-intermediärers konkurerande effekt med -KG, eller gynnar hydroxyleringen
av HIF-1skulle kunna användas som hämmare av de cancertyper som uppvisar mutationer i dessa
två TCA-cykelgener.

********************************************************************************
30.

(1,5p) Med utgångspunkt från -ketoglutarat a) redogör med en summaformel, som
nettomässigt summerar de återstående delreaktionerna i TCA-cykeln fram till och med
bildningen av den intermediär som kan transporteras ut från mitokondrien i samband med
glukoneogenes. (OBS hela TCA-cykeln skall ej beskrivas utan endast en specifik del enligt
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ovan).
b) Beskriv också med kompletterande text vilka övergripande strukturella förändringar som
har skett med -ketoglutarat under dessa reaktioner och vad som har bildats.

Svar: a-ketoglutarat + NAD+ + GDP + Pi + FAD + H2O  malat + CO2 + NADH + H+ +
GTP + FADH2
b) -ketoglutarat har dekarboxylerats och bildat en fyrkolsförening som oxiderats och
hydroxylerats samtidigt har det bildats två reducerade coenzymer NADH resp. FADH2 och
en molekyl GTP genom substratfosforylering.

********************************************************************************
Vid många cancertyper har man konstaterat att den underliggande orsaken innebär aktiveringen av
en onkogen i vilken en aminosyrarest ersatts med en cysteinaminosyrarest. Flera olika farmaka är
under utveckling som binder kovalent till denna typ av nya cysteinrester.
********************************************************************************
31.

(1p) a) Vad karaktäriserar aminosyran cystein (Cys) vad avser funktionell grupp i
sidokedjan. Vilken typ av bindningar kan aminosyran cystein delta i när det gäller
interaktion med olika aminosyrarester och som har betydelse för proteinstruktur.

Svar: Cys är en neutral aminosyra med en tiolgrupp (-SH) i sidokedjan; Cys kan bilda
kovalenta disulfidbryggor med andra cysteinrester [samt bilda kovalenta bindningar även
med selenocysteinrester].

Allmänna frågor (6p)
32.

(3p) Redogör med figur/er och kompletterande text för den intestinala fasen av
a) fett/lipid-nedbrytningen (inklusive hormonell påverkan, uppbyggnad av micellen) samt
b) tre olika molekylära principer som används för absorptionen av olika micellkomponenter
(lipider eller strukturella komponenter).
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,
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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].
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.

33.

(3p) Namnge tre olika vanligt förekommande aneuploidier som uppstår tidigt under en
människas utveckling. Beskriv hur karyotypen (kromosomantal) ser ut hos dessa syndrom.
Svar:
Tre exempel på aneuploidier är




Turners syndrom (X0)
Downs syndrom (trisomi-21)
Klinefelters syndrom (XXY)
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DFM1-TENTAMEN 18 01 08
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt
målmodellen består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du
börjar svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på
delavsnitten (2, 1b+3+5 resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Ovanliga genetiska sjukdomar (30 p)
************************************************************************
De flesta sjukdomar beror på störningar i komplexa samband mellan olika miljöfaktorer
och ett flertal geners kombinerade funktioner. Dock finns det också ett flertal så kallade
monogena sjukdomar, det vill säga sjukdomar som beror på mutationer eller andra
störningar i endast en specifik gen. Antalet upptäckta monogena sjukdomar ökar kraftigt
på grund av den tekniska utveckling som gjort att det blir allt lättare, snabbare och
billigare att sekvensbestämma hela arvsmassan hos en människa. Det blir därmed allt
vanligare att för diagnos av patienter med ovanliga symptom sekvensbestämma hela
arvsmassan för att på så sätt kunna upptäcka avvikelser i någon gen som skulle kunna
förklara sjukdomen.
I dagsläget har mer än 6000 monogena sjukdomar beskrivits. De flesta av dessa
sjukdomar är mycket ovanliga. Sammantaget ger de unika insikter i genetiska
mekanismer vid hälsa och sjukdom, nya möjligheter till diagnostik, och i vissa fall även
möjlighet till terapi. Följande bild ger exempel på monogena sjukdomar där det idag finns
genetisk diagnostik att tillgå:

(Från Wikipedia, By Пєтков Ігор Володимирович - Own work, CC0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57928376)
************************************************************************
1.

(2p) Personer med Hunters sjukdom har en brist på enzymet iduronatsulfatas,
vilket resulterar i en tilltagande upplagring av glukosaminoglykaner (GAG:s) i
kroppens celler. Denna upplagring av GAG:s ger upphov till de många problem
som drabbar personer med Hunters sjukdom.
a) Beskriv den principiella uppbyggnaden av GAG och proteoglykaner (rita
gärna).
b) Ge exempel på en huvudfunktion hos dessa molekyler och beskriv principen
för denna funktion.
Svar:
a) GAG:s är långa ogrenade polysackarider som består av upprepade disackarider
(där kolhydrat nummer ett ofta är sur/laddad och kolhydrat nummer två ofta är
aminerad, därav namnet). Proteoglykaner är GAG:s bundna till en proteinkärna
med hjälp av kovalenta bindningar.
b) Både PG och GAG innehåller rikligt med negativt laddade grupper som är
osmotiskt aktiva och drar till sig positiva motjoner samt vatten. Därmed bildas
en gel som ger bindväven dess normala spänst (kallas turgor).

2.

(1p) Taruis sjukdom är en muskulär metabol störning, med ett autosomalt
recessivt arvsmönster som uppstår på grund av mutationer i fosfofruktokinas-1
(FFK-1). FFK-1 är ett nyckelenzym i glykolysen med regulatoriska säten. FFK-1
är ett homotetramert enzym med kvartenärstruktur. Vilket av följande alternativ
beskriver bäst FFK-1 baserat på informationen ovan?
a) Innehåller fyra domäner och fyra likadana polypeptidkedjor.
b) Innehåller fyra likadana subenheter och kan regleras allostert.
c) Innehåller en polypeptidkedja och fyra likadana domäner.
d) Innehåller fyra olika polypeptidkedjor och kan regleras allostert.
e) Innehåller fyra likadana subenheter och fyra domäner.

Svar: b) Innehåller fyra likadana subenheter och kan regleras allostert.

3.

(1p) Sicklecellanemi orsakas av en punktmutation i en av polypeptidkedjorna i
hemoglobin (HbA). Mutationen är belägen på ytan av proteinet där glutaminsyra i
position 6 muterats till valin. Baserat på aminosyrornas egenskaper, vilken
strukturell konsekvens kan mutationen mest sannolikt ha på hemoglobin?
a) Valin är mer hydrofilt jämfört med glutaminsyra och kommer därför att öka
lösligheten hos HbA.
b) Valin är positivt laddad och glutaminsyra är negativt laddad, vilket kommer att
påverka affiniteten för syre.
c) Valin har en mer polär sidokedja och kommer att öka jonbindningarna mellan
subenheterna, vilket ger upphov till en mer ”tense” (deoxi) form av HbA.
d) Valin är hydrofobt och kommer att försöka interagera med andra hydrofoba
aminosyror på andra HbA för att undkomma den hydrofila miljön.
e) Valin har samma egenskaper som glutaminsyra, men kommer direkt att
påverka bindningen av syre till HbA.
Svar: d) Valin är hydrofobt och kommer att försöka interagera med andra
hydrofoba aminosyror på andra HbA för att undkomma den hydrofila miljön.

4.

(1p) Amyotrofisk lateral skleros (ALS) är en allvarlig sjukdom som leder till
långsamt förvärrad förlamning på grund av förtvinande nervceller i ryggmärgen.
En gen som kan vara felaktig vid ALS är den som kodar för superoxiddismutas
(SOD), där det dock inte är helt klart hur muterat SOD kan ge upphov till ALS.
Forskning tyder på att det inte nödvändigtvis är dess enzymatiska aktivitet som
krävs för att skydda mot ALS. Det kan vara muterat SOD som mister sin naturliga
veckning och ger upphov till aggregerat SOD, vilket i sin tur skadar cellerna i
form av så kallade amyloida plack. Mot bakgrund av detta, välj det mest riktiga
svaret av följande alternativ.
a) Normal enzymatisk funktion hos SOD producerar väteperoxid (H2O2).
b) Amyloida plack bildas oftast när muterade proteiner får en onormalt hög andel
alfa-helixar.
c) SOD är ett av många enzymer som ej kräver någon metall som kofaktor.
d) Normalt finns det SOD bara i mitokondrierna.
e) Väteperoxid (H2O2) är en av de fria syreradikaler som kan bildas i celler.

Svar: a) Normal enzymatisk funktion hos SOD producerar väteperoxid (H2O2).
5.

(2p) Den ovanliga Lesh-Nyhans sjukdom beror på total avsaknad av enzymet
HGPRT. En minskad aktivitet hos HGPRT är dock ett vanligare tillstånd och är
en av de enzymdefekter som kan ge upphov till ledsjukdomen gikt.
a) Beskriv de två reaktioner som kan katalyseras av enzymet HGPRT (såväl
substrat som produkter ska anges).
b) Beskriv varför en lägre aktivitet hos HGPRT kan ge upphov till gikt.
Svar:
a) De två reaktioner som kan katalyseras av HGPRT (hypoxantin:guanin forsforibosyltransferas) är:
Hypoxantin + PRPP (5-fosforibosyl-1-fosfat)  IMP + PPi
och Guanin + PRPP  GMP + PPi .
b) Anledningen till att bristande aktivitet av HGPRT kan ge upphov till gikt är att
den ökade mängden hypoxantin och guanin, som inte återanvänds via HGPRT,
istället kataboliseras vidare till urinsyra (urat). Vid höga koncentrationer faller
urinsyra ut som kristaller i ledvätska och ger upphov till den inflammatoriska
ledsjukdomen gikt.

6.

(2p) Mutationer i genen som kodar för enzymet pyruvatkinas är mycket
sällsynta men förekommer med högre frekvens i norra Europa och Japan.
Mutationer som resulterar i reducerad enzymfunktion kan ge upphov till
energibrist i de röda blodkropparna, vilket påverkar deras funktion och reducerar
deras livslängd. Detta kan ge upphov till hemolytisk anemi.
a) Redogör med samtliga substrat och produkter för den reaktion som katalyseras
av pyruvatkinas.
b) Beskriv hur enzymets aktivitet regleras på tre principiellt olika sätt.
Svar: a) PEP + ADP  pyruvat + ATP.
b) Tre principiellt olika sätt som pyruvatkinas regleras på;
-allostert (stimuleras av fruktos-1,6-bisfosfat, hämmas av ATP och alanin)
-kovalent modifiering (defosforylering/fosforylering av insulin/glukagon)
-gennivå (av insulin och glukagon nivåer).

7.

(4p) Mutationer i enzymet galaktokinas är sällsynta men förekommer. Redogör
med utgångspunkt från glukos för bildningen av UDP-galaktos hos en individ
med defekt galaktokinas; samtliga substrat och produkter (inklusive eventuella
nukleotider) samt enzymnamn skall anges.
Svar:
glukos + ATP  glukos-6-fosfat +ADP (enzymnamn: hexokinas),
glukos-6-fosfat glukos-1-fosfat (enzymnamn: fosfoglukomutas),
glukos-1-fosfat + UTP  UDP-glukos + PPi (enzymnamn: UDPglukospyrofosforylas),
UDP-glukos  UDP-galaktos (enzymnamn: hexos-4-epimeras)

8.

(1p) Avsaknad av ena eller båda kopiorna av LDLR (low-density lipoprotein
receptor) genen är en orsak till förhöjda kolesterolnivåer i blodet
(hyperkolesterolemi) och utveckling av ateroskleros i tidig ålder. Vilket av dessa
påståenden om LDL/LDLR funktion är helt korrekt?
a) ApoB-100 är en ligand till LDLR.
b) LDLR sitter förankrat till cellmembranet via ett GPI-ankare.
c) PCSK9 stimulerar signalering via LDLR.
d) LDLR uttrycks enbart i levern.
e) ApoC-II stimulerar uttrycket av LDLR.

Svar: a) ApoB-100 är en ligand till LDLR.
9.

(2,5p) Det finns flera kända sjukdomar som beror på mutationer i gener som
kodar för enzymer i karnitinskytteln.
a) Skriv reaktionsformlerna för 1) reaktionen i det yttre mitokondriemembranet
som katalyseras av CPT-I (CAT-I), respektive 2) reaktionen i det inre
mitokondriemembranet som katalyseras av CPT-II. För full poäng ska både
substrat och produkter anges.
b) CPT-I aktiviteten hämmas av en av produkterna i fettsyrasyntesen, vilken?
c) Ange en trolig förklaring till varför personer som är födda med en defekt CPT1 aktivitet ändå kan tillgodogöra sig energi från mjölk.
Svar:
a) Se bild 16.16 i Ferrier. 1) fettsyra-CoA + karnitin (fritt)  Fettsyra-karnitin +
CoA (enzym: CPT-I). 2) Fettsyra-karnitin + CoA (mitokondriellt)  fettsyraCoA + karnitin (fritt) (enzym: CPT-II).
b) Malonyl-CoA.
c) Fettsyrorna i mjölk är korta (<12C) och kräver därför ingen energikrävande
transport över inre mitokondriemembranet inför β-oxidation. En annan
förklaring kan vara att laktos i mjölk kan användas som kompletterande
bränsle.

10.

(4p) Begreppet "cancer" handlar om en stor samling sjukdomar som
uppkommer genom förändringar (mutationer) i cellernas arvsmassa. Vissa
cancerformer är vanliga, och vissa väldigt ovanliga. Vid en del cancerformer ser
man att cancercellerna har förändrade splitsningsmönster på grund av mutationer.
a) Förklara vad alternativ splitsning är i allmänhet, samt,
b) hur splitsning går till i stora drag, och
c) ge en vetenskapligt motiverad hypotes för varför organismer har utvecklat
förmågan till alternativ splitsning.
Svar: a) Splitsning är den process som ser till att genens introner klipps bort och
exonerna binds ihop. En och samma gen (pre-mRNA) kan splitsas olika i olika
celltyper eller vävnader, för olika ändamål. Den genetiska informationen
(generna) hos eukaryota organismer (till exempel människa) är organiserad så att
olika kombinationer av informationsbärande delar (exoner) kan väljas vid
splitsning av mRNA (alternativ splitsning) och ger upphov till olika proteiner
under translationen. På det här sättet kan cellen ta fram olika varianter av en och
samma gen och ge upphov till proteiner med olika funktioner.

b) Splitsning av pre-mRNA sker under och efter transkriptionen (innan
translation), med hjälp av RNA och proteinkomplex (snRNPs/ ¨snurps¨).
Splitsningen (av transkriptet) är energikrävande och sker i spliceosomen (RNA
och proteinkomplex) där introner tas bort [som lassoliknande strukturer, så kallat
lariat-struktur] och exoner ”limmas” ihop till mRNA (messenger/budbärar RNA).
c) Antalet gener behöver därmed inte vara lika med antalet olika proteinvarianter
som förekommer hos organismer. Om inte splitsningen fanns som mekanism så
skulle antalet gener troligen vara fler än nu för att skapa alla de olika proteiner
och funktioner som en cell och hela organismen behöver. Splitsning ger variation
och har även en viktig evolutionär roll för utveckling av ”nya” proteiner.

11.

(3,5p) Kromatinet i kromosomer befinner sig i två huvudformer, eukromatin och
heterokromatin.
a) Beskriv kortfattat vad det betyder för genuttrycket att DNA är organiserat som
eukromatin.
b) Beskriv kortfattat vad det betyder för genuttrycket att DNA är organiserat som
heterokromatin.
c) Mutationsfrekvensen är generellt högre i heterokromatin än i eukromatin.
Samtidigt finns det evidens för att vissa DNA-sekvenser har en högre
mutationsfrekvens när de organiseras som eukromatin. Formulera en
vetenskapligt uppbyggd hypotes för varför kromatinets organisation som
heterokromatin eller eukromatin skulle kunna påverka mutationsfrekvensen.
Svar:
a) Eukromatin är transkriptionellt aktivt, "öppet" DNA, där DNA:t har en lösare
struktur och det är därmed tillgängligt för transkriptionsmaskineriet i form av
”loopar.”
b) Heterokromatin är tätt packat, transkriptionellt inaktivt DNA.
c) Eftersom eukromatin är lösare packat, ger det lättare åtkomst för olika
makromolekyler. Det gäller både för makromolekyler som kan skada DNA (vilket
kan resultera i mutation) och för proteiner som reparerar DNA-skada (vilket
motverkar mutation). Även andra vetenskapligt motiverade förklaringsmodeller
fungerar.

************************************************************************************

Cystisk fibros eller cystisk pankreasfibros eller mukoviskidos är en recessiv ärftlig
sjukdom. Sjukdomen orsakas av en gendefekt (kromosom 7), som ger upphov till felaktig
körtelfunktion med utsöndring av ett alltför segt sekret från bukspottkörteln,
andningsvägarna och svettkörtlarna. Sjukdomen leder till sekundär obstruktiv
lungsjukdom, som i sin tur ger upphov till lunginflammation och kronisk bronkit. När
den drabbar bukspottkörteln, kan det sega sekretet ge upphov till stopp eller stas i

pankreas- och gallgångarna. De viktiga enzymerna kan då inte nå tarmen, vilket
förhindrar normal nedbrytning av näringsämnen.
Patienter med cystisk fibros lider av näringsbrist, diverse avföringsproblem som diarré
och förstoppning, samt långsam viktökning och tillväxt hos spädbarn. Ett viktigt tecken
hos drabbade patienter är att svettsammansättningen är förändrad, då den innehåller en
hög mängd salter. Vidare kan exokrina sekretionsprodukter från pankreas skada kroppens
egen vävnad, vilket leder till kronisk pankreatit.
************************************************************************

12.

(2p) Beskriv vilken funktion pankreassekretet har och hur pankreassekretionen
regleras.
Svar: Pankreassaften har till funktion att neutralisera magsäckens sura innehåll
som töms till duodenum och skapa en optimal miljö (pH värdet runt 7.00) för
enzymatisk nedbrytning av kolhydrater, fett och proteiner. Regleringen av
pankreassekretionen påverkas dels som svar på surt maginnehåll och fett som när
det når sensorer i duodenum i sin tur frisätter hormonet sekretin till blodbanan.
Sekretinet når både pankreas och levern som ökar sin produktion av vätekarbonat.
Det fett och de peptider som kommer in i duodenum ökar frisättningen av
cholecystokinin (CCK) som frisätter enzymer från pankreas och galla från levern
till duodenum vilket behövs för att bryta ner fett och proteiner.

13.

(2p) Fyll i nedanstående tabell som klargör skillnader mellan serösa och
mukösa körtlar. Hur kan man skilja på körtelcellerna med avseende på A-D?

A: Cellkärnans form och dess lokalisation.
B: Sekretionsproduktens kemiska innehåll.
C: Sekretionsproduktens viskositet.
D: Färgbarhet med rutinfärgningsmetoden hematoxylin-eosin (htx-eosin; HE)
respektive Periodic Acid Schiff (PAS).

Svar:

A

Serösa celler
Rund eller oval och relativt
centralt placerad cellkärna.

Mukösa celler
Tillplattad och basalt förskjuten kärna.

B

Protein.

Glykoprotein/Glykosylerade proteiner.
Mucinogen/mucin.

C

Vattnigt, lättflytande klart sekret. Segt, slemmigt, visköst sekret.

D

God färgbarhet med hematoxylin- Dålig färgbarhet med hematoxylin-eosin.
eosin. Dålig färgbarhet med PAS. God färgbarhet med PAS.

14.

(1p) Vilket av följande påståenden stämmer bäst gällande pankreas- och
gallgångarnas anatomi?
a) Den gemensamma gallgången, ductus choledochus, flödar vid pankreas huvud
samman med ductus pancreaticus accessorius och tömmer sig sedan vid Treitz
ligament.
b) Gallan och bukspottet samlas i ampulla Vateri (hepatopancreatica) och töms
sedan i duodenum. Vid mynningen ut i duodenum återfinns ett litet utskott som
kallas papilla Vateri (duodeni major).
c) Duodenum, pancreas och de tillhörande gall- och pankreasgångarna ligger
intraperitonealt, vilket betyder att de kan röra sig tämligen fritt inne i bukhålan.
d) Pancreas försörjs av arteriellt blod från a. gastroomentalis, en gren från a.
mesenterica superior.
e) Duodenum, pancreas och de tillhörande gall- och pankreasgångarna delar
embryologiskt ursprung och utvecklas under fostertiden från mellantarmen.
Svar:
a) Ductus choledochus sammanflödar med ductus pancreaticus, men inte ductus
pancreaticus accessorious (som för övrigt ofta saknas). Mynningen återfinns
vid duodenums nedåtgående del, alltså mer proximalt än Treitz ligament.
b) Rätt svar.
c) Organen och kärlen ligger till större delen retroperitonealt och sitter mer
förankrade baktill i bukhålan jämfört med till exempel jejunum och ileum.
d) Pancreas försörjs med arteriellt blod från a. splenica/lienalis, som kommer
från truncus coeliacus.

e) De angivna organen/strukturerna delar embryologiskt ursprung, men utvecklas
från framtarmen.

15.

(1p) Crohns sjukdom är en förhållandevis vanlig typ av inflammatorisk
tarmsjukdom. Sjukdomen har en ärftlig komponent och orsakar ofta ett stort
lidande för den drabbade. Ett av de vanligaste områdena som kan bli inflammerat
är tunntarmens mest distala del, ileum. Vilket av följande påståenden stämmer
bäst gällande ileums anatomi?
a) M. sphincter pyloricus markerar övergången från tunntarm till tjocktarm och
bidrar till att reglera flödet av tunntarmsinnehåll genom den glatta
sfinktermuskulaturen.
b) Ileum innerveras sympatiskt av nerver från thorakala ryggmärgssegment, och
parasympatiskt av nerver från sakrala ryggmärgssegment.
c) Ileums arteriella blodförsörjning och venösa dränage sker via a. mesenterica
inferior respektive v. mesenterica inferior.
d) Ileum är svår att skilja med ögat från jejunum. Ileum och jejunum kännetecknas
av att de är upphängda med ett tarmkäx (mesenterium) och kan röra sig
tämligen fritt i det intraperitoneala rummet.
e) Ileum är vanligtvis cirka sju meter lång och går att enkelt skilja från jejunum,
bland annat genom dess karakteristiska fickor, haustrae.

Svar:
a) Valva ileocaecalis heter den struktur som markerar övergången från tunntarm
till tjocktarm. Valvet reglerar flödet av tunntarmsinnehåll och kan beskrivas
som en backventil som hindrar kymus och bakterier i tjocktarmen från att
flöda baklänges, tillbaka in i tunntarmen.
b) Ileum innerveras sympatiskt av nerver från thorakala ryggmärgssegment men
den parasympatiska innervationen sker via n. vagus fram till och med 2/3 av
colon transversum.
c) Ileum försörjs och dräneras av a.v. mesenterica superior.
d) Rätt svar. Ileum är svår att skilja från jejunum med ögat och de kallas
tillsammans för den ”fria tunntarmen” därför att tarmkäxet gör dem mer
rörliga.
e) Ileum är cirka 2-4 meter lång och har inga haustrae, till skillnad från
tjocktarmen som kännetecknas av dessa.

Pass 2
Tema 2: Att äta (24p)
************************************************************************
Manducare (latin) och phago/phagein (grekiska) betyder "att äta". Det latinska ordet har
gett upphov till det italienska verbet "mangiare" med samma innebörd och namnet på
underkäken/käkbenet (os mandibulae), medan det grekiska ordet har gett upphov till
bland annat begreppet fagocytos (cellätande). Ätande är intagande av föda och är
avgörande för vår dagliga tillförsel av näring och därmed för vår överlevnad. Människor
och djur tillför föda via munnen, men det finns även andra sätt att inta föda hos andra
organismer. Hos encelliga organismer kan intag av näring ske genom att substansen tas in
genom cellväggen. Makrofagen ("storätare") använder sig av fagocytos för att äta
främmande celler som bakterier.
Hos människan är ätprocessens fysiologi komplex och involverar flera olika organ- och
signalsystem som initierar, underhåller och avslutar ätandet. Olika sjukdomsprocesser
kan försvåra eller förhindra det normala ätandet. Det grekiska ordet dysfagi betyder
svårigheter att genomföra ätandet, medan afagi betyder en total oförmåga att äta eller
svälja. Dessa tillstånd kan uppträda vid bland annat esofageal cancer, ”stroke”,
neurodegenerativa sjukdomar och efter strålbehandling. I sådana fall måste intag av
näring ske på annat sätt. Näring kan tillföras via enteral nutrition antingen via
nasogastrisk näringssond eller genom stomi direkt in till magsäck eller tarm alternativt
via parenteral nutrition, som innebär intravenös näringstillförsel. All tillförsel av näring i
blodbanan är definitionsmässigt läkemedelsbehandling.
************************************************************************

16.

(2p) I samband med sväljningen av föda så initieras den så kallade gastriska
fasen. Beskriv hur kontraktionerna i magsäcken och tömning av densamma till
duodenum regleras under den gastriska fasen.
Svar: I samband med sväljningen relaxerar muskulaturen i magsäcken den s.k.
receptiva relaxationen som innebär att magsäcken är beredd att ta emot föda utan
att muskulaturen aktiveras. När föda når ventrikeln och succesivt fylls inträder
den s.k. adaptiva relaxationen för att kunna fylla magsäcken upp till ca 1,5 lilter. I
samband med att föda börjar nå magsäcken startar motoriken som innebär
maximalt 3 kontraktioner per minut som blir allt kraftigare ju närmare antrumpylorusregionen kontraktionen kommer. Vid varje kontraktion blandas födan med
ventrikelsaft och knådas till mindre bitar. Om födan har sönderdelats till
millimeterstora partiklar kan 6-8 ml tömmas ut i duodenum.

***********************************************************************
Tuggning utgör ett viktigt första steg i nedbrytningen av föda. Genom att tugga maten så
går det bland annat att förstora födans yta och göra så att enzymer i större utsträckning
kan spjälka de olika näringsämnena, till exempel kolhydratkedjor.
************************************************************************
17.

(2p) Nedan finner du tre frågor som rör tuggmuskulaturen och käkledens
anatomi kopplat till tuggningsrörelsen.
a) Vilken/vilka krafter bidrar till att öppna käkleden i början av tuggrörelsen?
b) Hur rör sig ledhuvudet, caput mandibulae, när käken öppnas mer än cirka 15
grader?
c) Vilka är de fyra primära tuggmusklerna? Ange namnen på latin och beskriv även
översiktligt deras respektive funktion.
Svar:
a) Den huvudsakliga kraften som verkar i början av en vanlig tuggrörelse är
gravitationen. För att gapa större, snabbare eller mot ett motstånd krävs att m.
pterygoideus lateralis och tungbensmuskulaturen aktiveras.
b) När käkleden öppnar sig mer än cirka 15 grader börjar ledhuvudet, caput
mandibulae, att runda ledknölen, tuberculum articulare, och röra sig framåt.
c) M. temporalis, m. masseter och m. pterygoideus medialis. Funktion:
Elevation/stänger munnen. Även involverade i retraktion och till viss del
laterala/”idisslande” rörelser.
M. pterygoideus lateralis. Funktion: Depression/öppnar munnen. Även
involverade i laterala/”idisslande” rörelser.

18.

(2p) I bildsidan (bild A-D) illustreras fyra organ/strukturer som är viktiga i
ätprocessen.
Bild A) Bilden visar en tand, där 5 representerar pulpa och 6 bindväv. Vad
representerar 3?
Svar: Dentin.
Bild B) Akalasi är en sällsynt sjukdom i matstrupen och övre magmunnen som
innebär att motoriken är störd. De muskler som ska föra maten vidare till
magsäcken står istället i ständig kramp, vilket hindrar födan från att passera
felfritt. Detta leder till att maten stockar sig i matstrupen, det blir svårt att äta och
ibland även dricka. Vad kallas det nervplexa som man finner inom det med
rektangel markerade området?

Svar: Bilden visar esophagus där tela submucosa är markerat med rektangel.
detta område hittar man plexus submucosus = Meissner's plexus.
Bild C) Vad kallas den med rektangel markerade strukturen?
Svar: Papilla circumvallata.
Bild D) Vilket är organet? Specificera så noggrant som möjligt.
Svar: Glandula parotis/parotidea. Den histologiska bilden karakteriseras av
100% serösa körteländstycken och stor andel fettceller samt exokrina
utförsgångar.

19.

(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 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 S-celler,] stimulerar utsöndringen av bikarbonat från
exokrina celler i pankreas.

************************************************************************

Redan tidigt i embryonal utveckling etableras en polaritet i embryot och kroppsaxlarna
definieras, vilket avgör till exempel placering av den blivande munhålan, där magtarmkanalen har sin början.
************************************************************************

20.

(2,5p) a) Redogör för de olika kroppsaxlarna hos embryot (människan) med
namnen samt deras riktning i relation till den vuxna kroppen. Rita gärna en
schematisk bild med förklaringar.
b) Beskriv var den blivande munhålan utvecklas på den relevanta kroppsaxeln.
c) Vad heter tillståndet där organ i bukhålan är spegelvänt placerade?
Svar:
a) Kranial-kaudal kroppsaxel ("huvud-svans"), dorsal-ventral kroppsaxel
("ryggsidan-buksidan"), höger-vänster kroppsaxel.
b) Munhålan utvecklas i den kraniala änden av den kranial-kaudala kroppsaxeln.
c) Situs inversus.

21.

(1,5p) Metabolism av glukos under aeroba förhållanden är den främsta källan för
ATP produktion. Redogör med reaktionsformler för en valfri mekanism som leder
till återoxidering av NADH i cytosolen samt transport av elektroner in till
mitokondrien. Samtliga substrat, produkter och enzym skall anges.
Svar: Se Ferrier Biochemistry Figure 6.15; glycerol 3-fosfatskytteln eller malataspartatskytteln.

22.

(3,5p) Vid kraftigt minskat intag av mat kan kroppen utvinna energi från de egna
fettreserverna. Lagrad energi i form av triacylglycerol i adipocyternas
lipiddroppar frigörs vid en process som benämns lipolys.
a) Namnge och beskriv funktionen för de tre enzym som verkar i lipiddroppen vid
nedbrytning av triacylglycerol (rita gärna). För full poäng ska även substrat och
produkter anges.
b) Beskriv verkningsmekanismen för insulin eller adrenalin/nor-adrenalin när det
gäller reglering av lipolysen.
Svar:
a) TAG  DAG + FFA1 (enzym: ATGL (adipocyt-triglyceridlipas)); DAG 
MAG + FFA2 (enzym: HSL (hormone sensitive lipase/hormonkänsligt lipas));
MAG  Glycerol + FFA3 (enzym: MGL (monoacylglycerollipas)).
b) Insulin (hämmar lipolys): Minskar ATGL-uttryck (genreglering); Nedströms
signalering via fosfodiesteras leder till nedbrytning av cAMP vilket minskar

PKA aktivitet och därmed minskad aktivitet =minskar fosforylering av HSL.
Adrenalin/nor-adrenalin (ökar lipolys): se bild 16.15 i Ferrier. Signalering via
adenylatcyklas ökar cAMP produktion, vilket aktiverar PKA-medierad
fosforylering av HSL och ökar därmed aktiviteten av HSL. PKA fosforylerar
också perilipin, vilket underlättar rekryteringen av HSL till lipiddroppen.

23.

(3,5p) Efter ett mål mat rikt på kolhydrater och lipider distribueras
näringsämnena till kroppens olika vävnader.
a) Beskriv 1) hur lipidfyllda kylomikroner fysiskt interagerar med
blodkärlsväggen i muskel eller fettväv samt 2) den enzymatiska reaktion som
sker invid blodkärlsväggen vars produkt sedan transporteras över till dessa
underliggande vävnader. För full poäng ska verksamt enzym samt produkt
anges.
b) Hur kopplas ett högt energiintag till en ökad lipogenes i levern?
c) Ge en trolig förklaring till varför den vita fettväven tar upp mer fett från
kylomikroner och VLDL än vad muskel gör vid högt energiintag.
Svar:
a) Interaktionen medieras via ApoC-II på kylomikronpartikeln som binder till
lipoproteinlipas (LPL, enzymet) som sitter förankrad (med ett GPI-ankare) till
den luminala blodkärlsväggen. Då ökar LPL:s aktivitet och triacylglyceroler
inne i partikeln hydrolyseras till fria fettsyror och glycerol. FFA:s tas sedan
upp av endotelet och transporteras via transcytos till underliggande vävnad.
b) se bild 16.11 i Ferrier. Via ökad kolhydratmetabolism i levern vilket leder till
ökade Ac-CoA nivåer i mitokondrien. Citratmängden ökar därmed och citrat
förs över till cytosolen där den används för att återskapa Ac-CoA i cytosolen.
Ac-CoA är substrat för fettsyrasyntesen i levercellerna. I det välfödda
tillståndet driver insulin fettsyrasyntesen via ökad ACC-aktivitet.
c) Fettväven har en ökad ”kapacitet” (bättre och större lagringskapacitet i
adipocyter); ökat uttryck och aktivitet hos LPL enzymet (högre uttryckt i
fettväv än i muskel, högre aktivitet efter specifik cellsignalering).

Allmänna frågor
24.

(4p) En viktig funktion i cellen är vesikeltransportsystemet som verkar mellan
det endoplasmatiska retiklet (ER) och golgiapparaten (Golgi).
a) Beskriv uppbyggnaden för vesikeltransportsystemet mellan ER och Golgi samt
namnge systemets huvudkomponenter.
b) Det finns ett proteinkomplex som styr och underlättar den slutliga fusionen
mellan en vesikel och ett målmembran. Beskriv systemet samt hur själva
fusionen fungerar.

Svar:
a) Vesiklarna som utgår från ER till Golgi använder det s.k. COPII (coatamer
protein) maskineriet för att knoppas av från ER och speciella lastreceptorer ser
till att rätt proteiner inlemmas i de vesiklar som knoppas av med COPIIsystemet. Vesiklar som utgår från Golgi och skall till ER använder COPI
maskineriet för att knoppas av. COPI specifika lastreceptorer ser till så att rätt
proteiner kommer tillbaks från Golgi till ER i vesiklarna.
b) Systemet heter SNARE (”soluble NSF attachment protein receptor”). Det finns
SNARE:s på både vesikeln (v-SNARE för ”vesicle” SNARE) och på
målmembranet (t-SNARE för ”target” SNARE) och det måste normalt sett
vara rätt kombination av v-SNARE och t-SNARE för att vesikeln skall kunna
fusera. V- och t-SNARE:s ligger upplindade på vesiklen respektive
membranet. När de bildar rätt sorts komplex så går de ihop som ett blixtlås och
driver därigenom fusionen mellan vesikel och målmembran.

Pass 3

Tema 3: Vitaminer, mineral- och spårämnen (26p)
************************************************************************
Vitaminer är livsnödvändiga organiska ämnen som kroppen inte själv kan bilda och
därför måste tillföras via födan. Det enda som dessa ämnen har gemensamt är att de
måste tillföras utifrån. Många vitaminer samverkar med kroppens olika enzymer, medan
andra vitaminer utgör stommen för ett hormon eller för synpigment i ögon. Slutligen
finns det ett par vitaminer som verkar som så kallade antioxidanter. Vi känner i dag till
13 vitaminer som är livsnödvändiga för människan. Fyra av dessa är fettlösliga (vitamin
A, vitamin D, vitamin E och vitamin K) och nio är vattenlösliga.
Mineralämnen och spårämnen är lika viktiga som vitaminer för att vår kropp ska kunna
fungera optimalt. De är naturligt förekommande oorganiska element som spelar roll i
många biokemiska och fysiologiska processer och som krävs för god hälsa. Eftersom
kroppen inte kan producera egna mineralämnen måste vi tillföra dessa utifrån från växtoch djurriket eller via kosttillskott, men vi får även i oss mineralämnen från vattnet vi
dricker.
Brist på vitaminer eller mineraler kan ge upphov till specifika bristsjukdomar.
************************************************************************

25.

(1p) Kobolt är ett mineralämne som ingår i vitamin B12. Ange en reaktion
(substrat och produkt) som B12 är involverad i.
Svar: B12 är involverad i reaktionen som omvandlar homocystein till metionin,
samt reaktionen som omvandlar metylmalonyl CoA till succinyl CoA.

26.

(1,5p) Folsyra (vitamin B9) är viktig i en rad olika metabola steg i kroppen, bland
annat inom nukleotidmetabolismen. Brist på folsyra kan ge upphov till
megaloblastisk anemi.
a) Beskriv vilken generell typ av enzymatiskt katalyserad reaktion som folsyra
behövs vid, och
b) på vilket eller vilka sätt som folsyra används inom nukleotidmetabolismen.
Svar: a) Folsyra i olika former används av olika enzymer som donator av
enkolsfragment. b) Inom nukleotidmetabolismen används folsyrederivat för att
donera två olika kolatomer vid nysyntes av purinskelettet samt vid syntes av
dTMP från dUMP.

************************************************************************
Kroppens behov av järn måste kontrolleras väldigt noga efter absorption in i enterocyten.
Järnbrist kan leda till bland annat anemi emedan överskott kan orsaka inlagringsproblem
och ge järnförgiftning. Ökad inlagring kan vara genetiskt betingad såsom vid till exempel
hereditär hemokromatos.
************************************************************************

27.

(3p)
Redogör med figur och kompletterande text för den molekylära
hanteringen av järn (OBS ej hemjärn) i tunntarmen; betydelsen av vitamin C.
Olika proteiners funktion och namn, absorptionsprincip in i enterocyten samt
järnets fortsatta öde i enterocyten eller i omedelbar anslutning (extracellulärt) till
enterocyten skall framgå av redogörelsen.
Svar: Se t.ex. Ferrier Biochemistry 7:e upplagan figur 29.8. Trevärt järn (Fe3+)
måste innan absorption reduceras till Fe2+ m.h.a. ett membranbundet reduktas
(Dcytb; ”duodenal cytochrome b ferrireductase”), som kräver vitamin C som
coenzym. Absorptionen från tarmlumen in i enterocyten sker m.h.a. uniporten
DMT-1 (”divalent metal ion transporter-1”).
Det fortsatta ödet för Fe2+ innebär antingen: 1) intracellulär oxidation av Fe2 till
Fe3+ och inbindning till proteinet ferritin för lokal lagring, alternativt 2), om
kroppen signalerar behov av järn, uttransport av Fe2+ med hjälp av det i
basalmembranet lokaliserade transportproteinet ferroportin, och oxidation till Fe3+
extracellulärt med hjälp av det membranbundna enzymet hephaestin.

28.

(2,5p) Ribonukleotidreduktas är ett järninnehållande enzym som katalyserar en
mycket grundläggande och viktig reaktion som behövs för cellers replikation.
a) Beskriv denna reaktion. För full poäng behövs svar med samtliga substrat och
produkter.
b) Namnge även de hjälpenzymer som reaktiverar ribonukleotidreduktas efter en
katalytisk cykel och beskriv deras mekanism.
Svar: a)Ribonukleotidreduktas katalyserar reduktion av ribonukleotider i
difosfatform (GDP, ADP, CDP och UDP) till respektive deoxyribonukleotider
(dGDP, dADP, dCDP och dUDP). b) Vid denna reaktion bildas en
disulfidbrygga i enzymet som behöver reduceras till en dithiol, vilket sker
tillsammans med thioredoxin systemet (Trx och Trx-reduktas) eller

glutathionsystemet (GSH, glutaredoxin och glutathionreduktas), vilka i sin tur
behöver NADPH.
29.

(2,5p) Mutationer som leder till bristande funktion av pyruvatdehydrogenaskomplexet (PDH) är ovanliga men får mycket allvarliga följder, speciellt för
hjärnan. Komplexet är beroende av flera vitaminer/coenzymer för sin funktion.
a) Redogör för samtliga substrat och produkter för den nettoreaktion som
katalyseras av PDH-komplexet.
b) Namnge de co-enzymer som ingår i PDH-komplexet.
Svar:
a) Pyruvat +NAD+ + CoA  Acetyl-CoA + CO2 + NADH + H+
b) TPP, liponsyra, coenzym A (fungerar också som substrat), FAD och NAD+

30.

(4p) Flertalet av de co-enzymer som är essentiella för många redoxreaktioner är
vitaminderivat. Redogör med hjälp av substrat, produkter, coenzym/cosubstrat och
enzymnamn för citronsyra (TCA)-cykelns fyra redoxreaktioner.
Svar:
1. isocitrat + NAD+  α-ketoglutarat + CO2 + NADH + H+ (enzymnamn:
isocitratdehydrogenas).
2. α-ketoglutarat + CoA + NAD+  succinylCoA + CO2 + NADH + H+
(enzymnamn: α-ketoglutaratdehydrogenas-komplexet).
3. succinat + FAD  fumarat + FADH2 (enzymnamn:
succinatdehydrogenas/complex II i ”ETC”).
4. malat + NAD+  oxalacetat + NADH + H+ (enzymnamn: mitokondriellt
malatdehydrogenas).

31.

(3p) Biotin, som är ett annat namn för vitamin B7, ingår som ett coenzym i många
metabola processer. Biotin binder bland annat till enzymet acetyl-CoA-karboxylas
(ACC).
a) Redogör för reaktionen som katalyseras av ACC. För full poäng ska både
substrat och produkter anges.
b) Beskriv betydelsen av att ett enzymreaktionssteg är 1) huvudreglerande
respektive 2) hastighetsreglerande? Resonera gärna med hjälp av exempel.
Svar:
a) Se bild 16.7 Ferrier. Acetyl-CoA + HCO3- (eller CO2) + ATP  MalonylCoA + ADP + Pi (enzym: ACC)
b) 1) Huvudreglerande: Att enzymets mängd eller aktivitet kontrolleras på olika
sätt. T ex. regleras ACC på olika sätt (genreglering, alloster reglering eller

kovalent modifiering). 2) Hastighetsreglerande: Att mängden produkt som
bildas i detta steg står i proportion med hur effektivt resten av reaktionen
fortgår. I begränsad mängd går fortsatta reaktioner långsammare men i
tillräcklig mängd (av malonyl-CoA t ex.), begränsas inte nästkommande
reaktioner och Fas-enzymet kan jobba på för fullt.

32.

(2p) D-vitamin är ett sterolderivat vars nybildning delvis sker i huden utifrån en
intermediär i kolesterolbiosyntesen, 7-dehydrokolesterol. Redogör för bildningen
av 3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA (HMG-CoA) utgående från acetyl-CoA. Både
enzymnamn och produkter skall anges.
Svar:Se bild 18.3 Ferrier. Ac-CoA + Ac-CoA (eller 2 Ac-CoA)  acetoacetyl
CoA + CoA (enzym: tiolas); Acetoacetyl-CoA + Ac-CoA (en tredje) + (H2O) 
3-hydroxy-3-metylglutaryl CoA + CoA (enzym: HMG-CoA syntas)

33.

(4p) Brist på A-vitamin är känd för att påverka strukturen och funktionen hos
ECM (extracellulär matrix) genom att påverka uttrycket av matrixproteiner.
a) Namnge tre olika huvudtyper av matrixproteiner.
b) För varje huvudtyp, ange deras huvudfunktion i ECM samt
c) konsekvensen för organismens funktion om proteinets funktion i ECM är
nersatt.
Svar:
a) Exempelvis kollagen, elastin, fibronektin, hyaluranon
(hyaluronsyra)/proteoglykaner:GAG:s, laminin, fibrinogen, vitronectin, proteases
b) Exempel på funktioner för de tre första proteinerna:
- kollagen: stabiliserande protein, korslänkar, dragkrafter, cellmotilitet
- elastin:fibrösa nätverk (med fibrillin), ger vävnader elasticitet
- fibronektin: skapar en matrix i ECM, viktig för cellmotilitet samt för cell-ECMinteraktioner
c) Exempel på konsekvenser för de tre första proteinerna
- kollagen: hud och vävnader kan vara för elastiska och fragila, ben bryts lättare,
blodkärl som brister
- elastin: organ och vävnader som måste expandera såsom lungor och
kardiovaskulära strukturer får minskad strukturell stabilitet, Marfans syndrom
- fibronektin: sämre cell-ECM-interaktioner, sämre sårläkning

34.

(2,5p) Neuralrörets slutning är en viktig process. Spina bifida eller Spina bifida
occulta är utvecklingsstörningar som uppstår om neuralröret inte tillsluts
fullständigt.
a) Beskriv hur man kan förebygga eller minska risken för Spina bifida.

b) Ange när neuralröret normalt avsluts.
c) Beskriv varför man har valt en annan väg i Sverige jämfört med många andra
länder för att minska risken för uppkomsten avspina bifida. Vet du inte svaret,
kan du formulera en vetenskapligt baserad hypotes.
Svar:
a) Spina bifida kan förebyggas genom att se till att kvinnor i fertil ålder får
tillräckligt med folsyra.
b) Under den fjärde veckan (eller från slutet av tredje veckan), räknad med
embryonal tid.
c) I Sverige låter man bli att berika livsmedel med folsyra eftersom alla grupper
inte behöver extra folsyra (till exempel män). Berikning av livsmedel kan
innebära en ökad risk för andra sjukdomar för grupper som ej behöver folsyra.

DFM1-TENTAMEN 18 03 02
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen
består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du
börjar svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på
delavsnitten (2, 1b+3+5 resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Kroppens lagringsförmåga + Allmänna frågor (30p)
************************************************************************
Specialiserade vävnader och celler i kroppen fungerar som depåer för lagring av till
exempel lipider, kolhydrater, hormoner, vitaminer, mineraler och spårämnen. Lagrad
energi i form av triacylglycerol (TAG) i den vita fettvävens adipocyter, respektive
glykogen i lever (hepatocyter) och muskel, utgör förutsättningar för anpassning till en
föränderlig omvärld och liknande lagersystem återfinns i växter samt enkla organismer
som svampar och bakterier.
Fettväven utgör inte bara en depå för lipider utan även för hormoner (exempelvis leptin),
fettlösliga vitaminer och inflammatoriska mediatorer. Fettväven anläggs redan under
embryoutvecklingen och uppvisar en imponerande inneboende
expansionskapacitet. Fetmarelaterad diabetes kan uppstå om depåförmågan för lipider
överskrids, men problem uppkommer även om kroppens depåer undermineras; vilket kan
leda till bland annat vitaminbrist. Insulin är ett hormon som lagras i bukspottkörtelns
β-celler med stark inverkan på bland annat lipid– och glykogendepåerna.

Kontroll över mängden lagrade mineraler (som till exempel järn och selen),
fettlösliga vitaminer (som A- och D-vitamin) och vattenlösliga vitaminer (framför
allt vitamin B12), är av fundamental vikt för många processer i kroppen.
Sammanfattningsvis kan man säga att kroppens lagringsförmåga regleras utifrån
evolutionära och utvecklingsbiologiska faktorer, men också av livsstilsfaktorer som kost,
aptit, träning, glukosmetabolism och insulinkänslighet är också av betydelse.

************************************************************************

1

1.

(2p) Selen tas upp i kroppen för att framför allt användas som byggsten i
selenproteiner.
a) På vilket sätt ingår selen i selenproteiner?
b) Beskriv de huvudsakliga egenskaper denna seleninnehållande byggsten har.
Svar:
a) Selen ingår i selenproteiner i form av aminosyran selenocystein (Sec).
b) Sec liknar cystein (Cys) men innehåller selen istället för svavel. Detta gör att
Sec är kemiskt mer reaktivt än Cys, men är liksom Cys också en redoxaktiv
aminosyra. Sec kan bilda selen-svavelbrygga med en annan Cys, eller selenselenbrygga med en annan Sec.

2.

(3,5p) Den vita fettväven utgör den främsta lagringsplatsen för triacylglycerol
(TAG) i kroppen.
a) Namnge den struktur eller organell i adipocyten (fettcellen) i vilken TAG
ligger lagrad i?
b) Redogör för TAG-syntesen i den vita fettväven. Alla ingående substrat,
produkter och enzymer ska namnges.
c) Ge en molekylärt och regulatoriskt underbyggd förklaring till hypotesen att
man kan minska syntesen av TAG i fettväv med så kallad ”Atkinsdiet” (”lowcarbohydrate, high-protein/high-fat diet”). [Ledtråd: Tänk på vilken hormonell
påverkan som glukos normalt initierar, samt vilka metabola och regulatoriska
konsekvenser denna hormonella påverkan normalt får när det gäller
omsättningen av kolhydrater och lipider i fettväven.]
Svar:
a) Lipiddroppe (”lipid droplet”).
b) Se Ferrier Fig. 16.14 I: Glycerol-3-fosfat + acyl-CoA (aktiverad fettsyra) 
monoacyl-3-fosfat (enzym: acyltransferas) II: monoacyl(-3-)fosfat + acyl-CoA 
diacylglycerolfosfat (enzym: acyltransferas) III: diacylglycerolfosfat + H2O 
diacylglycerol + Pi (enzym: fosfatas/lipin) IV: diacylglycerol + acyl-CoA 
triacylglycerol (enzym: acyltransferas)
c) Tillgången av kolhydrater (glukos) är begränsad under dessa betingelser vilket
leder till en minskad koncentration av insulin i blodet. Produktion av TAG i
fettväven är beroende av upptag av fettsyror från blodet. Upptaget av fettsyror från
lipoproteinpartiklar är beroende av insulinberoende lipoproteinlipas (LPL)aktivitet och då insulinkoncentrationen vid dessa betingelser är låg begränsas
upptaget av fettsyror till den vita fettväven. TAG-syntes i fettväven utifrån
fettsyror upptagna från blodet kan även begränsas av mängden insulinberoende
glukosupptag och pågående glykolys, då DHAP (dihydroxyacetonfosfat)intermediären behövs för TAG-syntes i fettväven. Då insulinsignaleringen i
fettväven antas vara låg under Atkinsdiet (välfött tillstånd då man tillför extra
kalorier i form av fett istället) begränsas därmed TAG-syntesen. Då
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koncentrationen av insulin är låg kan det också antas att lipolysen är aktiv i
fettväven vilket tillför substrat till β-oxidation och förbränning i kroppens övriga
vävnader (skiftar från kolhydrater till oxidation av fettsyror). Kroppen försätts i
ketos då levern syntetiserar ketonkroppar utifrån nedbrytningsprodukterna efter
fettsyrenedbrytning.

3.

(1p)
Lipider som vi får i oss genom födan måste först brytas ner innan upptag i
tarmepitelet (enterocyterna). Efter återuppbyggnad av bland annat triacylglycerol,
kolesterylestrar och glycerofosfolipider i enterocyterna packas dessa i
kylomikroner. Vilket av dessa påståenden om kylomikroner är korrekt?
a) Nybildade (nascent) kylomikroner utsöndras direkt från enterocyterna ut till
portvenen (v. portae).
b) Nybildade (nascent) kylomikroner består till största delen av kolesterol och
kolesterylestrar.
c) Apolipoprotein B-48 förs över från high-density lipoprotein (HDL) till
kylomikronerna i blodet.
d) Kolesterylestrar ligger insprängda i lipoproteinpartikelns hölje.
e) Merparten av kylomikronernas kolesterol och kolesterylestrar tas upp i levern.

Svar: E

************************************************************************************
Insulin stimulerar bland annat biosyntesen av glykogen i levern.

************************************************************************************
4.

(3p)
Redogör med hjälp av en eller flera figurer och kompletterande text för
insulins signaltransduktion (från struktur på receptorproteinet som binder insulin
till och med namn på det huvudreglerade enzymet i glykogenesen; samtliga steg i
signaltransduktionen skall beskrivas i detalj)

Svar: Se bl.a. Ferrier, Biochemistry 7:e upplagan, figur 23.7 samt föreläsningen
om signaltransduktion på avsnitt 3 kursen DFM1.

3

5.

(4p) Glukos lagras i form av glykogen och finns främst i levern och
muskelvävnad.
a) Redogör med text och figur för glykogenmolekylens struktur.
b) Redogör för de reaktionssteg som är involverade i den direkta nedbrytningen av
glykogenmolekylen. Efterföljande reaktioner skall ej anges. Samtliga substrat,
produkter, enzym och bindningar skall anges.
Svar:
a) Glykogen är en polysackarid bestående av glukosenheter som är
sammanlänkade med α(14)-bindningar. På var åttonde – tionde glukosenhet
sitter också en α(16)-bindning, vilka skapar förgreningar. Centralt i
glykogenmolekylen vid initieringsplatsen sitter proteinet glykogenin.
b) Glykogen α(14) bindning + Pi  glykogen + glukos-1-P, enzym:
Glykogenfosforylas
Glykogen α(16) bindning  glykogen α(14) bindning, enzym: ”Debranching
enzyme” (4:4 transferasaktivitet)
Glykogen α(14) bindning + H2O  glykogen + glukos, enzym: ”Debranching
enzyme” (1:6 glukosidasaktivitet).

6.

(2p) För att glukosmolekyler ska kunna nå levern måste de färdas från
tunntarmens lumen till levern via det venösa dränaget. Beskriv anatomin avseende
glukosmolekylernas transportväg från tunntarmen in till levern.
Svaret ska inkludera:
1. Det latinska namnet på två delar av det venösa dränaget som löper från
tunntarmen in till levern.
2. En översiktlig beskrivning av leverns makroskopiska anatomi.
3. En schematisk skiss av ovanstående strukturer och hur de sitter samman.
Svar:
1. v. mesenterica superior  v. portae hepatis
2. Levern är intraperitonealt belägen, består av fyra lober (två större som separeras
av lig. falciforme, samt två mindre på undersidan). Loberna delas i sin tur upp i
åtta segment. De funktionella loberna och segmenten kännetecknas av att de, lätt
förenklat, har separat blodförsörjning, innervation och dränage av lymfa och galla.
På undersidan av levern återfinns leverporten.
3. För illustrationer av det venösa dränaget se t.ex. ss. 134-135, Thieme ”Anatomy
– An Essentiel Textbook”. För illustrationer av leverns anatomi se t.ex. ss. 154155.

7.

(2p)
Galla är en vätska nödvändig för kroppens matsmältningsprocesser.
Gallan produceras av levern och dräneras i gallblåsan (vesica fellea) där den
koncentreras och lagras.

4

Klargör gallblåsans karakteristiska mikroskopiska anatomi med text och figur.
Vilket är epitelet och vilka karakteristika har det? Vilka är de olika skikten i
gallblåseväggen? Hur skiljer sig gallblåseväggens uppbyggnad i jämförelse med
den generella uppbyggnaden av till exempel tarmväggen?
Svar: Generell uppbyggnad av digestionskanalen:
1. Tunica mucosa
Lamina epitelialis
Lamina propria
Lamina muscularis mucosae (saknas i gallblåsa)
2. Tela submucosa (saknas i gallblåsa)
3. Tunica muscularis externa
4. Tunica adventitia/serosa
Adventitia - Retroperitoneala organ
Serosa - Intraperitoneala organ
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************************************************************************
Lysosomen är en organell som inte har en lagringsfunktion i den friska cellen. Dock kan
material börja lagras upp i lysosomen om den inte kan utföra sin funktion korrekt.
************************************************************************

8.

(4,5p) a) Beskriv lysosomens normala funktion i cellen samt hur den utför denna
funktion.
b) Vad kan konsekvensen bli om lysosomens enzymuppsättning av någon
anledning är defekt?
c) Beskriv den signalmekanism som används för att rikta transporten av de
enzymer som ansvarar för lysosomens funktion till lysosomen. Namnge
signalmolekylen samt mekanismens huvudkomponenter.
Svar:
a) Intracellulär nedbrytning syftandes till återvinning av material. Lysosomen
innehåller en stor mängd hydrolaser av olika slag som kan bryta längre kedjor
och därigenom verka till att bryta ner det som transporteras in i lysosomen till
mindre beståndsdelar. Hydrolaserna har ett lågt pH-optimum anpassat till
lysosomens sura matrix.
b) Om lysosomen har en felaktig enzymuppsättning kan icke-nedbrutna
komponenter lagras till en början inuti cellen. Efter tag börjar cellen göra sig
av med icke-nedbrutna komponenter utanför cellen där det med tiden kan
komma att inlagras i organ eller genom transport i blod eller lymfa lagras på
kärlväggar och där orsaka förträngningar.
c) Enzymer som skall verka i lysosomen märks in med mannos-6-fosfat i cisGolgi. [Inmärkningen katalyseras av N-acetyl-D-glukosaminfosfotransferas
(GlcNAc fosfotransferas)]. Fosfotransferaset känner igen en mycket speciell
yta på det lysosomala enzymet och märker därigenom bara enzymer som skall
verka i lysosomen. Mannos-6-fosfatmärkningen känns sedan igen av mannos6-fosfatreceptorn i trans-Golgi. Mannos-6-fosfat-receptorn medierar därefter
vesikulär transport m.h.a. klatrin till en lysosom eller en mognande sen
endosom.

************************************************************************
Äggcellen är väldigt stor jämfört med en spermie. Ägget innehåller stora lager av
näringsämnen samt molekylära byggkomponenter för det blivande embryot som behövs
innan placentan har utvecklats.
************************************************************************
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9.

(3p) a) Redogör för de viktigaste stegen i befruktningen av en äggcell. Namnge
de viktigaste komponenterna.
b) Beskriv också vad som händer i meiosen hos äggcellen under själva
befruktningen.
c) Beskriv spermiens bidrag till det blivande embryot.

Svar:
a) Spermien genomgår kapacitation under vandringen till oocyten.
Spermien binder till ZP3-receptorer på zona pellucida.
Akrosomreaktionen utlöses så att proteaser hjälper spermien tränga igenom zona
pellucida.
Cellmembranerna fuserar.
b) Oocytens meios II avslutas innan cellkärnorna fuserar.
c) Kromosomerna i spermien inkorporeras i zygoten och ger därmed bidrag till
halva genomet, resten av spermien bryts ned.

Allmänna frågor
10.

(2p) En kategori av signalmolekyler kallas för morfogener.
a) Ge en funktionell definition för ett morfogen samt beskriv grunddragen i
mekanismen.
b) Ange ett exempel på en utvecklingsbiologisk process hos människan där
morfogener fungerar som signalämnen.
Svar:
a) Ett morfogen är ett ämne som utsöndras från celler som utgör en punktkälla.
Det skapas en koncentrationsgradient kring punktkällan genom diffusion.
Mottagarceller med receptorer för morfogenämnet reagerar olika beroende
koncentrationen av morfogenet i omgivningen.
b) Till exempel extremitetsutveckling.

11.

(1p) Namnge det groddblad som ger upphov till
a) skelettmuskler respektive
b) tarmkanalen.
Svar:
a) Mesoderm.
b) Endoderm.
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12.

(2p) Med hjälp av den bifogade bildsidan (bild A-D) skall du ange så noggrant
som möjligt vilket organ som respektive bild illustrerar.
Svar:
A: Tjocktarm - Colon (inga villi, många bägarceller, jämn yta, Lieberkühns
kryptor)
B: Magsäck - Ventrikel, pars corpus-fundus (parietalceller)
C: Glandula sublingualis (50% serösa körtelceller/50% mukösa körtelceller)
D: Tunntarm - Ileum (tydliga plica circularis och "klubbformade" villi).
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Pass 2

Tema 2: Den biologiska klockan (24p)
************************************************************************
Livet på jorden är anpassat efter vår planets rotation och levande organismer har
biologiska klockor som kan förutsäga och anpassa deras biologi till dygnets regelbundna
växlingar. Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2017 gick till Jeffrey C. Hall, Michael
Rosbash och Michael W. Young för deras upptäckter av molekylära mekanismer som
styr cirkadisk rytm. De började med att studera en gen som krävdes för bananflugans
normala dygnsrytm. De visade att genen (period) kodade för ett protein (PER) som
anrikades under natten men bröts ned till låga nivåer under dagen. De identifierade
ytterligare proteiner och kunde beskriva ett självreglerande urverk i våra celler. Klockan
fungerar enligt samma princip i människa. En självgående inre klocka behövs för att
anpassa och förbereda vår fysiologi till dygnets olika faser. Klockan styr viktiga
funktioner som sömn, hormonnivåer, kroppstemperatur och metabolism.

Flertalet studier har visat att alla celler och vävnader styrs av en inre klocka och
synkroniseras av dagsljuset via hypotalamus. Genetiska studier i möss har visat att den
interna klockan i både levern och pankreas har stor betydelse för glukoshomeostasen, då
vävnadsspecifika mutationer i klockgenerna resulterar i utveckling av glukosintolerans,
reducerad insulinproduktion och diabetes.
(Källa: nobelprize.org)
************************************************************************
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13.

(4,5p) Enzymkinetik är centralt i hela metabolismen och enzymernas expression
(genuttryck) påverkas i många fall av den biologiska klockan. Enzymkinetik
beskriver hur effektivt ett specifikt enzym omvandlar ett substrat till en produkt.
a)
Förklara den grundläggande ekvationen inom enzymkinetik: MichaelisMenten–ekvationen. Vad betyder de i ekvationen ingående storheterna?
b)
Rita en graf som illustrerar typisk Michaelis-Menten–kinetik och visa hur
storheterna som angavs i delfråga a) relaterar till grafen.
c)
Förklara hur de olika parametrarna i en reaktion som följer MichaelisMenten–kinetik påverkas om substratkoncentrationen fördubblas.
Svar:
a) Michaelis-Menten–ekvationen: v = Vmax x [S]/(Km + [S])
v – momentan hastighet, uttrycks oftast i mol bildad produkt/tidsenhet
Vmax – maximala hastigheten som ett enzym kan arbeta vid under rådande
omständigheter, uttrycks oftast i mol bildad produkt/tidsenhet
[S] – substratkoncentrationen, uttrycks oftast i mol/l (M)
Km – Michaelis konstant som är en kombination av hastighetskonstanter, brukar
ses som ett mått på affiniteten för ett substrat till respektive enzym. Uttrycks i
mol/l (M)
b)

Vid v=Vmax /2 är [S] lika med Km (erhålls ur MM-ekvationen och används för att
bestämma Km numeriskt). Dock löses alla parametrar idag oftast med icke-linjär
regressionsanalys.
c) Vid låga substratkoncentrationer sker nästan en fördubbling av hastigheten,
men då Vmax nästan uppnåtts sker i princip ingen ökning av hastigheten
(enzymet är mättat av substrat).

************************************************************************
Även i tarmen påverkas aktiviteter såsom DNA-syntes, omsättningen av epitelceller,
motorik, och absorption av näringsämnen av olika cellulära klockor; en del av dessa
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klockor är belägna i tarmens enterocyter. Klockfunktionen i enterocyterna påverkas dock
av både den centrala klockan i hypotalamus (den suprakiasmatiska; SCN), men också av
lokala externa faktorer såsom tarmens bakterieflora samt av födoämnen (till exempel
lipider).
Exempel på den senare typen av klockberoende funktion är att absorptionen av lipider
under natten (som är den aktiva perioden hos möss där man har studerat detta) är större
än under dagen. Vidare, har det visats att utslagning av Clock-genen påverkar bland annat
enterocyternas förmåga att hantera det dietära kolesterolet.
************************************************************************

14.

(4,5p) a) 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.
b) Namnge det peptidhormon som bildas i endokrina celler i tunntarmen, som är
av central betydelse för många olika processer/funktioner när det gäller
nedbrytning och hanteringen av dietära lipider;
c) ange två sådana olika processer som påverkas av det aktuella hormonet.
Svar: Se bl.a. Ferrier Biochemistry 7:e upplagan, sid 173-177 och figur 15.2, 15.4 –
15.6.
a) 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.
b) Peptidhormonet kolecystokinin (CCK), [som bildas i I-celler,]
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c) stimulerar utsöndringen av 1) lipas och colipas från de exokrina cellerna i
pankreas och 2) gallsalter och fosfolipider från gallblåsan [, samt relaxerar sfinkter
Oddi].

15.

(1p) Fettsyror som benämns ω3 respektive ω6 behövs för membran och syntes
av arakidonsyra. Beskriv hur nomenklaturen ”ω3” eller ”ω6” i dessa fettsyror
definieras.
Svar: Dessa fettsyror innehåller en eller flera dubbelbindningar i acylkedjan och
numreringen efter ω-symbolen anger läget för dubbelbindningen som är längst
från karboxylgruppen, räknat i antalet kol från ω-kolet.

16.

(2p) Ett viktigt enzym som ändrar aktivitet i relation till den cirkadiska rytmen
är det huvudreglerande enzymet för ureacykeln.
a) Namnge detta enzym,
b) redogör för den reaktion som katalyseras (samtliga substrat och produkter) och
c) ange även hur enzymets aktivitet huvudsakligen regleras via en metabolit som
inte ingår i själva reaktionen.
Svar:
a) Enzymet är det mitokondriella karbamoylfosfatsyntetas 1, som katalyserar
följande reaktion:
b) 2ATP + HCO3− + NH3  2ADP + karbamoylfosfat + Pi
c) Karbamoylfosfatsyntetas 1 regleras via N-acetylglutamat, som binder enzymet
och därmed fungerar som en obligat aktivator av enzymaktiviteten.

************************************************************************
Störning av den cirkadiska rytmen på grund av sömnstörningar eller skiftarbete kan
resultera i olika gastrointestinala sjukdomar, såsom irritabelt tarmsyndrom (IBS),
gastroesofagal refluxsjukdom (GERD) eller magsårssjukdom. Vid reflux av maginnehåll
till nedre delen av esofagus initieras en sekundär peristaltisk för att föra innehållet i
esofagus tillbaka till ventrikeln. Den sekundära peristaltiska vågen liknar den primära
peristaltiska vågen.
************************************************************************
17.

(3p)
Beskriv hur den primära peristaltiska vågen initieras och hur födan når
magsäcken.
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Svar: När väl maten finfördelats i munnen förs tuggan med hjälp av tungan mot
bakre svalgväggen som startar sväljreflexen initierat via tryckreceptorer i svalget.
Sväljreflexen är starten på transporten av föda genom esofagus till magsäcken,
den så kallade primära peristaltiska vågen. Den går genom hela esofagus och tar
ungefär 10 sekunder för fast föda. Kort efter sväljningen relaxerar den nedre
esofagussfinktern för att snabbare kunna låta flytande föda passera.

18.

(2p)
I muskelvävnaden finns över 200 gener vars uttryck påverkas av
dygnsrytmen. Muskelspecifik utslagning av en gen hos möss (Bmal1) i den
cirkadiska klockan har visats leda till både nedsatt aktivitet av
pyruvatdehydrogenas samt nedreglering av det protein som medierar
glukosupptaget.
a) Namnge det protein som är essentiellt för upptaget av glukos till
skelettmuskelceller.
b) Beskriv på cellulär nivå med text och figur hur upptaget av glukos till
skelettmuskel fungerar vid fasta samt efter en måltid. Signalvägar behöver ej
redogöras för i detalj.
Svar:
a) GLUT-4.
b) Vid fasta är mängden insulin i cirkulationen låg och insulins receptor/signalväg
i muskelceller är inte aktiverad. GLUT-4 finns lokaliserat i intracellulära vesiklar
inuti muskelcellen och finns inte i plasmamembranet och kan därför inte mediera
glukosupptag vid fasta.
Efter en måltid stiger mängden insulin i cirkulationen och insulin binder då till
insulinreceptorn och aktiverar därmed insulins signaltransduktionsväg i
muskelceller. Detta leder till att de intracellulära vesiklarna med GLUT-4 fuserar
samman med plasmamembranet. Lokalisering av GLUT-4 till plasmamembranet
gör att GLUT-4 kan mediera glukosupptag.

19.

(1,5p) Kolhydrater med samma bruttoformler kan uppträda i olika former med
helt skilda kemiska egenskaper. En rad olika begrepp finns därför för att
karaktärisera närbesläktade kolhydrater. Redogör för följande begrepp samt ge
exempel på föreningar som är:
a) Anomerer
b) Enantiomerer
c) Epimerer
Svar:
a) Anomerer: Skiljer sig genom att ett nytt asymmetriskt kol bildas vid
ringslutning. Två anomerer skiljer sig åt genom att ha antingen en α- eller en βstruktur. Exempelvis α-D-glukos och β-D-glukos

13

b) Enantiomerer: Spegelbildsisomerer, exempelvis L- glukos och D-glukos.
c) Epimerer: Två isomerer som endast skiljer sig åt på ett kol kallas epimerer,
exempelvis glukos och galaktos där kol-4 har OH-gruppen åt olika håll i Fisher
projektion.

20.

(1,5p) Den cirkadiska klockan reglerar syntesen och därmed tillgången av acetylCoA i cellen vilket kan inverka på syntesen och förlängningen av fettsyror.
a) Ange var i cellen (subcellulär lokalisering) förlängningen av fettsyror äger rum.
b) Beskriv hur förlängningen av fettsyror, exempelvis palmitat, går till. Substrat,
enzym och eventuella co-enzym ska även anges.
Svar: a) Förlängning sker i SER. b) Elongaser (ej samma som FAS) använder
malonyl-CoA som byggsten och NADPH som co-enzym för att förlänga fettsyran
med två kol i taget. (Om Ac-CoA anges som substrat måste ACC-reaktionen
anges).

21.

(1p) Nattarbete kan öka risken för fetma. Ett företag vill därför utveckla ett
läkemedel mot fetma som verkar lokalt i fettväven. Hur bör läkemedlet verka för
att detta möjligen ska kunna uppnås? (Obs, ingen hänsyn tas till eventuella
negativa bieffekter)
Läkemedlet bör:
a) Stimulera glukosupptaget i fettväven.
b) Stimulera insulinreceptorerna i fettväven.
c) Inhibera hormonkänsligt lipas (HKL) i fettväven.
d) Stimulera β-adrenerga receptorer i fettväven.
e) Inhibera adenylatcyklas i fettväven.
Svar: D

************************************************************************************
Cellcykeln är en reglerad process som oftast går som en klocka – och den anpassas också
efter kroppens biologiska klockor.

************************************************************************************
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22.

(3p) a) Rita en schematisk bild som illustrerar cellcykelns olika huvudfaser,
samt redogör kortfattat för vad som sker under de olika faserna i cellcykeln.
b) Ungefär hur lång tid tar en genomsnittlig cellcykel i mänskliga celler?
Svar:
a) Cellcykelns huvudfaser: Interfasen: G1-fasen föregår S-fasen och här känner
cellen av omgivningen och förutsättningen för att starta DNA-replikation.
Under S-fasen sker DNA-replikation/DNA-syntes. Under G2-fasen sker
förberedelse inför M-fasen med tillväxt av bland annat organeller. Under Mfasen sker uppdelningen av DNA i mitos samt delning av cellen, cytokines.
[G0, är ett stadium där cellen har lämnat cellcykeln och befinner sig i vila.
G0 behöver inte beröras för att få full poäng, M-fasens inre uppdelning i
mitosens faser behöver heller inte redogöras för.
b) En normal cellcykel tar ca 24 timmar.
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Pass 3
Tema 3: (26p) Neandertalarmänniskan påverkar vår hälsa
************************************************************************
Neandertalare troddes väldigt länge vara en utdöd gren på människans släktträd. När de
tekniska möjligheterna utvecklades för att i detalj analysera neandertalarnas arvsmassa
insåg man att upp till 2–4% av genomet hos nutida människor kan ha sitt ursprung i
neandertalare. Därmed är de flesta av oss ättlingar till neandertalare.
En del forskning pekar på en möjlig koppling mellan olika hälsotillstånd/sjukdomar och
en genomisk neandertalkomponent. Bland dessa återfinns till exempel schizofreni och
reumatoid artrit. Neandertal-DNA påverkar troligen även hud- och hårfärg, sovmönstret
och tobaksvanor.
************************************************************************

23.

(4p) Mitokondriellt DNA är det DNA som främst används vid jämförelser av
arvsmassan mellan moderna människor och neandertalare. Det mitokondriella
DNA:t kodar för flera olika tRNA-molekyler och för några av de proteiner som
ingår i elektrontransportkedjan. Redogör med text och figur för
a) elektrontransportkedjans principiella uppbyggnad och funktion.
b) Med hjälp av bland annat substrat och produkter förklara principerna bakom
den oxidativa fosforyleringen, samt
c) den alternativa reaktion som kan ske i brun fettvävnad.
Svar:
Se Biochemistry, Ferrier 6.8 och 6.13
a) Elektrontransportkedjan består av fyra enzymkomplex och två så kallade
mobila carriers (CoQ mellan komplex I/II och III och cytokrom C mellan
komplex III och IV). Substrat för komplex I är det reducerade co-enzymet NADH
och för komplex II det reducerade co-enzymet FADH2 som bildas i TCA-cykelns
succinatdehydrogenas. Passagen av elektroner genom komplex I, III och IV och
dess olika redoxpar leder till att 4+4+2 vätejoner (H+) pumpas ut i
intermembranområdet i vecken (cristae) i det inre mitokondriemembranet. I
komplex IV reagerar e- och H+ med O2 och det bildas H2O.
b) Gradienten av protoner samt laddningsskillnaden över det inre
mitokondriemembranet leder till att protonerna i intermembranområdet flödar
tillbaka genom komplex V (ATPsyntas). När ca fyra H+ passerar tillbaka till
mitokondriematrix så bildas en molekyl ATP från ADP+Pi.
c) Brun fettvävnad uttrycker ”uncoupling protein-1” (UCP1) som transporterar
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tillbaka H+ till mitokondriematrix utan ATP-produktion men med generation av
värme.

24.

(1,5p) Inte bara vår arvsmassa har förändrats sedan neandertalarmänniskornas tid
utan även vår tillgång till föda och våra levnadsvanor. Under det senaste
decenniet har detta lett till att andelen av Sveriges befolkning som har övervikt
eller fetma ökat och utgör idag mer än hälften. Längre tids hyperglykemi kan
påverka flera reaktionsvägar i intermediärmetabolismen.
a) Redogör för substrat, produkt samt intermediären i polyolvägen.
b) Förklara också varför ansamlingen av intermediären i polyolvägen kan ske i
vissa vävnader samt varför den kan vara skadlig.
Svar:
a) Glukos, fruktos och sorbitol.
b) De vävnader som är speciellt känsliga för skador vid diabetes och generell
hyperglykemi är framförallt de som saknar sorbitoldehydrogenas (SDH);
avsaknaden av SDH leder till ansamling av den reducerade sockeralkoholen
sorbitol, som har osmotiska egenskaper p.g.a. molekylens många
hydroxylgrupper, vilket leder till vattenansamling i cellen och därmed störd
cellulär funktion.

25.

(4p) Gener kodande för proteiner involverade i nedbrytning av lipider delas i
hög grad mellan neandertalmänniskan och dagens européer, något som tros utgöra
en evolutionär fördel för vistelse i kallt klimat och för mer effektiv
energiutvinning från fett. Redogör med hjälp av strukturformler för de fyra
enzymatiska reaktioner som sker under en cykel av β-oxidation av fettsyror.
Enzym, co-enzym samt eventuella co-substrat och nukleotider ska också anges.
Svar: Se Biochemistry, Ferrier Fig. 16.17

26.

(3p) Neandertalmänniskans anatomi har studerats med stort intresse under en
längre tid. Kopplat till käken och tuggsystemet så har det bland annat beskrivits
att hakan kännetecknades av att den var mer fallande och inskjutande, snarare än
utskjutande som hos den moderna människan, samt att underkäkens övre del
(ramus) pekade mer utåt i lateral riktning på båda sidor, snarare än rakt upp.
a) Namnge underkäken på latin.
b) Namnge de fyra typerna av tänder som återfinns i underkäken hos den moderna
människan. Beskriv även översiktligt på vilket sätt de olika tändernas
skillnader i form avspeglar skillnader i deras funktion.
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c) Neandertalmänniskans mjukdelar har av naturliga skäl varit svårare att studera
jämfört med deras osteologi. Därför är det svårare att veta hur till exempel
deras spottkörtlar såg ut. Ange det latinska namnet på människans tre större
spottkörtlar.
d) Beskriv den principiella innervationen för de tre större spottkörtlarna och ange
det latinska namnet på minst en av de nerver som innerverar dessa körtlar.
Svar:
a) Mandibula.
b) Framtänder/incisiver (skarp/vass form som gör att den skär födan),
Hörntänder/kaniner (river födan), främre kindtänder/premolarer och
kindtänder/molarer (platt, trubbig form som gör att de maler/krossar födan)
c) Gl. Parotidea/Parotis, gl. Submandibularis, gl. Sublingualis
d) Parasympatisk + sympatisk innervation. Huvudsakligen parasympatisk
innervering som styr salivsekretionen. Gl. Parotidea innerveras parasympatiskt av
n. Glossopharyngeus (IV) medan gl. Submandibularis och Sublingualis innerveras
av n. Facialis (VII).

27.

(1p) Ett flertal studier har visat att det vid schizofreni förekommer förhöjda
nivåer i blod av aminosyrorna glycin, serin, glutamat, homocystein och arginin.
Det är inte känt varför detta är fallet och det är inte heller känt ifall gener vi ärvt
från neandertalmänniskorna ligger bakom detta fenomen. Beskriv samt ange
reaktionen för hur en av dessa aminosyror kan omvandlas till metionin (samtliga
substrat, produkter och enzym/co-enzym ska anges för full poäng).

Svar: Den aminosyra som kan omvandlas till metionin är homocystein, via denna
reaktion som katalyseras via B12-beroende metioninsyntas:
Homocystein + N5-metyltetrahydrofolat  metionin + tetrahydrofolat

28.

(1,5p) Vi ser på neandertalmänniskorna som muskulösa och antagligen behövde
även de använda kreatinfosfat som energireserv i sina muskler. Beskriv hur
kreatinfosfat bildas i musklerna och sedan kan användas som energirik förening.
Samtliga relevanta substrat, produkter och ingående enzymer ska anges.

Svar: Musklerna kan ta upp kreatin från blodet och sedan fosforylera kreatin till
kreatinfosfat m.h.a. kreatinkinas (kreatin + ATP  kreatinfosfat + ADP). När
ATP-behovet i muskler ökar kan samma enzym anaerobt katalysera den omvända
reaktionen, vilket därmed hjälper musklerna att upprätthålla ATP-nivåerrna
(kreatinfosfat + ADP  kreatin + ATP). Det kreatinfosfat som finns i cellerna
räcker för att upprätthålla ATP-nivåerna i några sekunder av hög användning.
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************************************************************************
Troligen hade neandertalmänniskan samma antal kromosomer som den moderna
människan. Detta underlättade blandningen av genetisk material som skedde när dessa
två människotyper fick barn tillsammans.
************************************************************************

29.

(2p) a) Hur ser kromosomuppsättningen (karyotypen) ut hos den moderna
människan?
b) Det verkar som att Y-kromosomen från neandertalmänniskan inte alls finns
kvar i moderna människor. Vad är Y-kromosomens funktion i människans
utvecklingsbiologi?
c) Namnge den gen som ansvarar för den här funktionen.
Svar:
a) Människan har vanligast totalt 46 kromosomer, varav två är könskrosomer (X
och Y), och 44 somatiska kromosomer. 23 kromosomer i en haploid
uppsättning.
b) Y-kromosomen startar manlig utveckling (testikelutveckling).
c) Den gen på Y-kromosomen som ansvarar för denna funktion heter SRYgenen.

30.

(3p) Kromosomer har förutom gener vissa komponenter som är ansvariga för
viktiga ”kromosomfunktioner”.
a) Beskriv funktionen för telomererna samt antalet per kromosom.
b) Beskriv funktionen för centromererna samt antalet per kromosom.
c) Beskriv funktionen för replikationsstartpunkterna samt antalet per kromosom.
Svar:
a) Telomerer är en struktur vid kromosomändarna (två för varje kromosom).
Dess funktion är att skydda kromosomer samt att möjliggöra
kopiering/replikering av DNA vid kromosomändarna.
b) Centromerer är ett område på kromosomen där systerkromatiden hålls ihop,
en per kromosom. När kärnspolen bildas under mitosen binds mikrotubuli till
centromeren.
c) Replikation av DNA börjar vid replikationsstartpunkt. Många
replikationsbubblor startas samtidigt på kromosomen. Det finns många
startpunkter på varje kromosom [ca 30000 nt mellanrum].
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************************************************************************
Baserat på genstudier av levande människopopulationer, är det uppenbart att olika
genetiska komponenter från neandertalmänniskan påverkar ett antal egenskaper hos den
moderna människan, som till exempel hudfärg, hårfärg, sovmönster och risken för
tobaksmissbruk.
************************************************************************

31.

(2p) Ett exempel på arvsanlag som vi får tacka våra neandertalförfäder för är
keratingenerna.
a) Vilken cellbiologisk huvudgrupp av proteiner tillhör keratinerna?
b) Var förekommer keratiner i rikliga mängder i den vuxna kroppen?
Svar:
a) Keratiner är proteiner som är en typ av intermediära filament, alltså utgör de
en del av cytoskelettet.
b) Keratiner är intracellulära proteiner som förekommer i huden, håret och
naglar. [Det finns många olika typer av keratiner med olika funktioner.]

32.

(2p) Nedbrytningen av puriner sker i flera steg och ger i människa upphov till
slutmetaboliten urinsyra/urat. Hos de flesta djur och primater, kan urinsyra
metaboliseras vidare till allantoin med hjälp av enzymet uratoxidas. Hos
människa är emellertid detta enzym ickefunktionellt på grund av mutationer som
skett under den mänskliga evolutionen och som gör att enzymet inte uttrycks.
Detta kan i sin tur leda till sjukdom, som dock kan avhjälpas med läkemedlet
allopurinol, vilket blockerar ett av enzymerna delaktiga i nedbrytningen av
puriner.
a) Namnge enzymet som allopurinol inhiberar samt vilken eller vilka reaktioner i
purinkatabolismen som detta enzym katalyserar.
b) Beskriv vid vilket tillstånd allopurinol administreras och redogör för hur det
motverka detta tillstånd genom hämning av ovannämnda enzym.

Svar: a) Allopurinol hämmar Xantinoxidas, som katalyserar reaktionen: O2 +
H2O hypoxantin  xantin + H2O2, samt xantin O2 + H2O + urinsyra + H2O2
b) Allopurinol kan ges vid gikt och hämmar produktionen av urinsyra. Urinsyra är
svårlösligt och faller lätt ut och kan bilda kristaller som ger upphov till gikt.
Genom att hämma produktionen av urinsyra minskar man koncentrationen av
urinsyra och därmed risken att urinsyra fälls ut.
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************************************************************************
I våra celler har vi två huvudtyper av nukleinsyror, DNA och RNA.
Från neandertalmänniskors ben har forskare hittills endast kunnat studera bevarade DNAmolekyler, kanske för att RNA bryts ner lättare. Modern cell– och molekylärbiologisk
forskning fokuserar dock även väldigt mycket på RNA. Det finns ett antal olika typer av
RNA-molekyler i cellen, och de deltar i mycket centrala processer i en cell.
************************************************************************

33.

(2p) Namnge fyra olika typer av RNA-molekyler som är vanligt
förekommande i cellen. Ange även funktionen för dessa fyra typer av RNAmolekyler.
Svar:
1. mRNA (budbärarRNA) – bär information från DNA till ribosomen
2. rRNA (ribosomal RNA) – strukturella och funktionella komponenter av
ribosomer
3. miRNA (mikroRNA) – reglerar genuttryck
4. tRNA (förflyttarRNA) – är adapter mellan mRNA och aminosyror
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DFM1-TENTAMEN 18 05 28
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt
målmodellen består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs frågorna noga innan du
börjar svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen
på delavsnitten (2, 1b+3+5 resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Cancer (30 p)
*********************************************************************
Cancer är det samlade namnet på ett stort antal sjukdomar som kännetecknas av att
kroppens celler börjar dela sig utan kontroll, och även kan sprida sig till andra delar
av kroppen.
Även om olika typer av cancer har vissa likheter, kan de ha mycket olika egenskaper
när det gäller tumörbildning, tillväxthastighet, spridning, samt underliggande
mekanismer. De vanligaste behandlingsformerna är kirurgi, kemoterapi och
strålningsterapi.
I Sverige ökar insjuknandet, medan dödligheten långsamt har minskat, under perioden
1970-2016. Av alla cancerformer, är lungcancer är den som orsakade flest dödsfall.
Vissa mer sällsynta cancersjukdomar, som cancer i tunga, tungbas, sköldkörtel och
tonsill, har ökat mycket de senaste åren.
(Källa till statistik: socialstyrelsen.se)
*********************************************************************
Gastrointestinal cancer innebär maligna tillstånd i gastrointestinalkanalen och dess
accessoriska organ. Oftast sker tumörutvecklingen i epitelcellerna, men även
cancerformer som uppstår från till exempel glatta muskelceller eller endokrina celler
förekommer. Symtomen är relaterade till det affekterade organet och kan bestå i
obstruktion eller blödning. Diagnosen baseras ofta på endoskopi och biopsi.
Behandlingen beror på var tumören bildats, cancertyp, grad av invasion, och
spridning till annan vävnad. För att förstå patologi och symtom vid de olika
cancerformerna i gastrointestinalkanalen behöver du god kunskap om den normala
histologin.
*********************************************************************
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1.

(2p)
I den bifogade bildsidan är fyra olika organ som deltar i matsmältningen
illustrerade (A-D). Den mindre bilden i B visar en högförstoring av epitelet i
organet. Vilka organ är illustrerade?
Note: bilden kopieras separat i A4 i färg.	
  

Svar:
A: Tunntarm – ileum. Enkelt cylinderepitel; klubbformade korta breda villi;
många bägarceller; rikligt med lymfocyter.
B: Esophagus. Lumen med flerskiktat oförhornat skivepitel.
C: Colon. Enkelt cylinderepitel; Lieberkühns kryptor; dominerande andel
bägarceller; avsaknad av villi.
D: Lever. Klassiska leverlobuli med hexagonal mönster; portazoner;
centralven; hepatocyter.
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*********************************************************************
Cancer kan förekomma i princip var som helst i gastrointestinalkanalen. Tjocktarmen
och ändtarmen tillhör två av de vanligare lokalisationerna. Behandling innefattar
nästan alltid kirurgi, medan tillägget av strålning och kemoterapi varierar beroende på
var tumören sitter. Såväl diagnostik som behandling i form av kirurgi och
strålningsterapi förutsätter kännedom om den relevanta anatomin.
*********************************************************************
2.
(1p)
Vilket av följande alternativ stämmer bäst avseende tjocktarmens anatomi?
A. Haustrae coli kallas de longitudinella muskelband som löper längs med
hela tjocktarmen.
B. Vid flexura coli dextra övergår tjocktarmen från att försörjas av a.
mesenterica superior till att istället försörjas av a. mesenterica inferior.
C. Till skillnad från tunntarmen befinner sig hela tjocktarmen bakom
bukhinnan och lokalisationen är därför retroperitoneal.
D. Hela tjocktarmen innerveras parasympatiskt av n. vagus.
E. Till skillnad från uppåt- och nedåtgående delarna av tjocktarmen är
tvärgående tjocktarmen, colon transversum, mer rörlig eftersom den är
upphängd i ett särskilt tarmkäx.
Svar:
A. Taenia coli heter de longitudinella muskelbanden.
B. Blodförsörjningen övergår från a. mesenterica superior till a. mesenterica
inferior vid den vänstra flexuren, inte den högra.
C. Vissa delar av tjocktarmen är intraperitoneala, såsom caecum, colon
transversum och sigmoideum, medan uppåt och nedåtgående delen av
tjocktarmen brukar beskrivas som sekundärt retroperitoneala.
D. Tjocktarmen innerveras parasympatiskt av n. vagus ungefär fram till
flexura dextra. Därefter innerveras tjocktarmen parasympatiskt av sakrala
nervgrenar.
E. Rätt svar. Colon transversum är mer rörlig för att den är upphängd i ett
särskilt tarmkäx som kallas mesocolon transversum.
3.

(1p)
Vilket av följande alternativ stämmer bäst avseende ändtarmen och
analöppningens anatomi?
A. Den inre analsfinktern, m. sphincter ani internus, kan styras med viljan.
När dess muskelfibrer kontraherar bidrar muskeln till att hålla analöppningen
stängd.
B. Ändtarmen har tre särskilt framträdande makroskopiska kännetecken –
haustrae coli, teniae coli och appendices epiploicae.
C. Ovanför linea pectinata har analkanalen endodermalt ursprung,
visceral/parasympatisk innervation, samt venöst dränage som tillhör
portasystemet.
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D. Rektum befinner sig inferiort om bukhinnan och lokalisationen är därför
intraperitoneal.
E. M. ileococcygeus heter den muskel som bidrar till den anala kontinensen
genom att löpa som en slynga eller hästsko runt ändtarmen.
Svar:
A: M. sphincter ani externus kan styras med viljan. Båda sfinktermusklerna
består av glatt muskulatur.
B: Ändtarmen saknar dessa tre typiska kännetecken, som kan ses på
tjocktarmen.
C: Rätt svar
D: Nedre tredjedelen av rektum befinner sig nedom bukhinnan och är därför
infraperitoneal, medan den övre tredjedelen av rektum helt omges av bukhinna
och därför kan beskrivas som intraperitoneal.
E: Den muskel som löper som en slynga runt ändtarmen heter m. puborectalis.
*********************************************************************
Proliferation av celler sker i den process som kallas cellcykeln. I cancerceller är
regleringen av cellcykeln ofta påverkad vilket leder till oreglerad tillväxt av dessa
celler.
*********************************************************************
4.
(3p)
a) Rita en schematisk bild av cellcykeln med dess faser.
b) Förklara kortfattat vad som sker under de olika faserna i cellcykeln.
Observera att mitosens olika steg ej behöver beskrivas.
Svar:
Cellcykelns faser:
Interfasen: Under G1-fasen känner cellen av omgivningen och förutsättningen
för att starta DNA-replikation. Under S-fasen sker DNA-replikation/DNAsyntes. Under G2-fasen sker förberedelse inför M-fasen med tillväxt av bland
annat organeller.
M-fasen: under M-fasen sker uppdelningen av DNA (som nu är kondenserat)
samt delning av cellen. G0, är ett stadium där cellen har lämnat cellcykeln och
befinner sig i vila. [G0 behöver inte beröras för att få full poäng, M-fasens inre
uppdelning (mitos och cytokines) behöver heller inte redogöras för].
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*********************************************************************
Apoptos är en central process i kroppens skydd mot cancer.
*********************************************************************
5.
(2p)
a) Beskriv kortfattat vad apoptos innebär, och hur mekanismen går till.
b) Hur skiljer sig apoptos från nekros?
Svar:
a) Apoptos är kontrollerad förprogrammerad celldöd. Caspaser aktiveras som
klyver många av cellens proteiner. Kärnmembranet bryts ner och cellen
förpackas i små delar som kan tas upp av till exempel makrofager. Därför blir
det minimal påverkan på omkringliggande celler.
b) Nekros är okontrollerad celldöd, där cellen går sönder och innehållet läcker
ut. Det kan leda till inflammation och stressreaktioner hos omkringliggande
celler.
*********************************************************************
Olika cancersjukdomar kan innebära olika typer av förändringar i gensekvenser,
och/eller i kromosomernas struktur.Dessa ändringar kan uppstå under en individs
livstid, eller kan nedärvas.
*********************************************************************
6.
(4p)
a) Diskutera varför det kan vara svårt att hitta eller identifiera mutationer med
koppling till en sjukdom med tydliga genetiska inslag.
b) Diskutera även varför en konstaterad DNA-förändring i en gen inte
nödvändigtvis ändrar dess funktion. Beskriv en möjlig orsak till detta.
Svar:
a) Mutationer kan ske i olika delar av genomet, och mutationer kan samverka
och antingen förstärka eller försvara mekanismen som ger upphov till
sjukdomen, med eller utan miljöfaktorer i bilden. Genomforskning är komplext,
mutationer som påverkar fenotypen kan ske i andra delar av genen än den
sekvens som kodar för proteinstrukturen. Mutationer kan även påverka
interaktion mellan gener, i icke-kodande delar, i DNA-sekvenser som styr
genreglering i närheten av genen eller över långa avstånd, även mellan olika
kromosomer. Därmed kan det vara svårt att identifiera mutationer med koppling
till sjukdomen. Genreglering och genaktivitet består av komplexa nätverk, och
de mutationer som har identifierats är ofta lokaliserade i exoner vilket kan
påverka proteinets aminosyrasekvens, och därmed dess struktur. Mutationen
kan även ligga i genen för ett annat protein, som är delaktigt i posttranslationell
processning av det protein eller proteinkomplex som kopplats till den aktuella
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genetiska sjukdomen.
b) En DNA-förändring kan ske på ett sätt som inte påverkar genens eller
proteinets funktion. Till exempel i en sekvens som kodar för ett protein, kan en
mutation i ett kodon fortfarande ge samma aminosyra (en så kallad tyst
mutation). Sedan finns det regioner i proteiner som tillåter variation i
aminosyrasekvensen utan funktionsändringar. Om mutationen är i ett intron,
behöver den inte alls påverka genens funktion. Det samma gäller om mutationen
sker i andra regioner i genen som inte är känsliga för förändringar.
*********************************************************************
Det är sedan länge känt att för utveckling av cancer samt för metastasering har
junctions (förbindelser mellan celler) viktiga roller.
*********************************************************************
7.
(2p)
a) Redogör för struktur och funktion för "tight junctions". Namnge de
viktigaste komponenterna.
b) Ange ett exempel på typ av celler eller vävnad som har många ”tight
junctions” samt förklara varför. Rita gärna en schematisk illustration med
förklaringar. [
a)

b)

8.

Svar:
"Tight junctions" [eller tätningsfogar] kopplar samman celler så att inget kan
passera mellan cellerna. "Tight junctions" byggs upp av olika
transmembranproteiner: claudiner och occludiner, i vilka en transmembran del
av proteinet förankras i cellmembranet, och en extracellulär del kopplar
samman två celler. [ZO-proteiner binder in till "tight junctions" och kopplar
dessa till aktinfilamentet inne i cellen. Även andra proteiner kan binda in till en
"tight junction" så att den placeras rätt i en cell, t.ex. för att skapa polaritet hos
epitelceller.]
"Tight junctions" är t.ex. viktiga för att koppla samman epitelceller i tarmen så
att inget okontrollerat läcker ut från kroppen till tarmen eller tvärtom.
(2p)
a) Redogör för struktur och funktion för "gap junctions".
b) Ge ett exempel på en typ av vävnad som har ett relativt högt antal av "gap
junctions", samt förklara varför. Rita gärna en schematisk illustration med
förklaringar.

a)

	
  

Svar:
"Gap junctions" är en typ av kommunicerande koppling som tillåter små
oorganiska joner och andra vattenlösliga molekyler att passera från cell till cell.
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De kan öppnas och stängas genom intra- eller extracellulära signaler. "Gap
junctions" byggs upp av kanalbildande proteiner, connexiner, som är
transmembranproteiner. Sex connexiner sätts samman till en connexon.
Connexoner i plasmamembranet hos två celler som kopplas samman bildar en
kanal.
b)

Exempel på organ/vävnad (ett exempel räcker):
Levern: i levern är inte alla hepatocyter kopplade till en nerv. Om de
hepatocyter som står i kontakt med nerven får en signal så sprids denna snabbt
till närliggande celler via "gap junctions".
Hjärtat: "Gap junctions" behövs för att synkronisera muskelkontrationen vid
sammandragning av hjärtat.

*********************************************************************
Förändringar i cancercellers metabolism syftar till att öka tillväxten och säkra
överlevnaden i den speciella miljö som tumören tillväxer i. Många typer av
cancerceller konsumerar stora mängder glukos (Warburg-effekten). Det finns många
orsaker till detta, som dålig vaskularisering vilket leder till syrebrist och anaeroba
betingelser. En annan orsak är cancercellens stora behov av kolskelett, som behövs
för celltillväxten. Många cancerceller nedreglerar metabola steg som är en
förutsättning för att den oxidativa fosforyleringen med utgångspunkt från glukos skall
kunna ske. Dessutom uttrycker cancerceller ibland isoenzymer som har annan
aktivitet.
*********************************************************************
9.
(5,5p)
a) Redogör för den anaeroba glykolysen med hjälp av en summaformel som
nettomässigt beskriver vad som sker i denna cytosolära process; samtliga
substrat och produkter inklusive nukleotider liksom coenzym/cosubstrat skall
anges i summaformeln.
b) Redogör också i detalj för den första substratnivåfosforyleringsreaktionen i
glykolysen. Substrat och produkter liksom enzymnamn och eventuella
coenzym/cosubstrat skall ingå. Förklara innebörden av begreppet
substratnivåfosforylering.
c) Redogör med hjälp av substrat och produkter liksom enzymnamn och
eventuella coenzym/cosubstrat för den redoxreaktion i glykolysen som leder till
oxidation av huvudsubstratet.
d) Namnge den nyckelintermediär i glykolysen, som utgör startpunkten för den
så kallade hexosaminvägen, samt beskriv vilken typ av makromolekyler som
bildas via denna metabola väg.
Svar:
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a)
b)

c)
d)

glukos + 2ADP + 2Pi à 2 laktat + 2ATP [+2H2O].
1,3-bisfosfoglycerat + ADP à 3-fosfoglycerat + ATP (enzymnamn:
fosfoglyceratkinas). Innebörden av begreppet substrat(nivå)fosforylering är en
kemisk reaktion i vilken det bildas ATP eller i vissa fall GTP. För att detta skall
kunna ske krävs ett substrat med en s.k. högenergibindning som vid klyvning
genererar så mycket energi att det räcker till att bilda en ny högenergibindning
genom addition av en fosfatgrupp till ADP/GDP. Fosfatgruppen kan komma
från högenergiföreningen såsom i glykolysen eller komma från oorganiskt/fritt
fosfat såsom till exempel i mitokondriematrix.
glyceraldehyd-3-fosfat + Pi + NAD+ à 1,3-BPG + NADH + H+ (enzymnamn:
glyceraldehyd-3-fosfat-dehydrogenas.
fruktos-6-P utgör startpunkten för hexosaminvägen som bl.a. syftar till att bilda
olika modifierade och aktiverade glukos och galaktosintermedärer som behövs
för syntesen av bl.a. heteroglykaner (GAG:s) och proteoglykaner samt
glykoproteiner.

*********************************************************************
En förutsättning för att oxidativ fosforylering skall kunna ske med utgångspunkt från
glukos, är att en av de cytosolära glykolysintermediärerna transporteras till
mitokondriematrix, och där omvandlas till en aktiverad tvåkolsförening som kan
fungera som substrat för citronsyracykeln. Den aktuella mitokondriella reaktionen är
ofta nedreglerad eller hämmad i olika cancertyper vilket därmed leder till ökad
anaerob glykolys, och i förlängningen ökad glukoskonsumtion.
*********************************************************************
10. (2p)
Redogör med hjälp av en summaformel för den aktuella mitokondriella
matrixreaktionen, som leder till bildning av en aktiverad tvåkolsförening som
utgör substrat för citronsyracykeln (TCA-cykeln). Samtliga substrat och
produkter inklusive nukleotider liksom det sammanfattande enzymnamnet och
coenzym/cosubstrat skall anges.
Svar: Den efterfrågade omvandlingen katalyseras av enzymkomplexet
pyruvatdehydrogenaskomplexet, som består av tre olika enzymer samt fem
coenzymer/cosubstrat (tiaminpyrofosfat [TPP], liponsyra, coenzym A [CoA],
FAD, NAD+). Reaktionen som katalyseras av det aktuella enzymkompexet är:
pyruvat + CoA + NAD+ à acetylCoA + CO2 + NADH + H+
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*********************************************************************
Även lipidmetabolismen kan vara förändrad i cancerceller och ökad lipidinlagring i
cancerceller räknas numera som en indikator för tumöraggressivitet.
*********************************************************************
11. (2.5p)
I cancerceller ses en ökad andel av både kolesterol och mättade fettsyror i
plasmamembranet.
a) Beskriv med en skiss med förklaringar den schematiska strukturen för
fosfolipider samt namnge två specifika exempel på fosfolipider i
plasmamembranet.
b) Beskriv (gärna med en illustration) hur en ökad andel kolesterol, samt
mättade (jämfört omättade/fleromättade) fettsyror i fosfolipiderna, kan förändra
plasmamembranets egenskaper.
Svar:
a)
Se bild 17.1 i Ferrier. Fosfatidyletanolamin (PE), fosfatidylkolin (PC) och
fosfatidylserin (PS). Även fosfatidylinositol (PI) ingår i plasmamembraner.
b)
En ökad mängd kolesterol respektive mättade fettsyror (i fosfolipiderna) gör
plasmamembranet stelare/tätare (högre smältpunkt). Fettsyrasvansarna ligger
närmre varandra, kolesterol täpper också igen mellanrum. Lägre andel
fleromättade fettsyror kan ha betydelse för hur mycket av t. ex. arakidonsyra
som finns tillgänglig för cellens vitala funktioner (exempelvis
prostaglandinsyntes). En ökad mängd kolesterol kan förändra
membranproteiners funktion (lipid rafts ökar) vilket har betydelse för
signalering i cellen (t. ex insulinresistens, minskat glukosupptag.)
12.

(3p)
Cancerceller kan uppvisa ett ökat upptag av fettsyror från blodet och ökad
lagring av triacylglycerol (TAG) i lipiddroppar inuti cellen.
a) Redogör för triacylglycerol (TAG)-syntesen utifrån glycerol-3-fosfat och
aktiverade fettsyror. Samtliga enzym(klasser) och produkter ska namnges.
b) Ge förslag på mekanismer för hur cancercellerna kan öka sitt fettsyraupptag
och TAG-syntes.

Svar:
a)
Se Fig. 16.14 i Ferrier. I. Glycerol-3-fosfat + acyl(fettsyra)-CoA à
lysofosfatidsyra/monoacylglycerolfosfat (enzym: acyltransferas) II.
lysofosfatidsyra + acyl(fettsyra)-CoA à fosfatidsyra/diacylglycerolfosfat
(DAG-P) (enzym: acyltransferas) III. fosfatidsyra (+H2O) à diacylglycerol
(DAG) + Pi (enzym: fosfatas (Lipin)) IV. diacylglycerol + acyl(fettsyra)-CoA
à triacylglycerol (TAG)
b)
Cancercellen kan t.ex. öka uttrycket av fettransportörer (t. ex. FATPs),
alternativt av lipoproteinlipas (LPL), för att upptaget av fettsyror ska öka. Ökad
glykolys ger mer glycerol-3-fosfat vilket också ökar TAG-syntesen.
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Pass 2
Tema 2: Näringsförsörjning – makro- och mikronäringsämnen
*********************************************************************
För god hälsa är det betydelsefullt att upptaget (eller intaget) av energigivande näring
är adekvat, både för cellen och organismen, liksom tillförseln av spårämnen
(mineraler) och vitaminer.
Många äldre drabbas av näringsbrist bland annat beroende på en försämrad hantering
(nedbrytning och upptag) av näringsämnen i gastrointestinalkanalen, något som i
förlängningen kan bidra till bland annat minskad muskelmassa.
*********************************************************************
13.

(4p)
Redogör med figurer och kompletterande text för:
a) Nedbrytningen av dietära proteiner i gastrointestinalkanalen.
b) Upptaget (in i enterocyterna) av de olika nedbrytningsprodukterna.
Enzymnamn, aktiveringssätt, cellulär bildningsplats för enzymerna, miljöns
betydelse, liksom de olika absorptionsprinciperna för hur
nedbrytningsprodukterna, som bildas då våra dietära proteiner bryts ned i
matsmältningskanalen till mindre enheter, skall beskrivas i detalj med figurer
och kompletterande text.

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.
a) 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.
b)

	
  

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.
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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).
*********************************************************************
En cell behöver näring och näringsreserver under hela sin levnad. Detsamma gäller
den blivande organismen, vid befruktningsögonblicket och tiden i fosterlivet.
*********************************************************************
14. (3,5p)
a) Under de första dagarna efter befruktning delar sig embryot och blir
flercellulärt utan att växa alls i storlek. Förklara kortfattat hur detta är möjligt.
b) Under den embryonala tiden utvecklas även en struktur som heter
gulesäcken, som försörjer det växande embryot tills moderkakan har utvecklats.
Celler från gulesäcken utvecklas till minst två olika mycket viktiga celltyper i
den vuxna människan. Namnge en av dessa.
c) När näringen från gulesäcken inte längre räcker till, utvecklas en ny struktur
som embryot använder för att hämta näring. Vad heter denna struktur och
ungefär när utvecklas den, räknat i veckor från befruktningen?
d) Det finns ett tillstånd där implantationen och därmed utveckling av denna
struktur (jämför delfråga c) sker på fel ställe. Namnge detta tillstånd.
Svar:

15.

	
  

a) Embryot heter ”klyvningsembryot” under de första dagarna. Äggcellen är
mycket stor och innehåller reserver, därför sker väldigt lite RNA- och
proteinsyntens under de första dagarna. Cellerna delar på sig och blir mindre för
varje delning. Storleksväxten är avgränsat av ”äggskalet”, zona pellucida.
b) De första blodcellerna samt könscellerna. [Ett alternativ är tillräckligt.]
c) Moderkakan. Även lakuner godkänns som svar. Moderkakan utvecklas vid
implantationen under den andra veckan av embryonalutveckling.
d) Ektopisk graviditet.
(3p)
Brist på folsyra hos en gravid kvinna kan ge ryggmärgsbråck, spina bifida, hos
fostret. Hos vuxna kan brist på folsyra ge blodbrist (anemi) på grund av
otillräcklig hematopoes. Även brist på vitamin B12 kan hos vuxna ge liknande
symptom, på grund av den så kallade ”folatfällan”. Beskriv folatfällan genom
att:
a) ange den enzymatiskt katalyserade reaktion som sammankopplar vitamin B12
med folsyrametabolism, och
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b) förklara varför symptomen vid vitamin B12-brist liknar dem som ses vid
folsyrabrist. Samtliga substrat och produkter samt enzymnamn skall namnges i
den aktuella reaktionen.
Svar: Folatfällan involverar följande reaktion:
a) homocystein + N5-metyltetrahydrofolat à metionin + tetrahydrofolat
Reaktionen katalyseras av ett enzym (homocystein metyltransferas) som är
vitamin B12-beroende och är det enda metabolismsteget i kroppen som
återgenererar tetrahydrofolat från N5-metyltetrahydrofolat.
b) Om denna reaktion inte fungerar på grund av B12-brist resulterar det i
ansamling av all folsyra i form av N5-metyltetrahydrofolat, vilket ger en
funktionell brist på tetrahydrofolat och alla andra former av folsyra.
*********************************************************************
Den samlade absorptiva ytan i tarmen hos en vuxen människa uppskattas till cirka 30
kvadratmeter. Vid födseln är tunntarmen redan ca 2,75 cm lång, vilket utgör ca 40%
av den slutgiltiga längden hos en vuxen. Det är viktigt att tarmfunktionen snabbt
kommer i gång efter födelsen för att garantera att spädbarnet inte drabbas av
näringsbrist.
*********************************************************************
16. (1,5p)
a) Vilket groddblad i embryot ger upphov till centrala delar av magtarmkanalen?
b) Vad heter de två andra groddbladen i gastrulan?
Svar: a) Endoderm – mag-tarmkanal. b) Mesoderm och ektoderm.
*********************************************************************
Utvecklingen av tarmen och dess omfattande struktur, både till yta och längd, är en
komplicerad process, med flera olika typer av signaleringssystem inblandade. Dessa
system ser till att alla strukturer utvecklas på rätt ställe, och får den funktion och
struktur som behövs. För detta behövs det olika typer av signaleringssystem.
*********************************************************************
17. (4p)
Namnge flera (minst fyra) olika signaleringssystem (principer) som används för
kommunikation mellan celler, samt för var och en av dessa, beskriv kort hur de
fungerar.
Svar:
•
	
  

För 4 poäng, krävs fyra av följande:
Parakrin signalering: kommunikation mellan celler som är nära varandra.
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Autokrin signalering: autokrin signalering är en typ av parakrin signalering,
där en cell både utsöndrar en signal samt tar emot den.
Kontaktberoende signalering: två celler kommunicerar genom en signal som
finns på cellytan på den cell som signalerar.
Endokrin signalering: signalen sprids med blodet från källan till hela kroppen.
Synaptisk signalering: signalering i synaps mellan två nervceller.

•
•
•
•

********************************************************************
Levern är ett stort organ vars celler har flera livsviktiga funktioner. Dessa funktioner
kan indelas i fyra huvudsakliga grupper.
********************************************************************
18. (4p)
Beskriv kortfattat under varje rubrik två viktiga funktioner.
a) Deltagande i syntes/metabolism/upptag/lagring av näringsämnen.
b) Avgiftningsfunktioner.
c) Lagring av vitaminer och mineraler.
d) Funktioner i immunsystemet.
Svar:

a) Syntes/metabolism/upptag/lagring av näringsämnen:
•
Lipid metabolismen:
o Fettsyrasyntes (FA)
o Lipoprotein partikel syntes
o Effektiv beta-oxidering av FA
o Syntes av kolesterol
o Ketonkroppsbildning
o Syntes av gallsalter, som utsöndras med gallan till tarmen, en
förutsättning för upptaget upptaget av fetter från födan
•

Kolhydratmetabolismen
o Bygger upp glykogen från glukos. Leverglykogen kan brytas ned
och glukos frisättas till blodet.
o Glukoneogenes från olika substrat

•

Syntes av plasmaproteiner:
o Nästan alla koagulationsfaktorer
o Specifika transportproteiner
o Reaktionsproteiner vid skada och/eller inflammation (CRP)
o Endokrina prehormoner, som angiotensinogen

b) Genom omvandling av molekyler, till exempel av kvävehaltiga ämnen i
blodet (aminosyror, puriner). Ger metaboliter som kan utsöndras i urinen (urea,
ammoniumjon, urat).
Genom konjugering. Substanserna kopplas till ämnen i hepatocyterna som gör
att de blir vattenlösliga och kan utsöndras med gallan. Till exempel konjugeras
bilirubin med UDP-glukuronsyra
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c) Vitaminer av olika slag, A, D, B12, K.
Mineraler t.ex. järn som ferritin; koppar och små mängder selen, kobolt m.m.
d) Immunsystemet. Proteiner och peptider ingående i komplementsystemet
bildas i levern. Akutfasproteiner som CRP bildas i levern. Kuppferceller är
leverns egna celler med makrofagfunktion. Det mononukleära fagocyterande
systemet (MPS) finns även i levern, innehåller olika celler som är
immunologiskt aktiva, inklusive Kupfferceller. Fungerar här “som ett filter” för
substanser som kommer till levern från tarmen via vena porta.
19.

Svar:

20.

(3p)
Vid långvarig näringsbrist, som till exempel fasta eller svält, mobiliseras
fettreserverna ur den vita fettväven i en process som benämns lipolys. Vilken
betydelse har följande tre ämnen för lipolysen i en fettcell (adipocyt)?
a) perilipin
b) CGI-58
c) hormonkänsligt lipas (HSL)
Perilipin dekorerar den intracellulära fettdroppen (”lipid droplet”). Vid
fosforylering av perilipin minskar dess affinitet till CGI-58, som därmed släpper
och kan aktivera ATGL-enzymet (det första enzymet som hydrolyserar TAG à
DAG). HSL är det huvudreglerade enzymet i lipolysen. Efter fosforylering kan
HSL migrera från cytosolen till att komma i direkt kontakt med fettdroppen, och
hydrolysera DAG à MAG. Fosforylerad perilipin ”öppnar upp” fettdroppen så
att ATGL och HSL kan komma i direkt kontakt med TAG.
(1p)
Grundämnet selen är ett spårämne som vid brist kan ge olika sjukdomar. Till
exempel broskmissbildningar, kardiomyopati, manlig infertilitet och möjligen
ökad risk för cancer. I vilken molekyl ingår selen, vid syntesen av så kallade
selenproteiner?
Svar: Selen inkorporeras i selenproteiner i form av aminosyran selenocystein
(Sec, U), som ser ut som cystein men har en selenatom istället för en
svavelatom. Människans arvsmassa har 25 olika gener som kodar för
selenproteiner.
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Pass 3
Tema 3: Nedbrytning/katabolism (26 p)
*********************************************************************
Inom metabolismen benämns den nedbrytande delen av kroppens ämnesomsättning
för katabolism och de uppbyggande processerna för anabolism. Vid katabolismen
bryts molekyler ned för att utvinna energi, alternativt för att användas som
byggstenar.
För att kroppen ska kunna tillgodogöra sig näringsämnen i födan behöver nedbrytande
processer ske i mag-tarmkanalen efter intag av föda. Detta för att kroppens olika
vävnader och celler ska kunna ta upp dessa ämnen. Proteiner, kolhydrater och fett
bryts ner till aminosyror, monosackarider respektive fettsyror för att dessa i sin tur ska
kunna tas upp av kroppens celler via specifika transportörer. Inuti cellen kan dessa
beståndsdelar oxideras och generera energi. För att utvinna energi genom katabola
processer behövs även särskilda vitaminer och mineraler.
Tillväxt av exempelvis ett embryo och dess organ består inte bara av
uppbyggnadsprocesser utan karaktäriseras även av en aktiv nedbrytning av celler i en
process som benämns apoptos. Även cellens mindre beståndsdelar, som till exempel
RNA, behöver kunna brytas ner. Katabolismen är därför en fundamental förutsättning
för överlevnad.
Om kroppen lider långvarig brist på näring övergår den till att öka nedbrytningen av
kroppseget fett och proteiner. Vid ”hypermetabola” tillstånd har nedbrytande
processer övertaget även vid högt näringsintag, något som också ses vid obehandlad
diabetes	
  
Nedbrytningen av födan påbörjas redan i munhålan när den tuggas och blandas med
saliven. Här följer fyra frågor kring den mikroskopiska anatomin (histologin) i
munhålan och dessa associerade organ.
*********************************************************************
21. (2 p)
a) Vid så kallad DNA-topsning skrapar man bort epitelceller från munhålan
(insidan av kinden) med en kindskrapa för DNA-analys av cellmaterialet. Vilket
epitel dominerar i munhålan? Namnge och klassificera epitelet så noggrant som
möjligt.
Svar: Oförhornat flerskiktat skivepitel.
b) Sekretionen av saliv påverkas av läkemedel. Muntorrhet är en biverkan som
kan ses vid behandling med antidepressiva läkemedel. Den farmakologiska
behandlingen kan inom relativt kort tid leda till omfattande kariesangrepp.
Genom vilken sekretionsmekanism utsöndrar spottkörtlarna sitt sekret? Beskriv
hur den går till.
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Svar: Merokrin sekretion. Exocytos via sekretoriska vesiklar.
c) Hur känner man igen glandula sublingualis mikroskopiskt? Ange
karakteristika som skiljer den från andra spottkörtlar.
Svar: Glandula parotis/parotideus har 100% serösa körteländstycken och en stor
andel fettceller, medan glandula submandibularis innehåller ungefär 80%
serösa körteländstycken och 20% mukösa körteländstycken och glandula
sublingualis innehåller ungefär 50% serösa körteländstycken och 50% mukösa
körteländstycken. Till skillnad från glandula parotis/parotideus innehåller
glandula mandibularis och glandula sublingualis inga eller ytterst få vita
fettceller.
d) Körtlar finns också i tungan, dessa kallas von Ebners körtlar och är
huvudsakligen serösa. Dessa körtlar fungerar sannolikt som sköljande för
smaklökarna. Namnge två typer av papiller i tungan som har smaklökar.
Svar: Papilla circumvallata, papilla fungiforme och papilla foliata. Papilla filiforme
saknar smaklökar.
*********************************************************************
I magsäcken sker både mekaniska och enzymatiska processer som bidrar till att bryta
ned födan.
*********************************************************************
22. (1p)
Vilket av följande alternativ stämmer bäst avseende magsäckens anatomi?
a) Inuti magsäcken finns det ett antal veck som kallas plicae circularis. Dessa
bidrar till att magsäcken kan reglera sin volym beroende på vilken mängd föda
som tillförs magsäcken.
b) Medialt om magsäcken återfinns omentum minus. I denna struktur löper a.
gastrica sinistra och dextra som en slynga.
c) Till skillnad från resten av magtarmkanalen har magsäcken fyra
makroskopiskt distinkta muskellager i tunica muscularis – ett cirkulärt, ett
longitudinellt och två snedgående.
d) Magsäcken får efferent sympatisk innervation genom n. vagus.
e) Den mest superiora delen av magsäcken kallas för antrum.
Svar:
a) Vecken i magsäcken heter rugae eller plicae gastricae. Plicae circularis
återfinns i tunntarmen.
b) Rätt.
c) Magsäcken har tre muskellager i tunica muscularis – innerst ett snedgående, i
mitten ett cirkulärt och ytterst ett längsgående.
d) Magsäcken får efferent parasympatisk innervation genom n. vagus.
e) Den mest superiora delen av magsäcken kallas för fundus.
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*********************************************************************
Genom att producera bukspott bidrar pancreas till nedbrytningen av näringsämnen så
att de kan absorberas i tunntarmen. Pancreas har på så vis en oumbärlig funktion i
matsmältningen.
*********************************************************************
23. (1p)
Vilket av följande alternativ stämmer bäst avseende pancreas anatomi?
a) Den gemensamma gallgången, ductus choledochus, löper från levern in i
pancreas huvud för att sedan tömma sig i tarmen, inferiort om ductus
pancreaticus.
b) Både duodenum och pancreas befinner sig intraperitonealt och är upphängda
med ett särskilt tarmkäx.
c) Pancreas kan indelas i åtta funktionella lober. Varje lob har separat
blodförsörjning, innervation, lymfatiskt dränage och avflöde av gallsaft.
d) Medialt om pancreas huvud, under kroppen, återfinns a. mesenterica
superior.
e) Pancreas utvecklas embryologiskt från mellantarmen och saknar sympatisk
innervation.
Svar:

a) Den gemensamma gallgången löper i majoriteten av fallen in i pancreas
huvud för att sedan sammanflöda med ductus pancreaticus.
b) Pancreas och större delen av duodenum befinner sig retroperitonealt och
saknar tarmkäx.
c) Pancreas utvecklas embryologiskt till två lober (från en ventral och en dorsal
knopp). Däremot brukar levern delas in i åtta funktionella lober.
d) Rätt svar.
e) Pancreas utvecklas från framtarmen och har såväl sympatisk som
parasympatisk innervation, precis som resten av magtarmkanalen.

*********************************************************************
Katabolism, nedbrytning av molekyler, sker även intracellulärt.
*********************************************************************
24. (4p)
a) Beskriv vad autofagi på cellulär nivå innebär – varför finns det autofagi?
b) Ge exempel på autofagi av en cellulär beståndsdel där du också beskriver vad
som händer steg för steg. Ange vilka strukturer och organeller som deltar i
processen.
Svar:

	
  

a) Autofagi innebär att cellen bryter ner en del av sig själv i syfte att t.ex.
återvinna byggstenar eller reglera mängden av vissa organeller.
b) Ett exempel bland flera på autofagi är autofagocytotisk nedbrytning av
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mitokondrien (också kallat mitofagi). I denna process omsluts först
mitokondrien av ett membranhölje [fagofor] som avgår från det
endoplasmatiska retiklet. Detta bildar en autofagosom. Autofagosomen dockar
sedan med en lysosom, eller eventuellt med en sen endosom som sedan mognar
ut till en lysosom.
25.

(4p)
Beskriv fyra stycken skillnader och/eller likheter mellan de novo syntes
(nysyntes) och β-oxidation av fettsyror, samt redogör för innebörden av dessa.

Svar: Se Fig. 16.19 i Ferrier.
Likheter, exempel: En cykel i båda processerna sker i fyra steg (kondenseringreduktion-dehydering-reduktion vs. oxidation, hydrering, oxidation, tiolys);
båda processerna är hormonellt reglerade; båda processerna använder
transportsystem över det inre mitokondriemembranet (citrat vs. karnitin).
Skillnader, exempel: Stimuleras av olika näringstryck (högt näringsintag vs.
svält); stimuleras av olika hormoner (insulin vs glukagon); reduktiv biogenes
vs. oxidativ katabolism; olika cellulär lokalisation (cytosol vs. mitokondrien);
olika organlokalisation (lever ffa vs. flera olika organ); olika coenzym (NADPH
vs NAD+/FAD).
26.

(2p)
a) Redogör för nedbrytningen av de metabolt betydelsefulla ketonkropparna till
acetyl-CoA (det vill säga ketolysen). Substrat, produkter, enzym och eventuella
coenzym ska anges.
b) Vilken av de två funktionella ketonkropparna ger upphov till potentiellt mest
energi?

Svar:
a) Se Fig. 16.23 i Ferrier.
Reaktion I-III, alternativt II-III.
I.
3-hydroxybutyrat + NAD+ à acetoacetat + NADH + H+ (enzym: 3hydroxybutyratdehydrogenas)
II.
Acetoacetat + succinyl-CoA à Acetoacetyl-CoA + Succinat (enzym: tioforas)
[interaktion med TCA-cykeln]
III.
Acetoacetyl-CoA + CoA à 2 Acetyl-CoA (enzym: tiolas
b) β-hydroxybutyrat/3-hydroxybutyrat (p.g.a. att den är mer reducerad än acetoacetat,
NADH utvinns).
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*********************************************************************
Nedbrytning av fett (triacylglyceroler) i fettväven (lipolys), liksom nedbrytningen av
glykogen i levern, stimuleras bland annat av katekolaminen adrenalin.
*********************************************************************
27. (3p)
Redogör med figur och text för adrenalins signaltransduktion i fettväven via ßreceptorer (från receptorproteinets uppbyggnad till och med aktivering av
enzymsteget i lipolysen som aktiveras av adrenalin); samtliga substrat,
produkter, hjälpmolekyler samt enzymer och eventuella coenzymer/cosubstrat
skall beskrivas.
Svar: Se Biochemistry av Ferrier 7:e uppl., sid 94-96 + 189 (Fig. 8.6-8.8 + 16.15).
28.

(5,5p)
Adrenalin stimulerar även glykogenolysen.
a) Beskriv med figur och text glykogens uppbyggnad.
b) Redogör för samtliga steg i glykogens nedbrytning till och med att en
majoritet av glykogens byggstenar omvandlats till glukos; samtliga substrat,
produkter, hjälpmolekyler samt enzymer och eventuella coenzymer/cosubstrat
skall beskrivas.

Svar: a) Glykogen är en homoglykan uppbyggd av D-glukopyranosenheter
sammanfogade med α-(1à4)-glykosidbindningar men också med α-(1à6)glykosidbindningar; de senare bindningarna förekommer vid ungefär var
åttonde glukosenhet. I den reducerade änden av homoglykanen binder
homoglykanen med en O-glykosidbindning till en tyrosinrest i proteinet
glykogenin.
b) Översiktligt sker nedbrytning av glykogen genom fosforolys, omlagring
reaktion vid greningsställena, följt av hydrolys; de enzymer som är involverade
är glykogenfosforylas (GF) och ”debranching enzyme” (DE; innehåller två
olika enzymatiska domäner: ett α(1à4):(1à4)-transferas samt ett α-(1à6)glukosidas). Mera specifikt ombesörjer GF fosforolysen och klyvningen av
α−(1à4)-glykosidbindningarna genom addition av oorganiskt fosfat (Pi) och
bildning av glukos-1-fosfat. Då det kvarstår fyra glukosrester vid en α-(1à6)glykosidbindning ombsörjer DEs transferasaktivitet avklyvning av tre av de fyra
glukosenheter och förflyttning av dessa till en icke reducerande ände av
glukoskedjan; glukosidasdomänen ombesörjer därefter m.h.a. vatten den
hydrolytiska klyvningen av α-(1à6) glykosidbindningen vilket leder till
bildning av fri glukos.
De bildade glukos-1-P molekylerna omlagras till glukos-6-P m.h.a. enzymet
fosfoglucomutas. Den avslutande reaktionen som krävs för att en majoritet av
glukoresterna i glykogen skall omvandlas till fri glukos i levern kräver hjälp av
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enzymet glukos-6-fosfatas som katalyserar reaktionen: glukos-6-P + H2O à
glukos + Pi.
*********************************************************************
Alla aminosyror kan brytas ned och i katabolism omvandlas till andra ämnen.
*********************************************************************
29. (1,5 p)
Vad avses med ketogena repektive glukogena aminosyror?
Svar: De glukogena aminosyrorna kan omvandlas till ämnen som i sin tur kan
bidra till nysyntes av glukos (glukoneogenes). Ala, Gly, Cys, Ser, Thr, Trp kan
ge pyruvat. Arg, Pro, His, Gln, Glu kan ge alfa-ketoglutarat. Thr, Met, ILe, Val
kan ge succinyl-CoA. Tyr, Phe, Asp kan ge fumarat. Asp, Asn kan ge
oxaloacetat. De ketogena aminosyrorna kan bidra till nysyntes av ketonkroppar.
Lys och Leu är enbart ketogena. Detta då de kan metaboliseras till acetyl-CoA,
som ju kan bidra till syntes av ketonkroppar, men även till fettsyrasyntes
(lipogenes). Fem aminosyror är både glukogena och ketogena (Thr, Trp, Tyr,
Phe, Ile).
*********************************************************************
Katabolismen av av nukleotider kan ge upphov till gikt.
*********************************************************************
30. (2p)
Vilken del i nedbrytningen av nukleotider kan ge gikt, och vad är den patogena
mekanismen?
Svar: Katabolism av puriner kan ge upphov till gikt, genom att purinskelettet,
via xantin oxidas, bryts ned till urinsyra (urat). Urat kan inte brytas ned vidare i
kroppen utan måste utsöndras i urinen. Om uratnivåerna blir för höga kan
uratkristaller bildas i ledvätska, vilket ger upphov till inflammation med smärta
i den aktuella leden, gikt.
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DFM1-TENTAMEN 18 08 27
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Tema 1: Metformin (25p), allmänna frågor 5p

********************************************************************************
Metformin (MET), som syntetiserades första gången 1922, är ett av de mest förskrivna perorala
läkemedel mot hyperglykemi i samband med diabetes typ 2; MET började användas kliniskt redan
1958. MET hämmar bland annat glukoneogenesen och verkar också ha en hämmande effekt på
andningskedjan. En del av METs effekter medieras genom aktivering av AMPK (”AMP-activated
protein kinase”) vilket i sin tur leder till minskad mTORC1–aktivitet (mTORC1; ”mammalian
target of rapamycin – complex 1”).
Under årens lopp har MET testats för behandling av olika cancertyper liksom för behandling av
olika typer av kardiovaskulära problem. Avseende cancer har man har till exempel funnit att MET
potentierar (förstärker) effekten av olika cancerläkemedel såsom 5-fluorouracil och doxorubicin;
MET potentierar också effekten av vissa antiproliferativa läkemedel som verkar genom att hämma
signalering via mTOR. Vad gäller olika kardiovaskulära effekter ökar MET bildningen av NO samt
motverkar nedsatt endotelcellsfunktion genom att minska bildningen av ROS och AGE. Dessutom
har positiva effekter av MET rapporterats i samband med demens (Alzheimers sjukdom).
MET påverkar dessutom våra ”cirkadiska klockor” och därmed bland annat tarmfloran liksom
ämnesomsättningen på ett vävnads-/cell-specifikt sätt (till exempel glukoneogenes, lipogenes,
glukosupptag, cellsignalering genom hämning av adenylatcyklas).

Källor: http://dx.doi.org/10.1016/j.cmet.2014.09.018
https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2017.12.023
https://doi.org/10.1016/j.jbior.2018.02.002
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http://dx.doi.org/10.1016/j.bbadis.2012.08.005
DOI: 10.1159/000381643
********************************************************************************
1.

(5p)
Diabetes typ 2 föregås vanligen av en period av insulinresistens.

a)

Beskriv innebörden av begreppet insulinresistens och förklara hur en individ kan vara
insulinresistent utan att ha symptom av diabetes typ 2.

b)

Redogör med bilder och kompletterande text för insulins normala signaltransduktion (från
receptorproteinets struktur till och med effekt på mTORC1; samtliga steg skall beskrivas och
vad som sker i de olika stegen).

Svar:
a)
Se figur 25.8, Ferrier (Biochemistry 7e uppl.). Insulinresistens innebär något fel/förändring i
insulins signaltransduktionsväg som leder till ett försämrat svar på insulin. Detta kan
kompenseras för upp till en viss nivå genom en ökad insöndring av insulin från beta-cellerna i
pankreas. Då beta-cellerna "tröttnar" och inte kan kompensera med ökad insulinsekretion/bildning leder detta till diabetes typ 2.
b)
Se figur 23.7, Ferrier (Biochemistry 7e uppl.) och kompletterande bild i föreläsningen
signaltransduktion på kursen DFM1.
Insulin binder till en redan dimeriserad tyrosinkinasreceptor bestående av två subenheter,
vilka vardera består av en extracellulär alfa-domän samt en beta-domän som spänner över
cellmembranet, och fortsätter intracellulärt. Inbindningen av insulin leder till en korsvis
autofosforylering och fosforylering av IRS till IRS-P. Tyr-fosforylerat IRS känns igen av
enzymer med en s.k. SH-domän, bl.a. PI-3K som med hjälp av ATP fosforylerar PIP2 till
PIP3. Fosfatgruppen i 3-positionen känns igen av kinaserna PDPK1 samt Akt (PKB); PDPK1
fosforylerar Akt till Akt-P som därmed blir aktivt. Akt-P fosforylerar TSC-komplexet (på
annat ställe än AMPK - se nedan) och hämmar dess GTPas aktivitet vilket gynnar
aktiveringen av mTORC1.
********************************************************************************
Glukoneogenes kan utgå från olika substrat. Metformin hämmar glukoneogenesen på olika sätt, till
exempel via påverkan på enzymet AMPK (se den inledande tematexten),
********************************************************************************
2.
a)

(3p)
Redogör med hjälp av en summaformel för den nettomässiga bildningen av glukos med
utgångspunkt från pyruvat; samtliga substrat och produkter inklusive eventuella nukleotider
och coenzym/cosubstrat skall ingå i reaktionsformeln (OBS hela glukoneogenesen skall ej
beskrivas).
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b)

Redogör med hjälp av samtliga substrat och produkter samt enzymnamn för den avslutande
glukoneogenetiska reaktionen som bland annat sker i levern och njuren men ej i
skelettmuskulatur.

Svar:
a)
2pyruvat + 4ATP + 2GTP +2NADH + 2H+ [+6H2O] à
glukos+ 4ADP +2GDP + 6Pi + 2NAD+
b)
Glukos-6-fosfat + H2O à glukos + Pi (enzymnamn: glukos-6-fosfatas).
********************************************************************************
Metformin hämmar glukoneogenes också genom hämning av det mitokondriella
glycerofosfatdehydrogenaset (mGFDH), och stör därmed den så kallade glycerofosfat skytteln.
********************************************************************************
3.

(2p)
Redogör för bildningen av en monofosforylerad trios i glukoneogenesen. Utgå från den
trevärda alkohol som bildas vid fullständig lipolys i fettväven. Samtliga substrat och
produkter samt enzymnamn och eventuellt coenzym/cosubstrat skall anges i de olika
reaktionsstegen.

Svar: glycerol + ATP à glycerol-3-fosfat + ADP (enzymnamn: glycerolkinas);
glycerol-3-fosfat + NAD+ à DHAP + NADH + H+ (enzymnamn: cytosolärt GFDH).
********************************************************************************
Den oxidativa fosforyleringen hämmas av metformin genom direkt påverkan på ett av de
makromolekylära komplexen i andningskedjan, men också indirekt genom hämning av det första
dehydrogenaset i citronsyracykeln (TCA-cykeln).
********************************************************************************
4.
a)
b)
c)

(6p)
Redogör med bild och kompletterande text för andningskedjans uppbyggnad.
Med utgångspunkt från andningskedjans uppbyggnad förklara hur den fungerar och hur den
kopplar vidare till bildningen av energirik nukleotid.
Med utgångspunkt från svaren i delfrågorna a och b, förklara hur metformins påverkan på ett
av de makromolekylära komplexen i andningskedjan kan leda till aktivering av AMPK.

Svar: Se figur 6.8 (a) och 6.13 (b), Ferrier (Biochemistry 7e uppl.).
c) Om komplex 1 i andningskedjan hämmas (se den inledande tematexten) leder detta till
minskad ATP-bildning och i förlängningen till en ökad mängd ADP och AMP; båda
3

nukleotiderna aktiverar AMPK. som har en direkt hämmande effekt på mTORC1 samt
aktiverar GTPas aktiviteten genom att fosforylera TSC på annat ställe än Akt.
********************************************************************************
Ännu en verkningsmekanism för metformin är att minska aktiviteten av adenylatcyklas.
********************************************************************************
5.

(2p)
Redogör för vad minskad adenylatcyklasaktivitet, och därmed minskande cAMP-nivåer, leder
till i vita fettceller (adipocyter). Svaret skall innefatta den övergripande effekten på
lipidmetabolismen, samt inverkan på komponenter i lipidmetabolismen, till exempel enzymer.

Svar: En minskad aktivitet av adenylatcyklas i vit fettväv leder till minskad cAMP-nivå i
fettcellerna, vilket motverkar lipolys. Utan cAMP aktiveras inte cAMP-beroende proteinkinas
A (PKA), och därmed fosforyleras varken perilipin på fettdroppen eller hormonkänsligt lipas
(HSL). Detta minskar lipolysen väsentligt.
********************************************************************************
I en fetmamodell (mus) baserad på högfettsdiet (”HFD; high fat diet”) resulterade
metforminbehandling bland annat i att bakterieflorans sammansättning i tarmen förändrades.
Parallellt med denna förändring minskade mössens vikt liksom deras kolesterolnivåer.
Bakterier i tarmen påverkar på olika sätt omsättningen av gallsalter/gallsyror och därmed det
enterohepatiska kretsloppet. Detta kan ha bidragit till de rapporterade fynden i fetmamodellen.
********************************************************************************
6.
a)
b)
c)

(3,5p)
Redogör med bild och kompletterande text för det enterohepatiska kretsloppet hos människa
(hur det fungerar, varför det behövs, samt för de molekylära förändringar som sker i tarmen
och levern avseende strukturen hos gallsyror och gallsalter).
Namnge den mest polära och därmed mest amfifila gallsaltet.
Beskriv med bild och kompletterande text vilken funktion gallsalter har i den intestinala
hanteringen av lipider.

Svar: Se figur 18.8-18.11, Ferrier (Biochemistry 7e uppl.).
a)
Funktionen av det enterohepatiska kretsloppet handlar om att gallsalter/gallsyror måste
återanvändas många gånger vid en fettrik måltid för att hjälpa till med emulgeringen av de
dietära lipider – den totala poolen av gallsyror och gallsalter uppgår till 3-5 g medan
dygnsbehovet är ca 15-30 g; de konjugerade gallsalterna bildas i levern, lagras i gallblåsan,
återabsorberas i tunntarmen, transporteras bundna till albumin i portavenen och återupptas i
levern för resyntes och/eller modifiering. [Kolesterol utgör förstadiet till gallsalterna och de
modifieringar som sker är att sidokedjan på D-ringen kortas, karboxyleras, och konjugeras
4

b)
c)

med glycin eller taurin. B-ringen hydroxyleras på kol 7 och i den mest amfifila gallsaltet
adderas ytterligare en hydroxylgrupp på C-ringen.]
Olika bakterier i tarmen bidrar till dekonjugering (borttagande av Gly/Tau) och/eller borttag
av hydroxylgruppen på kol 7 och därmed bildningen av sekundära gallsalter; de primära
dekonjugerade gallsalterna kan rekonjugeras i levern till primära gallsalter, medan de
sekundära gallsalterna kan rekonjugeras till konjugerade sekundära gallsalter. I levern kan
gallsyror/gallsalter sulfateras varvid de inte längre kan återabsorberas. Istället elimineras de
då via faeces (ca 0,5-1 g/dygn).
Glycocholsyra.
Gallsalter är emulgeringsmedel (amfifila ämnen med en hydrofob och en hydrofil sida), som
hjälper till med att bryta den hydrofoba interaktionen mellan lipider och därmed finfördela
lipiderna i mindre fettdroppar (micellbildning). Därmed blir de tillgängliga för olika lipaser
och esteraser.

********************************************************************************
Metformins huvudsakliga effekt är att minska leverns produktion av glukos genom att hämma
glukoneogenesen. Nedan ska du klargöra dina kunskaper kring leverns mikroskopiska anatomi
(histologi).
********************************************************************************
7.

(3,5 p)
Hur är leverns celler (hepatocyterna) organiserade? Rita en figur som klargör utseendet och
strukturen för en klassisk leverlobulus. Markera olika kärl/gångar (artär, ven och gallgång). I
vilka riktningar flödar galla respektive blod? Vilken geometrisk form har en portalobulus?

Svar: Levern (hepar) består av parenkym (hepatocyter), bindvävsstroma, sinusoider (kanaler
mellan strängar av hepatocyter) och perisinusoidala rum (Disses spalt/spatium; mellan
endotelceller och hepatocyter). Strukturellt sett är levern uppbyggd av ett stort antal identiska
enheter kallade lobuli eller acini. I mitten av klassisk leverlobulus (hexagon; se nedan) ses en
centralven från vilken anastomoserande hepatocyter radierar, och i vilken sinusoiderna
tömmer sig.
Klassisk lobulus: Den region vars blodutflöde dräneras av samma centralven. Har portazoner
som hörn samt en centralven i sin mitt. I vinkeln på varje hexagon ses portaområden
(portazoner/portal canal) med gallgångar, blodkärl och lymfkärl. Inflöde av blod sker via a.
hepatica propria och v. portae hepatis, vars grenar återfinns i portazoner. Utflöde av blod
sker genom v. hepatica, via centralvener. Gallgångarna har kubiskt epitel och är därför lätta
att skilja från blodkärlen. Portatriad = grenar från a. hepatica propria + v. portae hepatis +
gallgång.
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Blodet i levern strömmar i motsatt riktning jämfört med lymfa och galla. Det blod som tillförs
från a. hepatica propria och v. portae tömmer sig i sinusoiderna mellan raderna av leverceller
för att sedan föras bort via centralvener. Arteriellt och venöst blod blandas således. Galla från
leverceller transporteras i gallcanaliculi till gallgången i portazonen, och även lymfan passerar
ut ur levern via denna region.

En portalobulus har formen av en triangel. Representerar den region där gallan dräneras till
samma portazon. Har centralvener som hörn samt en portazon i mitten.
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***********************************************************************
Det finns många olika slags läkemedel för behandling av cancer. MET potentierar (förstärker)
effekten av cancerläkemedlen 5-fluorouracil och doxorubicin (jämför inledande tematexten). 5fluorouracil hämmar tymidylatsyntas. Doxorubicin interkalerar med DNA, och hämmar därmed
topoisomeras II.
***********************************************************************
8.

(2p)
Förklara hur hämning av tymidylatsyntas och topoisomeras II påverkar cellers (även
cancercellers) proliferation. Beskriv även vad som menas med att doxorubicin interkalerar
med DNA.

Svar: 5-fluorouracil hämmar tymidylatsyntas, och därmed omvandlingen av dUMP till dTMP, stör
alltså biosyntesen av en av deoxyribonukleotiderna. Doxorubicin interkalerar med DNA, detta
betyder att en doxorubicin molekyl lägger sig emellan två plana baspar i DNA helixen, vilket stör
dess struktur. Detta påverkar i sin tur hur topoisomeras II kan relaxera "supercoils" i DNA.
Topoisomeraset kan nu bryta DNA kedjan, men inte återsluta densamma, härmed hämmas
replikationen. Bristen på dTMP samt störd replikation hämmar celltillväxt, även för cancerceller.
9.

(3p)
Aminosyror används i olika steg i intermediärmetabolismen som donatorer av små fragment.
Ge exempel på en reaktion vardera, i vilka:
a) glutamin donerar en kväveinnehållande grupp
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b) serin används som donator av en metylengrupp
För dessa reaktioner, ange samtliga substrat, produkter och enzymnamn,

Svar:
a)
Flera metabola steg där glutamin donerar en kväveinnehållande grupp har diskuterats under
kursen, bl.a. följande:
glutamin + H2O —> glutamat + ammoniumjon (enzym: glutaminas)
PRPP + glutamin + H2O —> 5-fosforibosyl-1-amin + glutamat + PPi (enzym: glutamin:
PRPP amidotransferas)
xantinmonofosfat + glutamin + ATP —> GMP + glutamat + AMP + PPi (enzym: GMP
syntetas)
UTP + glutamin + ATP —> CTP + glutamat + AMP + PPi (enzym: CTP syntetas)
b)

Serin används i följande viktiga reaktion som donator av en metylengrupp:
Serin + THF —> N5,N10-metylen-THF + glycin + H2O (enzym: serin
hydroxymetyltransferas)
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DFM1-TENTAMEN 18 08 27
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Tema 2: Proteinkomplex och aggregering (18 p), allmänna frågor (6 p)

********************************************************************************
Proteiner utför en rad olika funktioner i kroppen i form av enzymer, strukturella komponenter,
signaleringsmolekyler och mycket mer. Från ungefär 20 000 gener hos människan uttrycks många
gånger fler proteiner, då varje gen kan ge upphov till olika varianter av ett protein som skiljer sig åt
på grund av splitsning av dess mRNA, eller genom olika post-translationella modifieringar. Vid
förändringar av arvsmassan, mutationer, så kallade ”single nucleotide polymorphisms” (SNPs),
eller ändrad gen-aktivitet, kan också proteinernas aminosyresekvenser eller expressionsnivåer
förändras. Sammantaget bildar proteinernas aminosyrasekvenser, tertiärstrukturer,
expressionsnivåer, och interaktioner med varandra, det komplicerade nät av biokemiska reaktioner
som ger upphov till liv.
Vid störningar och fel i proteinernas strukturer, eller i deras samverkan med varandra, kan detta ge
upphov till sjukdom. Ibland kan sådana felaktiga proteiner aggregera, vilket i sin tur kan ge skador
på celler och vävnader. Väl kända sjukdomar som till del har att göra med felaktiga proteiner som
aggregerar är Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, Amyotrofisk Lateral Skleros (ALS) och
Huntingtons sjukdom. För att förstå dessa sjukdomar, och för att söka ta fram nya
behandlingsmetoder, så måste man förstå hur proteiner kan bilda komplex med varandra och hur
proteinaggregering kan uppstå.
********************************************************************************
10.

(3p)
Proteinaggregering kan bero på interna faktorer såsom proteinets egen sekvens och struktur,
men även på externa faktorer. Förklara hur externa faktorer kan få vilket protein som helst att
aggregera, även om proteinet bibehåller sin naturliga aminosyresekvens och är helt felfritt.

Svar: Alla proteiner veckas i en tertiärstruktur som interagerar med sin omgivning. Proteiners yta är
normalt sett mer polär i delar av proteinet som interagerar med vatteninnehållande vätskerum
eller andra polära molekyler, medan ytan är mer opolär i delar av proteinet som interagerar
med lipider eller hydrofoba regioner i andra proteiner eller moleykyler. Inre delar av veckade
proteiner har normalt sett övervägande hydrofoba aminosyror. Tertiärstrukturen upprätthålls
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genom vätebindningar, hydrofoba interaktioner och van der Waalskrafter. Om omgivningen
kring ett protein förändras genom en förändrad salthalt, tillsats av nya lösningsmedel eller av
andra molekyler, om temperaturen höjs, eller om det sker en mekanisk påverkan, så ändras
proteinets tertiärstruktur. Om förändringen sker så att hydrofoba aminosyror till övervägande
del exponeras på ytan, eller alfa-helixar övergår till beta-flak, så kan detta leda till att flera
molekyler av samma protein binder till varandra, genom hydrofoba interaktioner. Därmed kan
proteinet förlora den löslighet det har i sin naturliga miljö, och börja aggregera. Detta även
om aminosyresekvensen inte har förändrats.
11.

(3p)
En typ av proteinaggregat som ansamlas i hjärnan på ett onormalt sätt, och som skadar
hjärnan och leder till störningar i minnesfunktioner, består av proteinet tau. Detta protein är
viktigt för stabilisering av mikrotubuli i cellen. Beskriv kortfattat tre viktiga funktioner för
mikrotubuli i cellen (cellulära mekanismer där mikrotubuli har en viktig roll).

Svar: Mikrotubulistrukturer utgör en viktig del av cellens transportmekanismer, till exempel för att
organisera och transportera organeller och vesikler.
Mikrotubuli används i kärnspolen (”mitotic spindle”) för att flytta på kromosomer.
Mikrotubuli används i cilia och flagella för att skapa rytmiska rörelser.
********************************************************************************
Många neurologiska sjukdomar har inslag av ackumulering av proteiner i olika organeller, även i
ER.
********************************************************************************
12.
a)

(4p)
Beskriv strukturen och funktionen för ER (endoplasmatiska retiklet).

b)

Det finns slätt och granulärt ER. Vad är orsaken till att granulärt ER har ett ”granulärt”
utseende? Granulärt utseende hänvisar också till en viktig funktionell skillnad mellan slätt och
granulärt ER. Förklara den funktionella skillnaden.

c)

Vad avgör hur stor del av cellernas inre som utgörs av ER?

d)

ER har förmåga att ändra (till exempel "förstärka") proteiner som skall utsöndras till den
krävande miljön utanför cellen. Ange två allmänna mekanismer som gör detta.

Svar:
a)
Det endoplasmatiska retiklet (ER) är ett cellulärt organ som omsluts av ett enkelt membran.
Detta membran är kontinuerligt med det yttre kärnmembranet. Huvudfunktionen för ER är
translation, veckning och modifiering av proteiner.
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b)
c)
d)

Granulärt utseende bero på att ribosomer som generar ER-proteiner temporärt binder till
utsidan av ER-membranet. Proteinsyntes sker i granulärt ER. Slätt ER har andra funktioner (t
ex lipidsyntes), dock inte proteinsyntes.
Storleken eller omfattningen av ER kan vara mycket olika och anpassas efter behov. En cell
som utsöndrar många olika proteiner i stora mängder behöver ett stort ER.
Proteiner som skall exporteras kan stabiliseras i ER genom att proteiner glykosyleras.
Proteiner stabiliseras även genom disulfidbryggor mellan cysteiners sidokedjor.

********************************************************************************
Proteinaggregering har visat sig leda till ER-stress (endoplasmatiskt retikulum-stress). I levern kan
detta leda till utveckling av leversteatos, ett tillstånd med abnormal fettinlagring i levern beroende
på bland annat ökad fettsyra- och triacylglycerolsyntes.
********************************************************************************
13.

(3p)
Nivåerna av transkriptionsfaktorn sterol regulatory element-binding protein 1c (SREBP1c)
ökar vid ER-stress.

a)

Namnge ett enzym som regleras av SREBP1c.

b)

Ange reaktionen för det huvudreglerade steget i fettsyrasyntesen. Alla ingående substrat,
produkter, eventuella coenzym/cofaktorer, nukleotider och enzym ska namnges.

c)

Beskriv två principiellt olika sätt på vilket det huvudreglerade enzymet i reaktionen som
efterfrågas i b regleras.

Svar:
a)
Acetyl-CoA karboxylas (ACC) eller fettsyrasyntas (FAS).
b)

Acetyl-CoA + (HCO3) CO2 + ATP à Malonyl-CoA + ADP + Pi (Enzym: Acetyl-CoA
karboxylas (ACC))

c)

Reglering av ACC, exempel: i) Genreglering: Ökande SREBP1c-nivåer ökar transkriptionen
av ACC. ii) Kovalent reglering: AMPK fosforylerar och inaktiverar ACC (AMPK i sin tur
regleras också kovalent). iii) Hormonell reglering: Insulinsignalering ökar SREBP1cnivåerna. iv. Alloster reglering: ACC blir mer aktivt om citrat binder in (palmitinsyra har
motsatt effekt).

********************************************************************************
Reaktiva syreradikaler kan förstöra proteiner genom oxidation, vilket därefter kan leda till
proteinaggregering. En studie visade nyligen, bland annat med massspektrometrisk analys av
peptider som producerats med hjälp av trypsin, att glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD) kan
förstöras av syreradikaler genom att kovalenta bindingar bildas mellan oxiderade former av tyrosin
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eller tryptofan i proteiner (Referens: Leinisch F et al Peroxyl radical- and photo-oxidation of
glucose 6-phosphate dehydrogenase generates cross-links and functional changes via oxidation of
tyrosine and tryptophan residues. Free Radic Biol Med. (2017) 112:240-252). Med referens till
dessa fynd, svara på nedanstående frågor.
********************************************************************************
14.
a)

(4 p)
Vad är den normala funktionen för G6PD? Ange substrat och produkter i den normala
reaktion som G6PD katalyserar. Diskutera förväntade effekter på metabolismen av glukos om
detta enzym ej skulle fungera.

b)

Vad är trypsin, och vad är dess normala fysiologiska funktion?

Svar:
a)
G6PD katalyserar det första steget i HMP-shunten:
D-glukos 6-fosfat + NADP⁷ ⇌ 6-fosfo-D-glukono-1,5-lakton + NADPH + H⁷

Om denna reaktion inte sker kan man förvänta sig ett ökat flöde av glukos genom glykolysen.
Minskat flöde i HMP-shunten ger brist på NADPH och olika derivat av ribos (t.ex. ribos-5fosfat).
[I  vissa områden i världen (Afrika, södra Europa och USA m.fl.) är ärftligt betingad brist på
glukos-6-fosfatdehydrogenas en vanlig orsak till hemolytisk anemi, dvs. blodbrist orsakad av
abnormt sönderfall av röda blodkroppar, eftersom erytrocyterna blir mer känsliga för oxidativ
stress p.g.a. minskade nivåer av NADPH.]
b)

Trypsin är ett serinproteas som klyver proteiner till mindre peptider genom spjälkning av
peptidbindningen efter aminosyrorna arginin eller lysin. Proenzymet trypsinogen bildas i
exokrina pancreas, aktiveras genom proteolys i tarmlumen (av enteropeptidas) till trypsin,
som i sin tur klyver och aktiverar alla andra proenzymer som utsöndras i pancreas sekretet.

*********************************************************************
Vid gikt kan kristaller av ett ämne bildas i ledvätska, vilket i sin tur ger upphov till inflammation,
sekundär vävnadsdestruktion, oxidativ stress och aggregerade proteiner i vävnaden.
*********************************************************************
15.

(1 p)
Vilket ämne bildar kristaller vid gikt? Hur produceras detta ämne i intermediärmetabolismen
genom en reaktion som också ger oxidativ stress? Huvudsakliga substrat, produkter samt
enzym ska anges i reaktionen, men strukturformler och kofaktorer behövs ej.

12

Svar: Urat (urinsyra) är det ämne som bildar kristaller vid gikt. Urat är slutprodukten i katabolism
av purinbaser. Urat produceras genom att enzymet xantinoxidas omvandlar xantin, vatten
samt syre till urat samt väteperoxid:
xantin + H2O + O2 à urat + H2O2

Allmänna frågor:

********************************************************************************
Crohns sjukdom, eller Morbus (Mb) Crohn, är en autoimmun sjukdom som kan drabba hela magtarmkanalen, från munnen till anus. Den räknas till gruppen inflammatoriska tarmsjukdomar, där
också ulcerös kolit ingår. Buksmärta, viktminskning, diarré och blodig avföring är vanliga symtom.
Sjukdomen är kronisk, går i skov och orsaken är okänd. Vanligen är slutet av tunntarmen och delar
av tjocktarmen drabbade. Inflammationen omfattar alla tarmväggens lager.
********************************************************************************
16.

(2 p)
Med hjälp av den bifogade bildsidan som illustrerar ileum ska du klargöra dina kunskaper
kring matsmältningskanalens histologiska uppbyggnad. Namnge olika tarmvägglager,
markerade med A-D. Notera att A representerar ett sublager (lamina).
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Svar:

17.

A = Lamina propria (utgör tunica mucosa tillsammans med lamina epitelialis och lamina
muscularis mucosae).
B = Tela submucosa.
C = Tunica muscularis externa (inre cirkulärt och yttre longitudinellt muskellager).
D = Tunica serosa/tunica adventitia (om tarmvägen är fäst till omgivande vävnad, t.ex.
bukväggen eller retroperitoneala organ, kallas detta lager för tunica adventitia och innehåller
enbart bindväv).
(2p)
Vilka strukturer löper inuti omentum minus och bildar den ”anatomiska portatriaden”? Vad
kallas det ligament som omsluter strukturerna? Ange de latinska namnen.
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Svar:

Den egentliga leverartären – a. hepatica propria
Portådern – v. portae hepatis
Den gemensamma gallgången – ductus choledochus
Ligamentet som löper mellan levern och duodenum – ligamentum hepatoduodenale
Tillsammans med de övriga strukturerna löper även nerver, lymfkärl och lymfknutor.

********************************************************************************
I samband med måltid startar ventrikelns kontraktioner. Fyllnad av ventrikeln innebär också
aktivering av så kallade långa tarmreflexer, den gastrocoliska reflexen är en sådan.
********************************************************************************
18.
a)

(2p)
Beskriv defekationsprocessen, alltifrån det att den gastrocoliska reflexen leder till
massperistaltik i colon och ger upphov till känslan av att tarmen behöver tömmas.

b)

Ett annat exempel på en sk lång tarmreflex är ileo-gastrisk reflex.Vilken funktion har denna?

Svar:
a)
När föda når magsäcken initieras den gastrocoliska reflexen (en av de långa tarmreflexerna).
Denna reflex ökar peristaltiken ifrån mitten av colon transversum ner mot rectum.
Tarminnehållet ökar trycket i rectum, spänner ut väggen och leder reflexivt till minskad tonus
i inre analsfinktern, samtidigt som defekationskänslan succesivt ökar. Det senare leder till en
aktivering av den yttre analsfinktern som viljemässigt kan styra när tömning av tarmen skall
ske. För varje massperistaltisk våg kommer succesivt trycket i rectum att öka, och tonus för
respektive sfinkter att öka (yttre) respektive minska (inre).
b)

Ileogastriska reflexen aktiveras när föda når ileum och har till uppgift att temporärt minska
kontraktionerna i ventrikeln för att att tarmen inte ska överfyllas.
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DFM1-TENTAMEN 18 08 27
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består
kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs noga frågorna innan du börjar svara.
Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på delavsnitten (2, 1b+3+5
resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Tema 3: Monogena och komplexa genetiska sjukdomar (26 p)

****************************************************************
Genetiska sjukdomar orsakas av mutationer, förändringar i arvsmassan. Dit hör sjukdomar orsakade
av medfödda mutationer, kromosomavvikelser, monogena sjukdomar och multifaktoriella
sjukdomar, men också tillstånd som orsakas av mutationer som uppkommit under
fosterutvecklingen eller senare i livet och bara finns i vissa organ. Sådana förvärvade mutationer
kan orsaka till exempel missfall, medfödda missbildningar eller cancer.
Till de genetiska sjukdomarna räknas även tillstånd som inte är ärftliga utan orsakas av genetiska
förändringar som bara har uppstått i vissa celler eller vävnader i kroppen. Hit räknas cancer som
orsakas av mutationer i de gener som styr cellernas delning. Mutationer som uppkommer under
fosterutvecklingen kan leda till medfödda missbildningar och missfall. Därför räknas även en del
missbildningar till de genetiska sjukdomarna, även om långtifrån alla missbildningar eller missfall
har en genetisk orsak.
Genetiska sjukdomar orsakas av olika typer av mutationer, förändringar i arvsmassan (DNA).
Sjukdomens symptom avgörs av vilken eller vilka gener som är förändrade och på vilket sätt
mutationen förändrar genen och dess proteiner. Man brukar för enkelhetens skull dela in ärftliga
sjukdomar i kromosomavvikelser, monogena sjukdomar och multifaktoriella sjukdomar.
(Källa: karolinska.se, hämtad 180501)
***************************************************************************
19.
a)

(4p)
Beskriv de principiella skillnaderna mellan enkla och komplexa genetiska sjukdomar.

b)

Namnge två exempel på komplexa genetiska sjukdomar.

c)

Beskriv hur man skulle kunna gå till väga för att studera om en sjukdom med genetiska inslag
(mutationer som påverkar sjukdomen är kända) påverkas av miljön.
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d)

Vad är epigenetiska förändringar? Vad innebär det att en sjukdom har epigenetiska
komponenter?

Svar:
a)
Vid en enkel genetisk sjukdom (monogen sjukdom) ger en mutation direkt utslag i form av
sjukdomen, miljön påverkar inte processen. Vid en komplex genetisk sjukdom, är sjukdomen
ett resultat av växelverkan mellan flera olika gener eller genkombinationer och miljön.
b)
Olika typer av cancer och diabetes typ II är komplexa genetiska sjukdomar.
c)
Man skulle kunna studera samspelet mellan arv och miljö genom att jämföra familjer och
etniska grupper till exempel utifrån deras geografiska distribution. Med tvillingstudier kan
man studera miljöfaktorer hos tvillingar som utsätts för olika miljöer.
d)
Epigenetik betyder i princip kring/på DNA. Epigenetiska förändringar av kromatinet
(kemiska modifieringar av histonsvansar) eller DNA-metylering leder till ändrat genuttryck
och kan ändra cellens fenotyp. Epigenetiska förändringar kan ärvas vid celldelning. Under sin
livstid får kromatinet hos en individ olika typer av epigenetiska modifieringar (permanenta
eller transienta) eftersom vi utsätter oss för olika miljöer, och därför kan till exempel identiska
tvillingar bära på olika epigenom. Miljö (t.ex. rökning, det man äter eller träning) påverkar
epigenetiken i våra celler, vilket kan leda till sjukdom och påverka sjukdomsförlopp.
*****************************************************************************
En missbildning som har blivit sällsyntare hos nyfödda är spina bifida.
*****************************************************************************
20.

(3p)
a) Vad är spina bifida – är det en ärftlig sjukdom? Diskutera möjliga orsaker till hur
utvecklingsstörningen uppstår.
b) Redogör för hur kan man förebygga spina bifida.

[DFM1:2 Jonas Muhr, S2]
Svar:
a)
Defekter i neuralrörsslutning kallas med ett samlingsnamn spina bifida. Normalt sluts
neuralfåran till ett neuralrör först i mitten av embryot och sedan åt båda håll (kranialt och
kaudalt) som ett dubbelt blixtlås. När denna slutning ej fungerar normalt blir resultatet någon
form av spina bifida. Spina bifida kan ha ärftliga komponenter, dock orsakas merparten av
brist på folsyra i kosten.
b)
Folsyra till modern reducerar risken för spina bifida med 50-70%. Folsyra kan tillsättas till
livsmedel (berikade livsmedel), eller ges som kosttillskott (till exempel i tablettform).
21.

(2p)
Vissa genetiska sjukdomar har sjukdomsanlag som endast nedärvs på mödernet. Diskutera en
möjlig genetisk mekanism till detta. Motivera ditt svar vetenskapligt.
17

Svar: Om sjukdomen orsakas av gener eller genförändringar i mitokondriens gener, kommer
sjukdomen att nedärvas maternellt, och ej mendelskt. I embryot finns endast moderns
mitokondrier kvar. Antingen kommer inte spermiens mitokondrier in i zygoten, eller
elimineras dessa efter fertiliseringen.
22.
a)

(2,5p)
Redogör för de olika kroppsaxlarna hos det mänskliga embryot. Ange namnen samt deras
riktning i relation till den vuxna kroppen. Rita gärna en schematisk bild med förklaringar.

b)

Beskriv var den blivande munhålan utvecklas, på den relevanta kroppsaxeln.

c)

Vad heter tillståndet där organ i bukhålan är spegelvänt placerade?

Svar:
a)
Kranial-kaudal kroppsaxel ("huvud-svans"), dorsal-ventral kroppsaxel ("ryggsidanbuksidan"), höger-vänster kroppsaxel.
b)
Munhålan utvecklas i den kraniala änden av den kranial-kaudala kroppsaxeln.
c)
Situs inversus.
23.

(1,5p)
Namnge det groddblad som ger upphov till:
a) skelettmuskler
b) lungor
c) tandemalj

Svar:
a)
Mesoderm.
b)
Endoderm.
c)
Ektoderm.
***************************************************************************
Hirschprungs sjukdom har flera orsaker. Drygt 7% av de drabbade har en kromosomavvikelse i
form av Downs syndrom (trisomi 21). En gemensam nämnare är att ganglieceller inte migrerar till
rätt plats i den distala delen av tarmkanalen under utvecklingen. Detta leder till en sjukdomsbild där
nyfödda barn blir förstoppade och riskerar att bli allvarligt sjuka. Den definitiva behandlingen
består av kirurgiskt borttagande av det paralytiska tarmsegmentet.
***************************************************************************
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24.

(1p)
Vilket av följande alternativ stämmer bäst avseende tjocktarmens anatomi?
A. Till skillnad från tunntarmen befinner sig hela tjocktarmen bakom bukhinnan och kallas
därför retroperitoneal.
B. Vid flexura coli dextra övergår tjocktarmen från att försörjas av a. mesenterica superior till
att istället försörjas av a. mesenterica inferior.
C. M. sphincter pyloricus markerar övergången från tunntarm till tjocktarm och bidrar till att
reglera flödet av tunntarmsinnehåll genom den glatta sfinktermuskulaturen.
D. Till skillnad från tvärgående tjocktarmen, colon transversum, är den uppåt- och
nedåtgående delarna av tjocktarmen mer rörliga eftersom de är upphängda i ett särskilt
tarmkäx.
E. Tjocktarmens nedåtgående del innerveras av sympatiska nerver som kommer från lumbala
ryggmärgssegment, och parasympatiskt av nerver från sakrala ryggmärgssegment.

Svar:
A: Delar av tjocktarmen är intraperitoneala.
B: A. mesenterica inferior börjar försörja tjocktarmen strax innan flexura coli sinistra, inte
dextra.
C: Övergången mellan tunn- och tjocktarm markeras av valva ileocaecalis.
D: Caecum, colon transversum och sigmoideum har ett tarmkäx, medan uppåt- och
nedåtgående kolon sitter tätare ihop med bukhålans bakvägg.
E: Rätt svar.
25.

(1p)
Vilket av följande alternativ stämmer bäst avseende ändtarmen och analöppningens anatomi?
A. Ändtarmen har tre särskilt framträdande makroskopiska kännetecken – haustrae coli,
teniae coli och appendices epiploicae.
B. Den yttre analsfinktern, m. sphincter ani externus, kan inte styras med viljan. Genom
tonisk aktivitet bidrar dess glatta muskelfibrer till att hålla analöppningen stängd.
C. Analkanalen får hela sin arteriella blodförsörjning och venösa dränage av a. respektive v.
rectalis inferior.
D. Ovanför linea pectinata har analkanalen ett ectodermalt ursprung och somatisk
innervation.
E. M. puborectalis har betydelse för den anala kontinensen. Genom att löpa som en slynga
runt ändtarmen skapar den en böjning på rektum.

Svar:
A: Fel då ändtarmen saknar dessa.
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B: Den yttre analsfinktern består av tvärstrimmig skelettmuskulatur som kan styras med
viljan.
C: Analkanalen får även blodförsörjning och dränage av a./v. rectalis superior.
D: Ovanför linea pectinata har analkanalen endodermalt ursprung och visceral innervation.
E: Rätt
***************************************************************************
Monogena dyslipidemier klassificeras utifrån den primära förändring i plasmalipider (kolesterol och
triacylglycerol) eller lipoproteiner (exempelvis low-density lipoprotein) som utmärker dem. De
stora framsteg som har gjorts inom genetiken har möjliggjort identifiering av hittills 27 olika typer
av monogena dyslipidemier, karaktäriserade av extrema avvikelser i plasmalipid- eller
lipoproteinvärden.
***************************************************************************
26.

(3p)
För familjär hyperkolesterolemi har varianter av nio olika gener hittills identifierats som
direkt sjukdomsalstrande. De bäst beskrivna genvarianterna återfinns i gener kodande för
följande tre proteiner. Vad är funktionen för vart och ett av dessa proteiner?

a)
b)
c)

Low-density lipoprotein receptor (LDLR)
Apolipoprotein B (Apo-B)
Apo-E

Svar:
a)
LDLR styr upptaget av LDL till vävnader inklusive levern, dvs står för merparten av
kolesteroltransport till alla vävnader. [LDLR finns uttryckt på cellytan och endocyteras
tillsammans med LDL-partikeln].
b)
ApoB proteinet (Apo-B100) omger lipoproteinpartiklar (VLDL, LDL) och behövs för
uppbyggande av partiklarna samt för interaktionen med LDLR. Fungerar som en ligand för
LDLR och medierar LDL-upptag till vävnader.
c)
Apo-E proteinet finns på lipoproteinpartiklar (kylomikroner, VLDL, HDL). Medierar
endocytos och upptag av VLDL återstoden (IDL) och kylomikronåterstoden till levern.
27.

(1p)
Kylomikronemi är en monogen sjukdom som karaktäriseras av höga nivåer av kylomikroner
och triacylglycerol (TAG) i blodet. Ge en vetenskapligt grundad förklaring varför en defekt
funktion av lipoproteinlipas (LPL) kan leda till hyperkylomikronemi.

Svar: Försämrad LPL aktivitet minskar eller förhindrar hydrolysen av TAG, i samband med
upptaget från kylomikronerna. Detta leder till att kylomikronerna inte minskar i storlek och
antal. Nivåerna av TAG i blodet ökar.
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********************************************************************************
Vid cancersjukdomar är olika regler- och kontrollmekanismer ofta satta ur spel.
********************************************************************************
28.

(3p)
Cellcykeln har ett antal ”checkpoints” där cellen utför en kontroll av kvaliteten i cellcykeln.
Namnge tre check points, samt för var och en av dessa beskriv kortfattat vad som sker.

Svar:
Vid G1-checkpoint kontrolleras om miljön är gynnsam.
Vid G2/M-checkpoint kontrolleras om allt DNA har replikerats samt om miljön är gynnsam.
Vid metafas-checkpoint kontrolleras att alla kromosomer är fastsatta i kärnspolen.
********************************************************************************
Olika förändringar i DNA (mutationer) är en del av cancersjukdomar. Typiskt för cancerceller är att
deras genom är inte lika stabilt som för friska celler. Därmed ackumuleras ofta olika typer av
mutationer under cancersjukdomens gång.
********************************************************************************
29.

(2p)
Dubbelsträngade skador (brott) i DNA är bland de allvarligaste typerna av DNA-skador.
Redogör för mekanismen för de två vanligaste sätten att reparera dubbelsträngade skador i
DNA.

Svar: Dubbelsträngade brott i DNA-kedjan repareras via två olika mekanismer: icke-homolog
rekombination och homolog rekombination. Vid icke-homolog rekombination ligeras fria
ändar av DNA-molekyler. I processen förloras ofta nukleotider och därmed skapas en deletion
i kromosomen. Vid homolog rekombination används en homolog kopia av den drabbade
DNA-strängen och kromosomsträngen kan repareras med hjälp av homolog rekombination.
Den homologa kopian av DNA-strängen kan vara en systerkromatid vid replikation, en
homolog kromosom eller även samma kromosom i fall DNA-brottet är i en del av
kromosomen som är duplicerad på kromosomen.
30.

(2p)
Av följande fem påståenden om kräkning är ett felaktigt. Vilket?
1) Har en prodromalfas med autonoma och motoriska symptom, inkluderande ökad salivation,
kallsvettning och ökad andning med hyperventilation
2) Innebär en ökad motorik i magsäcken och nedre oesofagussfinktern, vilket är viktigt för att

21

tömning av magsäcken skall ske
3)Har en ulkningsfas (”retching”) där inandning hastigt stoppas genom slutning av
struphuvudet, vilket leder till regurgitation av magsäcksinnehåll på grund av det därigenom
kraftigt sänkta intrathorakala trycket
4) Har en tömningsfas där oesofagusinnehåll och magsäcksinnehåll töms uppåt på grund av
bukpress med kraftigt ökat buk- och intratorakaltryck
5) Innebär en kraftig minskning av venöst återflöde med momentant sänkt blodtryck, åtföljt
av en kraftig perifer vasokosntriktion som i sin tur leder till blodtryckstegring och
vagusbroms av hjärtat direkt efter kräkningen

Svar: Påstående nr 2 är fel.
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DFM1-TENTAMEN 19 01 14
Med svar
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen
består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs frågorna noga innan du
börjar svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på
delavsnitten (2, 1b+3+5 resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Molekyler	
  till	
  eller	
  från	
  blodet (30 p)
***********************************************************************
I blodomloppet (blodcirkulationen) transporteras många olika ämnen till och från celler
och vävnader i de olika organen. Ofta handlar det om att tillföra sådant som cellerna
behöver (till exempel näringsämnen, syrgas). Även olika ämnen som celler behöver bli av
med (olika ”slaggämnen”, koldioxid) forslas i blodet till de organ där de slutligen förs
bort från kroppen. Olika signalerande substanser (till exempel hormoner) kan också
distribueras i organismen, via blodet. Likaså farmaka (mediciner).	
  
	
  
I magtarmkanalen tas födoämnen upp för distribution till kroppens vävnader och celler.
***********************************************************************
1.

(3p)
Beskriv tunntarmens översiktliga anatomi. För full poäng ska svaret inkludera
namn på tunntarmens olika delar, arteriella försörjning, venösa dränage, principiella
innervation samt hur tunntarmens olika delar förhåller sig till bukhinnan. De olika
strukturerna ska namnges på latin.

Svar: De olika delarna av tunntarmen som förväntas anges är duodenum, jejunum och
ileum. Större delen av duodenum ligger bakom bukhinnan, retroperitonealt.
Jejunum och ileum är intraperitoneala, beklädda med ett lager visceralt peritoneum,
och kallas för den fria tunntarmen eftersom dessa delar är mer rörliga i bukhålan
jämfört med t.ex. duodenum. Den fria tunntarmen är upphängt genom ett tarmkäx,
mesenterium.
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Den arteriella försöjningen sker i huvudsak genom a. mesenterica superior, som
löper ut från truncus coeliacus på aortas framsida, omslutet av tarmkäxet.
Tunntarmen dräneras genom v. mesenterica superior, som löper samman med v.
splenica/v.lienalis för att bilda v. portae hepatis.
Den principiella innervationen sker autonomt genom sympatiska nerver med
ursprung från thorakolumbala ryggmärgen, samt parasympatiskt genom den pariga
nerven n. vagus, med sitt ursprung från hjärnstammen. Utöver detta finns viscerala
afferenter som löper tillsammans med de sympatiska nervtrådarna, samt det
enteriska nervsystemet som är beläget i tarmväggen.

2.

(1,5 p)
Tunntarmens huvudsakliga uppgift är att absorbera näringsämnen, mineraler och
vitaminer från tarminnehållet som sedan når blodet. Namnge tre
strukturer/ytstrukturer som i tunntarmsväggen, i tunntarmsslemhinnan och på dess
ingående celler bidrar till att öka absorptionsytan.

Svar:
• Plica circulares.
• Villi.
• Mikrovilli.

3.
	
  

(4p)	
  
Beskriv rörelsemönstret i de olika delarna av magtarmkanalen. Beskriv för
respektive del:	
  
(i) hur motoriken ser ut i olika delar av magtarmkanalen 	
  
(ii) hur motoriken regleras.	
  

	
  
Svar:	
  I större delen av magtarmkanalen styrs magtarmkanalens rörelser utan påverkan av
viljan. Det sker genom:	
  
	
  
Glatt muskel spontanaktivitet i Cajalceller (=specialiserade muskelceller), som
initierar elektrisk aktivitet, sprids till omkringliggande glatta muskelcellersyncytium.	
  
Enteriska nervsystemet - pl myentericus (motorik), som samordnar kontraktioner.
Autonoma nervsystemet (ANS) via parasympatikus & sympatikus som ökar
respektive minskar motilitet.	
  
Munhålan – tuggning, viljestyrd.	
  
	
  
Esophagus – sväljning, sväljreflexen initieras av stimulering av mekanokänsliga
receptorer i bakre svalgväggen. En peristaltisk våg genom esophagus trycker födan
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ned i magsäcken för att transportera födan från intagningsplats till
nedbrytningsplats. Ej viljestyrd motorik, regleras av sväljreflexen.	
  
Magsäcken – proximalt; kontinuerligt tonus med receptiv relaxation för
lagringsfunktion för födan. Regleras bl a av sväljreflexen, tonusgraden är beroende
av fyllnadsgraden. Distalt; växelvisa kontraktioner och relaxationer som
uppkommer via pacemakerceller i magsäcken. Regleras via vagovagal signalering
och av hormoner genom fyllnadsgrad och nedbrytningsprodukter av fett och
protein. Motoriken syftar till att blanda upp födan med magsaft à startar
nedbrytning av proteiner.	
  
Tunntarm – Digestiv fas i samband med måltid, efter måltid. Växelvisa
kontraktioner och relaxationer av tarmen à blandning, segmentering (icke
propulsiv peristaltik), transport (propulsiv peristaltik). Blandning syftar till att
blanda föda med enzym etc. Segmentering ökar kontaktytan mellan föda och
tarmslemhinna. Interdigestiv fas i avsaknad av föda i tarmen ex nattetid.
Hormonellt reglerat, fyllnadsgradsreglerat (sträckning av tarm à depolarisering av
cell à närmare tröskelvärde för kontraktion à mer motorik).	
  
Colon – Långsammare motorik, fyllnadsberoende, syftar till transport och lagring
av tarminnehåll. Upptag av vatten.	
  
Rectum – fyllnadsberoende, utfyllnad à reflexmässig relaxation av inre sfinktern
à reflexmässig kontraktion av yttre sfinktern à viljestyrd motorik då yttre
sfinktern relaxeras i och med tarmtömning.	
  

***********************************************************************
I tunntarmen sker den huvudsakliga nedbrytningen och absorptionen av kolhydrater. I
många dieter är stärkelse en viktig källa till kolhydrater. Stärkelsen måste först brytas ned
till monosackaridkomponenter, som därefter kan transporteras in i enterocyterna och
vidare ut ur enterocyterna till blodbanan. Nedbrytningen (digestionen) av stärkelse sker
med hjälp av olika enzymer i olika delar av matsmältningskanalen.
***********************************************************************
4.

	
  

Redogör med hjälp av figur(er) och kompletterande text, för den fullständiga
nedbrytningen av stärkelse till absorberbara monosackarider i
matsmältningskanalen, och för den vidare transporten in och ut från enterocyterna
till dess att monosackariderna återfinns i blodbanan; det aktuella venösa
huvudkärlet skall namnges. OBS! Svaret skall på ett tydligt sätt delas upp enligt
delfrågorna (a-c) nedan.
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a) (2p) Beskriv stärkelses struktur med hjälp av strukturformler och kompletterande
text.
b) (3p) Redogör för var och hur stärkelse digereras i matsmältningskanalen med
angivande av anatomisk lokalisation, substrat, produkter och enzymnamn.
c) (3p) Redogör för absorptionen av de bildade monosackariderna (in i
enterocyterna från tarmlumen och vidare ut ur enterocyterna till blodbanan) med
hjälp av figur(er) och kompletterande text som beskriver absorptionsprinciper,
namnger transportproteiner och beskriver funktionen av accessoriska
transportproteiner, samt namnger det venösa huvudkärlet.
Svar: a) Stärkelse består av två homoglykankomponenter, amylos och amylopektin,
uppbyggda av repetitiva D-glukosenheter i pyranosform och sammanfogade med
α-(1à4)-glykosidbindningar samt α-(1à6)-glykosidbindningar (förekommer
enbart i amylopektin) vid ungefär var 20-30 glukosenhet.
b) I munhålan utsöndras salivamylas som påbörjar nedbrytningen av de två
stärkelsekomponenter genom att hydrolysera α-(1à4)-bindningarna utom de som
ligger längst ut i de två olika stärkelsekomponenterna och närmast greningsställena
i amylopektin; processen fortsätter en kort tid i magsäcken intill att samtliga
salivamylasmolekyler denaturerats. I tunntarmen fortsätter sedan processen med
hjälp av pankreasamylas som fullföljer nedbrytningen till oligosackariderna
(maltos, maltotrios, och α-limit dextriner). De glykosidbindningar som kvarstår i
dessa oligosackarider kommer genom hydrolys klyvas av de i tunntarmsväggen
lokaliserade enzymerna maltas som klyver de kvarvarande α-(1à4)-bindningarna
samt isomaltas som klyver α-(1à6)-bindningarna i α-limit dextrinerna.
c) Från tarmlumen absorberas glukopyranos genom sekundär aktiv transport, mot
en koncentrationsgradient, med hjälp av symport med natriumjoner och proteinet
SGLT1. Den sekundära aktiva transporten drivs av ett i basalmembranet lokaliserad
antiport (Na+/K+-ATPas), som transporterar Na-joner ut från enterocyten och Kjoner in i enterocyten; Na+/K+-ATPas skapar en koncentrationsgradient av Na-joner
från tarmlumen, via enterocyten, till det interstitiella rummet (matrix) – en
koncentrationsgradient som driver SGLT1 och möjliggör absorptionen av glukos
mot en koncentrationsgradient. I basalmembranet finns också uniporten GLUT2
som ombesörjer uttransporten av bland annat glukos över basalmembranet för
vidare transport till blodbanan och v. portae.
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5.

(1p)
Lipider transporteras från magtarmkanalen till det systemiska kretsloppet delvis på
ett annat transportsätt än kolhydrater. Vad heter det cirka 40 centimeter långa kärl
som löper anteriort om bröstryggens kotkroppar, och som transporterar lipider till
det systemiska blodkretsloppet? Vad är det för typ av kärl? Ange namnet på latin.

Svar: Det ca 38-45 cm långa kärlet heter ductus thoracicus och är ett lymfkärl som
transporterar lipidfyllda kylomikroner till det systemiska kretsloppet. Kärlet
tömmer sig i vinkeln mellan v. subclavia och v. jugularis interna.

6.

(3p)
För att ta upp aminosyror, dels från magtarminnehållet till enterocyterna, och även
från blodets plasma till målcellen, använder celler ofta aminosyratransportörer.
a) Namnge och beskriv kortfattat tre olika sorters transportprinciper (tips: det
handlar om någon typ av ”port”).
b) Vidare, namnge en specifik transportör i cellen. (Flera olika specifika
transportörer godkänns).

Svar:

7.

a) Uniport, symport och antiport. Uniport underlättar transport av ett löst ämne över
ett membran i koncentrationsgradientens riktning. Symport tar in minst två lösta
ämnen varav minst en vandrar i koncentrationsgradientens riktning vilket
därigenom driver transporten. Antiport tar minst två lösta ämnen över membranet i
olika riktningar. Minst en av dessa lösta ämnen som transporteras över membranet
går med sin koncentrationsgradient.
b) Ett exempel på symport är Na-glukostransportören i tarmen som transporterar
glukos och natrium in i epitelcellen. [Koncentrationsgradienten av natrium driver
intransporten av glukos (mot glukos egen koncentrationsgradient)].

(1,5p)
Även större molekyler såsom proteiner eller polypeptider (till exempel insulin)
transporteras ut ur celler, till exempel genom vesikeltransport. Redogör för
skillnaden mellan konstitutiv och reglerad sekretion.

Svar: Konstitutiv sekretion sker kontinuerligt. Vid reglerad sekretion ansamlas och
anrikas specifika proteiner i sekretoriska vesiklar som sedan utsöndras vid en given
specifik signal.
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***********************************************************************
Röda blodkroppar har normalt en livstid på cirka 120 dagar. Symptomet gulsot (icterus)
uppkommer då en av metaboliterna i hem-nedbrytningen ansamlas i blodet, i hud och
slemhinnor.
***********************************************************************
8.

Beskriv nedbrytning av hemoglobinmolekylens olika komponenter. Särskilt för
dess prostetiska grupp hem, till de ämnen som utsöndras i avföring och urin.
a) (5p)
Redogör för de olika delstegen i nedbrytningen av hem, var delstegen sker, och hur
intermediärerna transporteras mellan de olika ställen där nedbrytningen sker. En av
metaboliterna i sekvensen kan komma att ansamlas i blodet. Namnge denna
metabolit, och ge exempel på ett sjukdomstillstånd när detta sker.
b) (1p)
Vid nedbrytningen av röda blodkroppen frigöres den metalljon som ingår i hem.
Vilken är jonen, och hur lagras den i cellen? Beskriv hur denna metalljon därefter
transporteras i blodet, för återanvändning till exempel vid bildandet av nya röda
blodkroppar?

Svar: a) Se Biochemistry, Ferrier, 7:e upplagan figur 21.9 och 21.10.
b) Fe2+ lagras bunden till ferritin i alla cellslag, så även i cellen som bryter ned
utsorterade röda blodkroppar [makrofager, typiskt i mjälten]. Fe2+ transporteras i
blodets plasma, bundet till transferrin.

9.

	
  

(2 p)
Med hjälp av bildsidan som innehåller bilderna A-D ska du namnge de olika epitel
som illustreras i respektive bild.
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Svar:

	
  

A: Enkelt cylindriskt epitel (med mikrovilli; gallblåsa).
B: Enkelt kubiskt epitel (utförsgång i pankreas).
C: Flerskiktat oförhornat skivepitel (esophagus).
D: Övergångsepitel (urinblåsa).

7	
  

Pass 2
Tema 2: Celldöd (24 p)
***********************************************************************
De flesta celler i kroppen har en livstid som är mycket kortare än en genomsnittlig livstid
för en människa. Celler som ej längre behövs elimineras av kroppen redan under den
embryonala utvecklingen. Detta är en process som fortsätter livet ut. I allmänhet
elimineras celler genom kontrollerade processer, där deras komponenter tas tillvara för
vidare användning. 	
  
	
  
Celler kan också dö genom trauma eller sjukdom, i processer som är inte kontrollerade
och som kan vålla skada för närliggande celler eller kroppen i allmänhet.	
  
***********************************************************************
	
  
10.

(2p)
Vilka är de viktigaste fördelarna för en organism med apoptos jämfört med nekros?

Svar: a) Apoptos är en kontrollerad process.
b) Apoptos skapar inga skadliga sidoprocesser (ingen inflammation).

11.

(3p)
a) Vad är överlevnadsfaktorer, i cellbiologisk betydelse?
b) Vad är deras funktion i människokroppen?
c) Om du skulle ändra en cell så att den blir oberoende av överlevnadsfaktorer, vad
i cellen skulle du då ändra? Motivera varför förändringen gör cellen oberoende av
överlevnadsfaktorer.

Svar: a) Överlevnadsfaktorer är signalmolekyler som vissa celler utsöndrar och andra
mottager.
b) De flesta celler i människokroppen kräver signalering från andra celler för att
undvika apoptos. Mottager en cell inga överlevnadsfaktorer, genomgår cellen
apoptos.
c) Till exempel ändra receptor för en överlevnadsfaktor så att den skickar signal
vidare in i cellen även när den inte binder ligand.
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***********************************************************************
Cellens arvsmassa innehåller all information som krävs för dess existens, och för att bilda
alla olika ämnen som bygger upp en cell. Denna information består till stor del av DNA
sekvensen. DNA kan skadas, och celldöd kan inträffa om DNA-skador ej kan repareras.	
  
***********************************************************************
12.

(3p)
Ändringar i DNA kan påverka cellens funktion på olika sätt.
a) Förklara vad som menas med en "tyst mutation" Beskriv kortfattat två olika
exempel på var en tyst mutation kan uppstå, dels inom delar av genomet som hör
till en gen, dels inom de delar som inte gör det.
b) Hur sannolikt är det att en tyst mutation inducerar eller bidrar till apoptotiska
processer? Motivera ditt svar vetenskapligt.

Svar: a) Tysta mutationer ger ingen förändring av fenotyp hos individen. Till exempel
mutationer som inte förändrar funktion av proteinet som den muterade genen kodar
för, eftersom den genetiska koden är redundant. Tysta mutationer kan även uppstå i
en del av genomet som inte är viktig för cellens funktion.
b) Eftersom tysta mutationer inte påverkar fenotypen och därmed inte
nödvändigtvis genfunktionen, är det osannolikt att en sådan mutation inducerar
eller bidrar till apoptotiska processer.

13.

(3p)
DNA-skador eller förändringar är inte alltid av ondo. I vissa situationer är de
tvärtom gynnsamma, eller till och med absolut nödvändiga. Icke desto mindre
måste även denna typ av förändring/skador repareras. Ge ett exempel på sådan typ
av DNA-skada/förändring, samt beskriv hur skadan/förändringer i den valda
situationen repareras.
Svar: Flera möjliga scenarier finns:
1. Under Meiosen måste dubbelstrandsbrott bildas och repareras, i samband med
överkorsningar. Detta för rätt fördelning av kromosomerna under meios I. Dessa
dubbelstrandsbrott lagas med homolog rekombination.
2. Dubbelstrandsbrott som lagas via homolog rekombination, mellan homologa
sekvenser på olika kromosomer, kan leda till translokationer. Dessa kan vara
gynnsamma likväl som skadliga.
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3. Under immunsystemets utveckling utnyttjas bildandet av dubbelstrandsbrott som
lagas med icke homolog änd-ligering, för att åstadkomma variation.
4. Andra väl genomtänkta alternativ kan också godkännas.

************************************************************************
Apoptos av celler börjar tidigt i en individs utveckling – redan i blastocysten. Före
implanteringen i endometriet innehåller blastocysten minst två typer av stamceller. Man
brukar definiera stamceller som celler som har en förmåga att förnya sig själva, och att ge
upphov till en eller flera olika celltyper.
************************************************************************
14.

(3p)
a) Ge en ungefärlig tidpunkt när blastocysten bildas.
b) Nämn två stamcellstyper som finns i blastocysten.
c) Ange vad de två stamcellstyperna från delfråga b) ger upphov till under andra
veckan efter befruktningen.

Svar: a) Blastocysten skapas under den första veckan efter befruktningen. [Ungefär dag
5].
b) Inre cellmassa [embryoblast] och trofoblaster.
c) Inre cellmassa ger epiblaster och hypoblaster. Trofoblaster ger cytotrofoblaster
och syncytiotrofoblaster (alternativt moderkaka och fosterhinnor).

15.

(3p)
Ett klassiskt exempel på apoptos är "simhud" som kan finnas mellan fingrar eller
tår. Ofta har denna försvunnit helt under fostertiden, även om det föds barn som har
simhuden kvar.
a) Hur definieras den embryonala perioden och fosterperioden?
b) Hur lång är den embryonala perioden (i veckor)?
c) Varför kan man se olika långa tider som definition för den embryonala perioden?

Svar: a) Under den embryonala perioden bildas viktiga strukturer och organ. Under
fosterperioden växer och vidareutvecklas dessa.
b) Den embryonala perioden avslutas vid vecka 8 till 9 (godkänns veckor 8-10,
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beror på om man räknar embryonaltid eller graviditetstid).
c) Tiden som angives som embryonal period varierar - beroende på hur man räknar.
Om det är embryonaltid, räknar man befruktning som dag 1. Om det är
graviditetstid, är det första dagen av sista mens. Gränsen är aldrig tydlig utan det
finns en transitionsperiod. Dessutom kan detta variera individuellt.

16.

(1p)
Vilka vävnader/organ ger mesoderm upphov till? Ge två exempel.

Svar: Mesoderm ger upphov till bland annat skelett, brosk, muskler, blod.

************************************************************************
Kaspaser är proteaser som deltar i apoptos. Deras namn kommer från engelskans
"caspase", vilket är en förkortning för ”cysteine-dependent aspartate-directed proteases”.
************************************************************************
17.

(3p)
Kaspaser använder cystein i den katalytiska mekanismen, och klyver andra
proteiner vid peptidbindningar som följer aminosyran aspartat.
a) Vilken kemisk grupp är typisk för sidokedjan i aminosyran cystein, och vilka
särskilda egenskaper har denna sidokedja?
b) Aminosyrasekvensen utgör primärstrukturen för ett protein. Viken typ av
bindning sammanbinder aminosyrorna i ett protein? Namnge denna bindning! Visa
med en enkel skiss som visar enkel- och dubbelbindningar samt ingående atomer.
c) Vad avses med ett proteins sekundärstruktur? Ange den typ av kemisk bindning,
som är mest väsentlig för proteiners sekundärstruktur.

Svar: a) Sidokedjan hos cystein innehåller svavel (S) och har strukturen –CH2-SH.
Svavlet fungerar som en syra som kan avge sin proton och bildar då strukturen –
CH2-S-, där denna thiolatform lätt åter kan ta upp en proton, oxideras med syre,
eller bilda en disulfidbrygga med en annan cystein (-CH2-S-S-CH2-).
Disulfidbryggor är vanliga särskilt i extracellulära proteiner och bidrar till att bygga
upp deras tertiärstruktur. Svavelatomen i cystein kan också ingå som en nukleofil
aminosyra i enzymatisk katalys, som t.ex. katalyserat av kaspaser.
b) Den kovalenta bindning som sammanbinder aminosyraresterna i ett proteins
primärstruktur kallas peptidbindning. Peptidbindningen bildas då karboxylgruppen
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i en aminosyra binds ihop med aminogruppen i nästa aminosyra under avgivande
av vatten, vilket därmed ger följande generella struktur, där ”R1" och "R2” utgör
aminosyrornas sidokedjor. Den partiella dubbelbindningskaraktären (trans)
motverkar fri rotation.

c) Den övergripande struktur som aminosyrorna i ett avsnitt av ett protein bildar.
Exempel är α-helix, "ß-pleated sheet". Vätebindningar är viktiga för
sekundärstrukturen.

18.

(3p)
I samband med åderförkalkning skadas artärernas kärlväggar, och celler dör. Detta
är kopplat till ansamling av lipider i kärlväggen och bildning av så kallade
“skumceller”. En del av denna lipidansamling utgöres av kolesterol.
a) Kolesterol kan transporteras från vävnader till levern för utsöndring. Hur går
detta till, vad menas med uttrycket “det goda kolesterolet”? I detta sammanhang,
vilken reaktion katalyseras av enzymet lecithin:cholesterol acyltransferas (även
kallat phosphatidylcholine:cholesterol acyltransferas? Var finns detta enzym, och
hur kan det aktiveras?
b) Oxidering av omättade fettsyror i olika lipider bidrar till ansamlingen i den
åderförkalkade kärlväggen. Omättade fettsyror kan oxideras av ROS. Vad är ROS?
Namnge ett enzym som kan omvandla (eliminera) ROS.

Svar: a) Nybildade ”nascent” HDL som innehåller mycket fosfolipider kan ta upp
kolesterol från perifera vävnader. Härvid esterifieras kolesterol med en fettsyra från
kol 2 på fosfatidylkolin, en hydrofob kolesterylester bildas, katalyserat av LCAT
(även kallat PCAT). Denna hydrofoba molekyl ansamlas i den därmed tillväxande
HDL lipoproteinpartikeln. LCAT är ett enzym i blodplasma, som binder till
”nascent” HDL, och aktiveras av apo A-I. Se vidare Ferrier kap 18, avsnitt D3,
samt Fig 18.23.
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b) ROS betyder “reactive oxygen species”, reaktiva syrgas metaboliter. En sådan är
väteperoxid (H2O2) som omvandlas av katalas och peroxidaser.

	
  

13	
  

Tema 3: Enzymer (26 p)
***********************************************************************
Tusentals proteiner i kroppen är enzymer som katalyserar de många reaktioner som
möjliggör livets olika processer inom ämnesomsättning, reglering av cellfunktion,
kommunikation mellan celler, rörelse, utveckling av vävnader och mycket, mycket mer.
För att förstå grunden till de molekylära mekanismer som styr livets uppkomst, fortgång,
hälsa, sjukdom och död är det väsentligt att känna till hur enzymer fungerar. Likaså
påverkar födans beståndsdelar, läkemedel, infektioner, tillväxtbetingelser och andra
omständigheter hur enzymer fungerar, och därmed hur livet gestaltar sig. Olika enzymer
katalyserar olika reaktioner, men det finns egenskaper som alla enzymer delar. Det finns
också flera olika sätt på vilka enzymers aktiviteter kan påverkas och regleras. Att förstå
enzymers egenskaper är därmed en grundläggande och nödvändig kunskap för att kunna
förstå livets betingelser, dess möjligheter och begränsningar.
Ett exempel på ett reglerat enzym i ämnesomsättningen, som belyser några olika
regulatoriska principer, är det huvudreglerade enzymet som styr nedbrytningen av
glykogen i skelettmuskulatur. Det aktuella enzymet regleras på många olika sätt både av
metabola intermediärer samt genom hormonell påverkan av till exempel
”stresshormonet” adrenalin.
***********************************************************************
19.

Redogör med hjälp av figur(er) och kompletterande text, för adrenalins fullständiga
signaltransduktion i skelettmuskulatur till och med beskrivning av den reaktion som
katalyseras av det huvudreglerade enzymet i glykogenolysen. Redogör också för
hur glykogenolysen kan regleras av olika allostera faktorer samt diskutera
betydelsen av de olika regulatoriska principerna i skelettmuskulatur. OBS Svaret
skall på ett tydligt sätt delas upp enligt delfrågorna (a-d) nedan.
a) (4p) Beskriv i detalj adrenalins signaltransduktion i skelettmuskulatur (från
beskrivning av receptorproteinets struktur, via beskrivning av vad som händer i
samtliga delsteg, till och med beskrivning hur det huvudreglerade enzymet i
glykogenolysen aktiveras).
b) (1p) Redogör med hjälp av samtliga substrat (inklusive eventuella
hjälpmolekyler) och produkter samt enzymnamn för den huvudreglerade reaktionen
i glykogenolysen.
c) (2p) Beskriv hur glykogenolysen kan regleras av två valfria allostera faktorer i
skelettmuskulatur (OBS specificera vilket enzym som regleras i
signaltransduktionsprocessen).
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d) (1p) Diskutera och analysera betydelsen av att en metabol process som
glykogenolysen i skelettmuskulatur kan regleras både hormonellt, via många olika
steg, och även allostert på olika sätt i olika situationer.
Svar: a) Se Biochemistry, Ferrier, 7:e upplagan figurerna 8.7, 8.8, 11.9.
Svaret skall innehålla en tydlig bild av en 7TM-receptor. Eftersom adrenalin i
skelettmuskulatur aktiverar glykogenolysen via β-receptorer sker
signaltransduktionen via följande delsteg och molekylära förändringar: trimert Gprotein med GDP associerar till 7TM-receptorn, utbyte av GDP mot GTP på Gαsubenhet, dissociation av Gα-GTP, Gα-GTP aktiverar genom proteininteraktion
membranbundet adenylatcyklas (AC), AC katalyserar reaktionen ATPà cAMP +
PPi, cAMP (”second messenger”) binder till de två regulatoriska subenheterna i det
tetramera inaktiva enzymet PKA, de två katalytiska subenheterna lossnar och är nu
aktiva (PKA-C). PKA-C med hjälp av ATP [ADP-bildas] fosforylerar och aktiverar
de tetramera enzymet glyogenfosforylaskinas (GFK), den fosforylerade och aktiva
formen (GFK-P) fosforylerar med hjälp av ATP [ADP bildas] och aktiverar det
huvudreglerade enzymet glykogenfosforylas (GF).
b) Se Biochemistry, Ferrier, 7:e upplagan figur 11.7:
glykogen + Pi à glykogen(n-1glukosenhet) + glukos-1P (enzymnamn:
glykogenfosforylas).
c) Se Biochemistry, Ferrier, 7:e upplagan figurerna 11.9, 11.12 och 11.13.
d) Signaltransduktion i många steg medför ”amplifiering” (förstärkning) och många
möjligheter till reglering; alloster reglering: finjustering av aktiviteten i relation till
cellens behov och situation, hormonell reglering som svar på kroppens metabola
situation och behov.

************************************************************************
Specifika enzymer som syntetiseras av cellen behövs för att modifiera och bryta ner
komponenter i extracellulära matrix (ECM). Dessa enzymer är ofta olika typer av
proteaser (metalloproteaser och serinproteaser).
************************************************************************
20.

	
  

(4p)
a) Namnge tre viktiga baskomponenter i ECM som specifikt degraderas av
proteaser.
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b) För var och en av dessa tre baskomponenter, ange deras viktigaste funktion i
ECM.
c) Förklara varför ECM behöver degraderas.
Svar: a) Till exempel kollagen, elastin, proteoglykaner, fibronektin och laminin (endast
proteiner godkänds som svar).
b) Kollagen - ger struktur och stadga; Elastin - fjädrings- och töjnings-kapacitet;
proteoglykaner har hydrofila molekyler som binder vatten; Fibronektin sammanbinder olika molekyler i ECM; Laminin - skapar laminära stödstrukturer
för cellen, på vilka ECM kan byggas.
c) ECM behöver degraderas till exempel när celler vill vandra eller flytta på sig,
eller när vävnaden omstruktureras, som till exempel under utveckling eller
sårläkning.

************************************************************************
Enzymers aktivitet kan påverkas av olika läkemedel, antingen som biverkningar eller som
huvudsaklig mekanism för läkemedlets botande effekt. För att förstå hur många
läkemedel fungerar, behöver man därmed kännedom om såväl grundläggande begrepp
och mekanismer för enzymer, och för olika typer av enzymhämning. Även de specifika
enzymreaktioner som olika läkemedel hämmar.
************************************************************************
21.

(4 p)
Olika typer av hämning av ett enzyms aktivitet kan påverka dess kinetiska
parametrar på olika sätt.
a) Beskriv skillnaden mellan reversibel och irreversibel hämning av ett enzym,
respektive skillnaden mellan kompetitiv och nonkompetitiv hämning.
b) Beskriv vad det innebär att ett enzym följer Michaelis-Menten kinetik, med hjälp
av en enkel skiss. Förklara betydelsen av de kinetiska begreppen Km och Vmax.
c) beskriv hur Km och Vmax förändras vid två typer av reversibel hämning,
kompetitiv respektive nonkompetitiv.

Svar: a) Reversibel hämning av ett enzym föreligger endast då hämmaren finns i lösning
kring enzymet och graden av hämning är direkt relaterad till hämmarens
koncentration. Bindningen av hämmaren till enzymet ej är kovalent. Irreversibel
hämning innebär att hämmaren för alltid förändrar ett enzym, oftast genom
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kovalent förändring. Graden av irreversibel hämning beror på koncentrationen av
hämmaren, och till den tid som ett enzym exponeras för den irreversibla hämmaren
i lösningen.
Kompetitiv hämning innebär att en hämmare tävlar med ett enzyms substrat om
bindning till den aktiva ytan, medan nonkompetitiv hämning ses då hämmare och
substrat binder till olika bindningsplatser på ett enzym.
b) Michaeli-Menten kinetik är den vanligaste enzymkinetiken, där hastigheten i
omvandling av substrat följer en hyperbol kurva beroende av substratkoncentration
och närmar sig asymptotiskt maximal hastighet i katalysen (=Vmax) vid högre
substratkoncentrationer. Km motsvarar den substratkoncentration som ger en
hastighet av halva Vmax.

c) Vid kompetitiv hämning höjs Km för substratet vid närvaro av hämmare medan
Vmax inte förändras. Vid nonkompetitiv hämning är det tvärtom – närvaro av
hämmare sänker då Vmax men förändrar inte Km för enzymets substrat.

22.

(4 p)
Två exempel på läkemedel som hämmar särskilda enzymer i
intermediärmetabolismen, och som används vid olika former av sjukdomar, är
Allopurinol och Metotrexat. Ange för vardera hämmaren vilket enzym som
hämmas, och den normala reaktion som enzymet katalyserar, med angivelse av
substrat, produkt(er) och eventuella kofaktorer.
Som ledtråd ges de förkortningar för dessa enzymers namn, som användes i
"human genome project" (HUGO).
a) Allopurinol hämmar XDH, används vid behandling av gikt.
b) Metotrexat hämmar DHFR, som används vid leukemibehandling eller för
immunsuppression.

Svar: a) Allopurinol är en analog till hypoxantin, hämmar enzymet xantinoxidas.
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Normala reaktioner som xantinoxidas katalyserar :
Hypoxantin + O2 + H2O à xantin + väteperoxid
Xantin + O2 + H2O à urat + väteperoxid
b) DHFR = dihydrofolatreduktas. Normal reaktion som DHFR katalyserar är:
7,8-dihydrofolat + NADPH + H+ à 5,6,7,8-tetrahydrofolat + NADP+

23.

Organismen kan upprätthålla blodsockernivån bland annat genom nysyntes av
glukos (glukoneogenes). Två möjliga substrat för nysyntes av glukos är laktat och
alanin.	
  
a) (3p) Redogör för de enzymatiska steg som skiljer glukonegeones från omvänd
glykolys (substrat, produkt, samt enzym och eventuellt koenzym). I vilka organ kan
glukoneogenes ske?
b) (1p) När (i vilket sammanhang) sker glukoneogenes från laktat? Vad kallas
denna process?
c) (1p) Beskriv reaktionen i vilken den glukogena aminosyran alanin omvandlas till
substrat för glukoneogenes. Ange enzymnamn, substrat, och produkter.
d) (1p) När (i vilket sammanhang) ökar glukoneogenes från aminosyror? Varifrån
kommer dessa aminosyror? Hur regleras glukogenes från aminosyror av glukagon
och insulin?

Svar: a) Glykolysens irreversibla reaktioner ersättes i glukonegenesen:
• Pyruvat à OAA à PEP. Pyruvatkarboxylas (koenzym är biotin) i
mitokondrien omvandlar pyruvat + CO2 à OAA + ATP åtgår för denna
reaktion. OAA reduceras till malat som kan passera mitkondrie-membranerna
till cytosolen. Här oxideras malat åter till OAA. PEP-karboxykinas katalyserar
dekarboxylering av OAA i cytosolen: OAA + GTP à. PEP + GDP + CO2
Dessa reaktioner motsvarar pyruvatkinas steget i glykolysen.
• Fruktos-1,6-bisfosfat + H2O à fruktos-6-fosfat + Pi. Katalyseras av glukos-6fosfatas. Denna reaktion motsvarar fosfofruktokinas-1 steget i glykolysen.
• Glukos-6-P à glukos + Pi. Katalyseras av glukos 6-fosfatas. Denna reaktion
motsvarar glukokinas/hexokinas steget i glykolysen.
Glukoneogenes kan ske i levern, njuren, samt i tarmen. Vid svält ökar
glukogenesen särskilt i njuren.
b) Laktat frisättes kontinuerligt till blodet från celler som saknar mitokondrier, och
alltid går på anaerob glykolys, typiskt röda blodkroppar. Laktat frisättes även från
hårt arbetande skelettmuskelceller, vid partiellt anaerob metabolism. Laktat tas upp
av levern, oxideras till pyruvat, som är substrat för glukoneogenes. Kallas Cori´s
cykel.
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c) Transaminering av alanin ger pyruvat, katalyseras av alanin aminotransferas:.
Ala + α-ketoglutarat à pyruvat + glutamat
[Transaminaser finns både i cytosol och i mitokondrier, i många cellslag.]
d) Vid svält, då proteiner främst i muskulaturen bryts ned. Låga nivåer av insulin
favoriserar mobilisering av aminosyror från muskelprotein. Insulin leder till
minskad expression av PEP-karboxykinas, medan glukagon ökar expressionen av
PEP-karboxykinas.
[Flera effekter av glukagon:
• sänker nivån av fruktos-2,6-bisfosfat, viket aktiverar fruktos-1,6-bisfosfatas
(och hämmar fosfofruktokinas-1).
• via cAMP, ger fosforylering av pyruvatkinas, som därmed blir inaktivt. Då
favoriseras omvandling av PEP i glukoneogenes.]
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DFM1 TENTAMEN 19 03 08
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen
består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs frågorna noga innan du
börjar svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på
delavsnitten (2, 1b+3+5 resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Flöden i cellens ämnesomsättning, in, ut och inom (30 p)
***********************************************************************
Eukaryota celler hanterar många olika typer av molekyler i metabolismen
(ämnesomsättningen). Ofta handlar det om att tillverka molekyler som cellerna behöver.
Exempel på molekyler som bygger upp olika strukturer (cellskelett, membraner), ämnen
som utgör cellens informationslager (DNA, RNA), ämnen som bär på energi. Vidare,
ämnen som fungerar som signalsubstanser, både inom cellen, mellan celler i vävnaderna
och mellan individuella organismer. Ämnesomsättningen kan även syfta till att tillverka
molekyler för utsöndring från cellen och från organismen som helhet (”slaggämnen”). I
metabolismens många kemiska reaktioner omsättes även främmande molekyler som vi
får i oss på olika sätt, exempelvis läkemedel och toxiska ämnen. Då cellens behov sällan
är konstanta kan de olika metabola vägarna regleras. Somliga kan vara kontinuerligt
aktiva, eller kanske helt inaktiva, under en cells livstid. Många metabola vägar justeras
fortlöpande, de aktiveras eller hämmas för att anpassa till det aktuella behovet.
*********************************************************************
1.

(5p) Nukleotider är byggstenar i DNA och RNA. Ribonukleotidreduktas (RNR) är
ett järninnehållande enzym i nukleotidmetabolismen, som har flera särskilda
karakteristika.
a) Ange substrat och produkter för RNR. Vad är betydelsen av ett fungerande RNR
för cellens tillväxt?
b) Namnge de hjälpenzymer som reaktiverar ribonukleotidreduktas efter en
katalytisk cykel, och beskriv den kofaktor som behövs för dessa hjälpenzymers
funktion.
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c) Med tanke på substrat och produkter för RNR, teoretisera om hur RNR enzymets
aktivitet kan regleras allostert.
d) Namnge det "cellgift" som hämmar RNR, och som kan användas vid
"kemoterapi" för cancersjukdomar.
Svar: a) Substrat är ADP, GDP, UDP och CDP, med produkter dADP, dGDP, dUDP och
dCDP. RNR behövs alltså för biosyntes av DNA byggstenarna, och därmed för
DNA replikation och celldelning.
b) Ribos i de fyra olika substraten reduceras till deoxyribos m.h.a. en
radikalmekanism, där en stabil tyrosylradikal utnyttjas. Denna skapas bl.a. med
hjälp av det järn som RNR innehåller. Vid denna reaktion bildas en disulfidbrygga i
enzymet, vilken därefter måste reduceras till en dithiol. Detta sker tillsammans med
thioredoxin systemet (Trx och Trx-reduktas) eller glutathionsystemet (GSH,
glutaredoxin och glutathionreduktas), vilka i sin tur behöver NADPH.
c) RNR har en komplex alloster reglering, via två separata allostera ytor. Den ena
ytan reglerar aktivitet, bindning av ATP stimulerar medan bindning av dATP
hämmar RNR. Den andra allostera mekanismen binder dNTPs och syftar till
balanserad produktion av de fyra deoxyribonukleotiderna.
d) Hydroxyurea. [Förstör den fria radikal som ingår i RNR reaktionsmekanism.]
	
  
*********************************************************************
Protein och aminosyror kan metaboliseras och ge energi. Detta sker vid överskott av
protein i födan, och även vid svält då vårt kroppsegna protein (främst i
skelettmuskelceller) bryts ned. Härvid behöver en stor del av kvävet i aminosyrorna
utsöndras från kroppen, i form av urea.
*********************************************************************
2.

(7p) a) Redogör för ureacykelns summaformel (substrat, produkter). Vilka
kväveinnehållande substrat tillförs ureacykeln?
b) Vilket är det huvudreglerade hastighetsbestämmande steget i ureacykeln
(substrat, produkt, enzym)? Beskriv regleringen av detta enzym.
c) I vilka celler sker ureacykeln, och var är den lokaliserad subcellulärt? Hur
transporteras bildad urea från cellerna där denna molekyl produceras, ut ur
kroppen?
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d) Rita strukturen för urea.
Svar:

a) Ureacykeln omvandlar kväve från aminosyror till urea (urinämne). Detta är en
energikävande process, för varje bildad ureamolekyl åtgår 3 ATP. De
kväveinnehållande substraten är ammoniak och aspartat:
Aspartat + NH3 + CO2 + 3ATP + H2O à urea + fumarat + 2ADP + AMP + 2Pi +
PPi
b) NH3 + CO2 + 2ATP à karbamoylfosfat. Enzym är Karbamoylfosfat syntetas I,
som kräver N-acetyl-glutamat som positiv alloster regulator. N-acetyl-glutamat
bildas i levern från Gln och acetyl-CoA, denna reaktion uppregleras av aminosyran
arginin. En proteinrik måltid ger alltså både kvävekälla (olika aminosyror som ger
upphov till glutamat) samt uppreglerande arginin.
c) Leverns hepatocyter, reaktioner både i mitokondriematrix (inkl NH3 + CO2 +
2ATP à karbamoylfosfat) och i cytosolen. Urea bildas i cytosolen. Urea
diffunderar från hepatocyten till blodet. Tas upp av njuren för utsöndring i urin.
d)
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(3p) En proteinrik måltid ger tillskott av samtliga aminosyror. Beskriv de
reaktioner som överför kväve från aminosyrorna, till de två kväveinnehållande
substraten för ureacykeln. Vilka enzymer behövs, och i vilka celltyper sker dessa
metabola omvandlingar?
Svar: Transaminering ger glutamat, se Ferrier Fig 19.7. Transaminaser finns i alla
celltyper. Oxidativ deaminering av glutamat ger ammoniak, se Ferrier Fig 19.11.
Enzymet är glutamatdehydrogenas, främst i lever samt njure. Se även Ferrier Fig
19.15.
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*********************************************************************
Citronsyracykeln är central vid aerob metabolism av kolhydrater, fetter, och aminosyror, i
syfte att utvinna energi från dessa ämnen. I citronsyracykeln bildas även olika ämnen som
kan användas i andra metabola förlopp, till exempel glukoneogenes och biosyntes av
några av aminosyrorna. Citronsyracykeln skall ej ses som en avgränsad metabol väg,
snarare som en trafikrondell i vilken olika ämnen kan tillföras eller lämna, allt efter
behov.
*********************************************************************
4.

(5p) a) Beskriv citronsyracykeln i ord och/eller bild. Redogör särskilt för de
reaktioner i vilka coenzymer reduceras, och vilka dessa coenzymer är.
b) Redogör även för vilka av reaktionerna i citronsyracykeln (vilka enzymer) som
är allostert reglerade. Namge de allostert reglerande ämnena, samt ange om de ger
aktivering eller hämning.
c) Var i cellen sker citronsyracykeln?

Svar: a) Fyra reaktioner ger reducerade coenzymer:
1. isocitrat + NAD+ à α-ketoglutarat + CO2 + NADH + H+ (enzymnamn:
isocitratdehydrogenas).
2. α-ketoglutarat + CoA + NAD+ à succinylCoA + CO2 + NADH + H+
(enzymnamn: α-ketoglutaratdehydrogenas-komplexet).
3. succinat + FAD à fumarat + FADH2 (enzymnamn:
succinatdehydrogenas/complex II i ”ETC”).
4. malat + NAD+ à oxalacetat + NADH + H+ (enzymnamn: mitokondriellt
malatdehydrogenas).
b) De reglerade enzymerna är:
Isocitratdehydrogenas, aktiveras av ADP, Ca2+, hämmas av NADH, ATP
α-ketoglutaratdehydrogenas-komplexet, aktiveras av Ca2+, hämmas av NADH,
succinyl-CoA
Se Ferrier, Fig 9.8.
c) Citronsyracykeln sker i mitokondriematrix.
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*****************************************************************
Syntesen och utsöndringen av de proteiner som ingår i extracellulär matrix sker i
speciella celler.
*****************************************************************
5.

(3p)
a) Beskriv kortfattat den väg i cellen som proteiner följer vid sekretion,
från syntesen av proteinet till det extracellulära rummet.
b) Redogör för skillnaden mellan konstitutiv och reglerad sekretion.

Svar: a) Syntesen av proteinerna sker på ribosomer förankrade vid ER (granulärt ER).
Från ER transporteras de med vesiklar till cis-Golgi, sedan genom Golgi-stacken
till trans-Golginätverket där de sorteras in i sekretoriska vesiklar, som sedan fuserar
med plasmamembranet.
b) Konstitutiv sekretion sker kontinuerligt. Vid reglerad sekretion ansamlas och
anrikas specifika proteiner i sekretoriska vesiklar som sedan utsöndras vid en given
specifik signal.

	
  
	
  
	
  
************************************************************************	
  
Sockermolekyler som posttranslatoriskt adderas på proteinmolekyler kan fungera som
”adresslappar” som ser till att proteinet hamnar på rätt ställe i cellen.
************************************************************************	
  
6.

(2p) Ett exempel på användning av en sockermolekyl som en signalmolekyl, är
vid transport av lysosomala enzymer till lysosomen. Beskriv hur de enzymer som
verkar i lysosomen dirigeras dit, med hjälp av sockermolekylen.

Svar: Enzymer som skall verka i lysosomen märks in med mannos-6-fosfat i cis-Golgi.
[Inmärkningen katalyseras av N-acetyl-D-glukosaminfosfotransferas (GlcNAc
fosfotransferas)]. Fosfotransferaset känner igen en mycket speciell yta på det
lysosomala enzymet och märker därigenom bara enzymer som skall verka i
lysosomen. Mannos-6-fosfatmärkningen känns sedan igen av mannos-6fosfatreceptorn i trans-Golgi. Mannos-6-fosfat-receptorn medierar därefter
vesikulär transport m.h.a. klatrin till en lysosom eller en mognande sen endosom.
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***********************************************************************
Digestionen bryter ned födans näringsämnen. En del av digestionen sker i magsäcken.
***********************************************************************
7.

(5p) Beskriv hur sekretionen av magsaft regleras under de olika faserna av en
måltid. Ange två komponenter som utsöndras i magsaften, och som är viktiga för
digestion av protein.

Svar: Som funktionella faser av sekretionen räknas:
- Cephal Fas - tankar, synintryck, lukt, ljud. Medieras via N. Vagus. (30 %)
- Gastrisk Fas – aktivering av föda och distension. Medieras via vago-vagal
signalering och gastrinproduktion (60 %)
- Intestinal Fas - mestadels inhibitorisk, påverkas av innehållet i duodenum.
Medieras via duodenala hormoner. (10 %). Reaktion i duodenum på mängden HCl i
maginnehållet, vid tömning från ventrikeln. Även reaktion i duodenum vid olika
typer av föda när ventrikelns innehåll töms till duodenum (kolhydrater, protein
respektive fett).
Dessutom lokal feedback i magslemhinnan: Vätejoner stimulerar somatostatin
frisättande celler som ligger nära gastrinproducerande celler, vilket leder till
minskad frisättning av gastrin från G-celler och histamin från ECL-celler.
Två komponenter i magsaften är saltsyra och pepsinogen.
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DFM1 TENTAMEN 19 03 08
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen
består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs frågorna noga innan du
börjar svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på
delavsnitten (2, 1b+3+5 resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 2
Tema 2: Exogena ämnen och deras påverkan på individens metabolism, utveckling
och tillväxt (24 p)
***********************************************************************
Människan är i en ständig växelverkan med sin miljö. Dels påverkar mänskliga aktiviter
miljön och dess kemiska sammansättning, dels påverkas vi av kemiska och fysiska
faktorer i vår miljö. Vår kompletta fenotyp är resultat av denna växelverkan – mellan
våra kroppar, celler och deras genetiska program, och olika miljöfaktorer.
Utveckling och tillväxt är komplexa processer. De kräver en stor mängd av koordinerad
kommunikation mellan celler; delprocesser måste ske i en bestämd ordning, och alla
processer måste styras och regleras. Därmed är de också processer som lätt kan negativt
påverkas av olika typer av kemiska föreningar. Detta kan resultera i till exempel olika
typer av utvecklingsstörningar.
Många exogena ämnen når kroppen genom matsmältningskanalen, som i princip kan
liknas vid ett ”rör” genom kroppen. Dess lumen kan därför betraktas som ”utsidan” av
kroppen. I rörets början (munhålan), men speciellt på slutet av detta rör, finns det gott om
olika bakterier. I colon, men även ileum, finns det en blandning av bakterier som vi på
olika sätt samverkar med. Vissa av dessa bakteriestammar producerar korta fettsyror
såsom ättiksyra (C2), propionsyra (C3) och butansyra (smörsyra; C4), som colonocyterna
kan använda som energikälla. Dessutom finns det i tarmen, bland annat på de endokrina
L-cellerna, receptorer som kan binda dessa korta fettsyror och som via intracellulär
signalering bland annat leder till frisättning av inkretinen GLP-1 från L-celler; exempel
på olika receptorer som kan binda korta fettsyror i tarmen och i viss utsträckning även i
andra organ och på olika andra celler är receptorerna FFA2, FFA3 och GRP109a.
***********************************************************************
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8.

(4p) Redogör med hjälp av figur(er) och kompletterande text för:
a) korta fettsyrors (till exempel C4s) fullständiga signaltransduktion i L-celler via
FFA2-receptorer (se förtydligande och ledtråd nedan).
b) förklara innebörden av begreppet inkretin.
Förtydligande och ledtråd till delfråga (a):
Beskriv i detalj C4s (smörsyras) signaltransduktion i endokrina celler i tunntarmen.
Från beskrivning av receptorproteinets struktur [FFA2], via beskrivning av vad som
händer i samtliga delsteg, till och med beskrivning och aktivering av det generella
slutenzymet i signaltransduktionskaskaden. Ledtråd: C4s signaltransduktion via
FFA2-receptorer går via samma principiells system som hormonerna gastrin och
CCK samt när adrenalin verkar via α1-receptorer.

Svar: a) Se Biochemistry, Ferrier, 7:e upplagan figurerna 8.6 och 17.8 .
Svaret skall innehålla en tydlig bild (ev. förklaring av förkortningen) av en 7TMreceptor. Eftersom C4 i princip signalerar på samma sätt som när adrenalin binder
till α1-receptorer sker signaltransduktionen via följande delsteg och molekylära
förändringar: trimert G-protein med GDP associerar till 7TM-receptorn, utbyte av
GDP mot GTP på Gα-subenhet, dissociation av Gα -GTP, Gα -GTP aktiverar
genom proteininteraktion membranbundet fosfolipas C (PC), PC katalyserar
reaktionen PIP2à DAG + IP3, IP3 (”second messenger”) binder till kalciumkanaler
på ER vilka leder till att dessa jonkanaler släpper ut kalciumjoner, kalciumjoner och
DAG aktiverar PKC; [PKC – aktiveringen leder i förlängningen till att bl.a. GLP-1
frisätts från L-cellerna].

	
  
	
  
	
  

	
  

b) Hormoner (t.ex. GLP-1), som frisätts från endokrina celler i
matsmältningskanalen, och som kan stimulera β-cellerna i pankreas att frisätta
insulin kallas med ett gemensamt namn för inkretiner [Även korta fettsyror, via
FFA2-receptorer, kan stimulera β-cellerna att frisätta insulin.]	
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************************************************************************
Det finns ett antal ämnen som påverkar genfunktion negativt, genom direkt påverkan på
DNA. Den här egenskapen kan även användas terapeutiskt i behandling av vissa typer av
cancer. Cisplatin är ett exempel på ett sådant ämne som påverkar replikationen av DNA,
och därmed mest påverkar snabbt växande celler.
************************************************************************
9.

(4,5p) Replikation av DNA är en mycket central genetiska mekanism.
a) Beskriv kortfattat vad replikation handlar om, var den sker och ange de viktigaste
deltagande komponenterna samt deras funktioner.
b) Varför är det viktigt att replikationen går rätt till och att relativt få mutationer
uppstår under replikationen?
c) Kommer avkomman till individen som fått en mutation ärva mutationen?
d) Skapa en vetenskapligt motiverad hypotes varför ett lågt antal mutationer uppstår
och blir bestående under replikationen. Varför är inte replikationen helt perfekt?

Svar: a) Replikation av DNA innebär att DNA-strängen kopieras. Replikationen sker
framförallt i cellkärnan (mtDNA replikeras i mitokondrier). Viktiga komponenter
inkluderar helikas som öppnar upp dubbelhelixen, enkelsträngsbindande proteiner
som stabiliserar enkelsträngat DNA och ser till att det inte basparar med sig självt,
primas som sätter en primer för replikationen att starta från och polymeras som
kopierar DNA:t.
b) Replikation är mycket noggrann eftersom alla fel som uppstår kommer att
fortplantas i dotterceller, och permanentas i individen. [Replikationen har även en
proofreading-funktion.]
c) Mutationen nedärvs till avkomman endast om den sker i könslinjen
(könscellerna).
d) Perfektion är energimässigt kostsamt för cellen. Olika mekanismer har utvecklats
för att upprätthålla en tillräckligt bra kvalité, men inte mer än så. Dessutom kan det
vara bra att en viss mängd av bestående ändringar uppstår under replikationen, som
en evolutionär mekanism.
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10.

(4p) Det finns en fas i embryots utveckling då antalet celler ökar men själva
embryot inte växer storleksmässigt.
a) Vad kallas den här fasen?
b) Hur är det möjligt att antalet celler ökar utan att själva embryot växer?
c) När börjar embryot växa storleksmässigt?

Svar: a) Klyvningsembryot.
b) De första stadierna kallas ”klyvningsembryot” eftersom ingen ökning av den
totala cellmassan sker – däremot sker det celldelning vilket innebär att cellerna blir
mindre. DNA:at replikeras för varje cykel, men övrig cellinnehåll behöver inte
skapas, utan den delas mellan dottercellerna, med resultat att dottercellerna blir
hälften så stora som modercellen. [Cellerna är inte transkriptionellt aktiva under
denna tid].
c) Embryot börja växa när embryot har kläckts ur sitt skal. Även ungefärlig
tidpunkt godkänns som svar.

11.

(4p) a) Hur kan man gå till väga för att studera om en missbildning orsakas av
genetiska faktorer, om den orsakas av miljöfaktorer, eller bådadera? Det är känt att
ryggmärgsbråck är vanligare i vissa populationer än andra.
b) Ge en vetenskapligt motiverad hypotes för möjliga orsaker till att frekvensen av
ryggmärgsbråck hos nyfödda barn varierar mellan olika populationer. Flera olika
typer av hypoteser är tänkbara. Notera att man får poäng endast för vetenskapligt
motiverade svar.

Svar: a) För att studera den möjliga genetiska komponenten kan man studera släktträd,
för att se om missbildningen är ärftlig. Man kan även göra genetiska studier med
DNA av drabbade individer, eller med olika typer av modellsystem, t. ex. mus. När
det gäller miljöfaktorer, kan man göra populationsstudier (epidemiologiska studier)
där man studerar miljöfaktorer som t. ex. kosten eller smittsamma sjukdomar.
b) När det gäller den relativt höga uppkomsten av ryggmärgsbråck hos nyfödda
barn i vissa populationer, kan detta vara resultat av flera faktorer. Delvis kan det
finnas en genetisk komponent. Det är känt att ryggmärgsbråck kan delvis
förebyggas genom intag av folsyra, vilket nu rekommenderas för kvinnor i fertil
ålder. Det är möjligt att den vanliga kosten i populationer där frekvensen av
ryggmärgsbråck är högre innehåller lägre nivåer av folsyra än den svenska kosten.

	
  

10	
  

	
  

Det kan även finnas samhällsfaktorer, till exempel lagstiftning, kulturella
skillnader, och möjligheter till fosterdiagnostik och abort.

	
  
*********************************************************************
Andningskedjans kontinuerliga funktion är nödvändig för aerob metabolism. Giftiga
ämnen som kolmonoxid och cyanid blockerar andningskedjan.
*********************************************************************
12.

(3,5p) a) Ange den principiella uppbyggnaden av andningskedjan och förklara
schematiskt hur energirika reducerade koenzymer ger upphov till ATP.
b) Vilket steg i andningskedjan hämmas av kolmonoxid och cyanid?

Svar: a) Se figur 6.8 i Biochemistry, Ferrier (6:e upplagan) för uppbyggnad och
organisation, i det inre mitokondriella membranet. Energin som utvinns från de
reducerade koenzymerna driver en serie redoxreaktioner. När elektroner passerar
via komplexen I, III resp. IV genereras en protongradient över det inre
mitokondriemembranet (se figur 6.13 Ferrier; 6:e upplagan). När protongradienten
utjämnas, via ATP-syntaset (komplex V), användes energin slutligen för
omvandling av ADP till ATP (oxidativa fosforyleringen).

	
  

b) Cytokrom c oxidas (komplex IV, cyto a+a3) blockeras av kolmonoxid eller
cyanidjon (se figur 6.10 Ferrier; 6:e upplagan). Därmed kan ej syrgas reduceras till
vatten (sista steget i andningskedjan).

Allmänna frågor
************************************************************************
I spottkörtlarna sker en kontinuerlig cellulär metabolism av salivs olika komponenter, så
som mucin och olika proteiner. Sekretionens hastighet regleras bland annat genom det
autonoma nervsystemet.
************************************************************************
13.

(2p) a) Vad heter de pariga nerver som svarar för den parasympatiska
innervationen av de tre stora, pariga spottkörtlarna? Ange det latinska namnet på
dessa spottkörtlar, samt ange vilken nerv som innerverar respektive spottkörtel.
b) På vilket sätt påverkar de ovan nämnda nerverna spottkörtlarnas funktion?
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Svar: a) Glandula parotidea/parotis innerveras av n. glossopharyngeus (IX). Gl.
submandibularis och gl. sublingualis innerveras båda av n. facialis (VII)

	
  
	
  
	
  
14.

b) Aktivering av nervgrenarna från de parasympatiska kranialnerverna leder till
ökad salivsekretion.

(2 p) Hur kan du med mikroskopets hjälp skilja på slemhinnan i ileum och colon
hos människa? Ange fyra olika parametrar som är specifika för eller dominerar i
respektive tarmavsnitt.

Svar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
	
  

	
  

Plicae circulares
Villi
Slemhinneyta
Lieberkühns kryptor
Bägarceller
Paneths celler
Peyers plack

Ileum
Finns
Finns
Veckad
Saknas
Många
Finns
Finns

Colon
Saknas
Saknas
Slät
Finns
Ännu fler
Saknas
Saknas
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Tema 3: Fett i föda och kropp (26p)
***********************************************************************
Fett är en viktig energikälla för våra kroppar och rätt sorts fett i rätt mängd är avgörande
för att vi ska må bra. Fett ger kroppen energi i koncentrerad form och lagras i fettväven
som energireserv. Fett innehåller mest energi av de energigivande näringsämnena, nästan
nio kcal per gram fett. Det är ungefär dubbelt så mycket som för proteiner och
kolhydrater som båda innehåller strax över fyra kcal per gram. I kroppen ingår fett i
cellmembran och nervfibrernas myelinskida. Fettväven är dessutom värmeisolerande och
ger skydd åt inre organ. Fett behövs för att kroppen ska kunna bygga och reparera celler,
tillverka hormoner och för att kroppen ska kunna ta upp fettlösliga vitaminer.
Fett förser oss också med livsnödvändiga essentiella fleromättade fettsyror. Dessa
fettsyror kan inte kroppen tillverka själv utan vi måste få i oss dem via maten. De
essentiella fettsyrorna påverkar en rad funktioner i kroppen, bland annat blodtryck,
blodets koagulationsförmåga och immunförsvaret. Dessutom är fett en viktig smakbärare.
(Källa: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/fett)

Smör
(Bildkälla: https://sv.wikipedia.org/wiki/Fett)
***********************************************************************
15.

(2,5p) Fett lagras i kroppen i vit eller brun fettväv.
a) Rita en vit fettcell och en brun fettcell och klargör respektive karakteristika för
dessa celler. Varför har brun fettväv en brun färg vid makroskopisk examination?
b) Vilken huvudfunktion har brun fettväv, och vad gör det så kallade "uncoupling
protein" i detta sammanhang?
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Svar: a) I den vita fettcellen ligger lipiderna unilokulärt, det vill säga på ett ställe. I den
bruna fettcellen ligger lipiderna på flera ställen, d.v.s. multilokulärt. Den bruna
fettcellen karakteriseras av ett extremt högt innehåll av mitokondrier. Brun fettväv
är brun på grund av riklig vaskularisering (många blodkärl) och förekomst av
heminnehållande enzymer i mitokondrierna. Brun fettväv har som huvudfunktion
att producera värme.

Vit fettcell

Bruna fettceller

b) Jämför facit till fråga 12 ovan. "Uncoupling protein" möjliggör läckage av
protoner åter till mitokondriematrix, utan syntes av ATP. Härvid utvecklas värme.
	
  
	
  
***********************************************************************
I magtarmkanalen tas födoämnen upp för distribution till kroppens vävnader och celler.
I en blandad västerländsk normaldiet utgörs, enligt vissa källor, den största andelen av
fett (cirka 90%) av triacylglyceroler (TAG). TAG måste i matsmältningskanalen brytas
ned till mindre molekylära komponenter innan de kan tas in i enterocyterna och där
modifieras för vidare transport i olika kärl. Nedbrytningen (digestionen) av
triacylglyceroler sker med hjälp av olika enzymer i olika delar av matsmältningskanalen.
***********************************************************************
16.

	
  

(10p) Redogör med med hjälp av figurer och kompletterande text, för den
fullständiga nedbrytningen av triacylglyceroler (TAG) till absorberbara mindre
molekylära komponenter i matsmältningskanalen, och för den vidare transporten in
i enterocyterna, den fortsatta processningen i dessa celler, samt uttransporten från
dessa celler till dess att TAG återfinns i blodbanan i förpackad form; de aktuella
kärlen skall namnges. OBS! Svaret skall på ett tydligt sätt delas upp enligt
delfrågorna (a-g) nedan.

14	
  

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.
d) (2p) Redogör för absorptionen av de bildade digestionsprodukterna (in i
enterocyterna från tarmlumen) med hjälp av figur(er) och kompletterande text som
beskriver absorptionsprinciperna.
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: a) Triacylglyceroler består av tre fettsyror (karboxylsyror), som via
esterbindningar binder till vardera tre hydroxylgrupper på glycerol (propan-1,2,3triol); 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
lipaset för det hydrofoba innehållet i micellen. [Kolesterylesteras som också
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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.
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 låg
koncentration).
e) Långa fettsyror aktiveras i enterocyterna m.h.a. enzymet [fett-/"fatty"-] acylCoAsyntetas: fettsyra (FA) + CoA + ATP à 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 à DAG à 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]).

***********************************************************************
Fettsyror som inkorporeras i fettvävens triacylglyceroler efter en måltid kommer till
största del från kosten utan omvägar, men fettsyror kan även bildas genom nysyntes i
fettceller.
Vid komplett nysyntes av triacylglyceroler (TAG) i fettväv (trekolsskelettet samt
fettsyror) kan samtliga kolatomer härledas till glukos. Upptaget av glukos i fettväv är
insulinberoende varför insulin är av central betydelse för att nysyntes av TAG-molekyler
skall kunna ske.
***********************************************************************
17.

	
  

(2p) Redogör med hjälp av figurer och kompletterande text, för hur det
insulinberoende glukosupptaget fungerar i fettväv. OBS insulins signaltransduktion
skall ej beskrivas!
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Svar: Det insulinberoende glukosupptaget i fettväv, liksom i skelettmuskulatur,
ombesörjs av GLUT4-transportörer, som huvudsakligen finns i en intracellulär
vesikelpool. Dessa vesikler kommer genom insulins signaltransduktion rekryteras
till cellmembranet och "fusera" (sammansmälta) med detta; GLUT4
transportproteinerna kommer då att inkorporeras i plasmamembranet
(cellmembranet) och leda till en insulinstimulerad ökning av glukosupptaget.
[Rekrytering av GLUT4 till cellmembranet kan också ske på ett insulinoberoende
sätt, genom fysisk aktivitet.]
18.

(4p) Med utgångspunkt från glukos redogör med hjälp av samtliga substrat och
produkter för bildning av en fosforylerad triol som innehåller ett kiralt kol och som
används för nysyntes av TAG (den aktuella fosforylerade triolen används också för
biosyntesen av fosfolipider). Ange enzymnamn och eventuella
coenzymer/cosubstrat för de reaktionssteg som involverar nukleotider eller
katalyseras av enzymer som tillhör klassen oxidoreduktaser.

Svar: glukos + ATP à glukos-6-fosfat + ADP (enzymnamn: hexokinas),
glukos-6-fosfat àfruktos-6-fosfat,
fruktos-6-fosfat + ATP à fruktos-1,6-bisfosfat + ADP (enzymnamn:
fosfofruktokinas I),
fruktos-1,6-bisfosfat à glyceraldehyd-3-fosfat + dihydroxyacetonfosfat (DHAP),
DHAP + NADH + H+ à glycerol-3-fosfat + NAD+ (enzymnamn:
glycerofosfatdehydrogenas / glycerol-3-fosfatdehydrogenas).

************************************************************************
Vissa vitaminer är fettlösliga, till exempel A-vitamin (vitamin A). I för stora
koncentrationer kan vitamin A vara teratogent.
*********************************************************************
19.

(3p) a) Förklara begreppet "teratogen".
b) För höga koncentrationer av vitamin A kan påverka Hox-genernas funktion. Hur
kan detta påverka embryots utveckling?

Svar: a) Ett teratogen är ett ämne som ger upphov till fosterskador, [till exempel alkohol,
neurosedyn eller A-vitamin i höga doser].
b) Höga nivåer av A-vitamin kan påverka uttryck av Hox-gener och därmed ge
upphov till missbildningar. Hox-gener påverkar segmentering av kroppen
(kroppens organisation längs den rostrala-kaudala axeln).
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***********************************************************************
Cellens membraner är en del av kroppens fettinnehåll. Det finns ett antal viktiga
molekylära strukturer som löper genom cellmembranets lipidlager, med delar som finns i
cytosolen och delar som finns i det extracellulära rummet.
************************************************************************
20.

(3p) Det finns ett antal viktiga cellstrukturer som löper genom membranets
lipidlager, med delar som finns i cytosolen och delar som finns utanför
cellmembranet. Bland dessa finns strukturer som behövs för celladhesion. Förklara
hur cellens cytoskelett förankras i komponenter av ECM som omgiver cellen.
Namnge de viktigaste komponenterna som finns på insidan av cellen, integrerat i
cellmembranet, och utanför cellen. Rita gärna en bild med förklaringar av de olika
komponenterna.

Svar: "Anchoring junctions" länkar ECM till aktin eller intermediära filament.
Kadheriner och integriner (transmembranproteiner) fungerar som adaptermolekyler
mellan ECM och cytoskelettet.

21.

(1,5p) a) Beskriv strukturen för en valfri fosfolipid med hjälp av strukturformel
och kompletterande text.
b) Beskriv även ett fosfolipidmembran (gärna schematisk bild) och ange hur
membranets egenskaper påverkas av dess innehåll av:
i) mättade respektive omättade fettsyror
ii) kolesterol

Svar: a) Fosfolipider innehåller två fettsyror (karboxylsyror), som via esterbindningar
binder till två hydroxylgrupper på glycerol (propan-1,2,3-triol). Den tredje
hydroxylgruppen är esterifierad till en fosfatgrupp (fosforsyra). Denna fosfatgrupp
binder ytterligare en alkoholgrupp (-OH) via en andra esterbindning (så kallas
fosfodiester). Denna alkohol kan vara t ex kolin, etanolamin, eller aminosyran serin
(sidokedjan), se Ferrier Fig 17.1.
b) Fosfolipider bildar "phopholipid bilayer" se exempelvis Ferrier Fig 17.1, 17.8.
Ökad andel omättade fettsyror i membranets fosfolipider ökar dess rörlighet
(fluiditet). Ökad andel kolesterolmolekyler mellan membranets fosfolipider
minskar dess rörlighet, membranet bli stelare.
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DFM1-TENTAMEN 19 06 03
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen
består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs frågorna noga innan du
börjar svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på
delavsnitten (2, 1b+3+5 resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Leverns hantering av energirika ämnen (30 p)
***********************************************************************
I magtarmkanalen tas födoämnen upp för distribution till kroppens vävnader och celler.
Födan består till stor del av kolhydrater, som till väsentlig del tas upp av levern, för
mellanlagring. Vid det välnärda tillståndet bygger levern upp glykogen samt energirika
lipider, som exporteras för lagring i andra vävnader. Vid svält tillverkas ketonkroppar,
som kan användas av många vävnader inklusive hjärnan. För reglering av
biosyntesvägarna i dessa metabola processer är hormonerna insulin och glukagon av stor
betydelse.
***********************************************************************
1.

(3p) Beskriv med text och figur leverns mikroskopiska struktur.
a) Beskriv en klassisk leverlobulus och dess kärlförsörjning.
b) Visa i vilken riktning gallan respektive blodet flödar.
c)Vad är en portatriad och hur definieras en portalobulus?

Svar: Levern (hepar) består av parenkym (hepatocyter), bindvävsstroma, sinusoider
(kanaler mellan strängar av hepatocyter) och perisinusoidala rum (Disses
spalt/spatium; mellan endotelceller och hepatocyter). Strukturellt sett är levern
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uppbyggd av ett stort antal identiska enheter kallade lobuli eller acini. I mitten av
en klassisk levelobulus (hexagon; se nedan) ses en centralven till vilken
anastomoserande hepatocyter radierar och i vilken sinusoiderna tömmer sig.
Klassisk lobulus: Den region vars tillförda blod dräneras av samma centralven. Har
portazoner som hörn samt en centralven i sin mitt. I vinkeln på varje hexagon ses
portaområden (portazoner/portal canal) med gallgångar, blodkärl och lymfkärl.
Inflöde av blod sker via a. hepatica propria och v. portae, vars grenar återfinns i
portazoner. Utflöde av blod sker genom v. hepatica, via s.k. centralvener.
Gallgångarna har kubiskt epitel och är därför lätta att skilja från kärlen.
Portatriad = grenar från a. hepatica propria + v. portae + gallgång. Blodet i levern
strömmar i motsatt riktning jämfört med lymfa och galla. Det blod som tillförs från
a. hepatica propria och v. portae tömmer sig i sinusoiderna mellan raderna av
leverceller för att sedan föras bort via centralvener. Arteriellt och venöst blod
blandas således. Galla från leverceller transporteras i gallcanaliculi till gallgången i
portazonen, och även lymfan passerar ut ur levern via denna region. Vid sidan av
hepatocyter kan man i de hepatiska sinusoiderna finna Kupfferceller, som är
stationära monocytderiverade fagocyterande celler.
Portalobulus, här betonas betydelsen av leverns exokrina funktion i form av
gallsekretion. Har formen av en triangel där spetsarna markerar centralvener. I
centrum en gallgång som tar emot gallflöde från tre olika klassiska leverlobuli som
utsöndrar galla.
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***********************************************************************
Homeostas är ett samlingsbegrepp för de mekanismer som tillsammans verkar för att
hålla den miljö som omger organismens alla celler så konstant som möjligt.
”Homeostasis”, från grekiska, homoios, ”lika” och stasis, ”stillastående”. En
homeostasparameter av stor betydelse för cellernas välmående är koncentrationen av
glukos i blodets plasma (blodsockret). Leverns glykogenförråd är en buffert för
regleringen av blodsockret.
***********************************************************************
2.

(13p) Redogör med hjälp av figur(er) och kompletterande text för glykogenets
struktur, dess biosyntes och nedbrytning. OBS! Svaret skall delas upp på ett tydligt
sätt enligt delfrågorna (a-e) nedan.
a) (2p) Beskriv strukturen för glykogen, med hjälp av strukturformler och
kompletterande text.
b) (3p) Redogör för hepatocytens biosyntes av glykogen. Utgå från glukos i blodet,
ange kosubstrat och namnge de olika enzymerna. Var i cellen bildas och lagras
glykogen?
c) (2p) Redogör med hjälp av samtliga substrat (inklusive eventuella
hjälpmolekyler) och produkter samt enzymnamn för den huvudreglerade
reaktionen i nedbrytningen av leverglykogen.
d) (2p) Beskriv den allostera regleringen av leverns glykogenes respektive
glykogenolys. Ange det reglerade enzymet för glykogenes respektive
glykogenolys, och hur de stimuleras eller hämmas av tre olika ämnen.
e) (4p) Hur regleras leverns glykogenförråd av insulin? Redogör med figur och
kompletterande text för insulins signaltransduktionsväg. Från typ av
receptorprotein till och med effekten på det enzym som på ett koordinerat sätt kan
aktivera glykogenesen och inhibera glykogenolysen.

Svar: a) Glykogen är en grenad polysackarid uppbyggd av repetitiva D-glukosenheter i
pyranosform och sammanfogade med α-(1à4)-glykosidbindningar. Vid
förgreningar, α-(1à6)-glykosidbindningar, vid ungefär var 8-14 glukosenhet. Se
Ferrier, 7:e uppl., figur 11.3.
b) Glukos tas upp med hjälp av GLUT-2. Glukos à glukos-6P (glukokinas).
Vidare enligt Ferrier Fig 11.5:
glukos-6P à glukos-1P (enzymnamn: fosfoglukomutas).
glukos-1P + UTP à UDP-glukos + PPi (enzymnamn: UDP-glukos pyrofosforylas).
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PPi à 2 Pi (enzymnamn: pyrofosfatas).
glykogen + UDP-glukos à glykogen(n+1glukosenhet) + UDP (enzymnamn:
glykogensyntas).
Glykogen biosyntes i cytosolen, glykogen granulae lagras i cytosolen.
c) Se Ferrier, figur 11.7: glykogen + Pi à glykogen(n-1glukosenhet) + glukos-1P
(enzymnamn: glykogenfosforylas).
d) Glykogensyntas aktiveras av glukos-6P. Glykogenfosforylas hämmas av glukos6P, ATP, samt av glukos.
e) Insulins inbindning till den färdigdimeriserade insulinreceptorn leder till en
korsvis autofosforylering av de intracellulära β-domänerna. Hela receptorn kan nu
fungera som ett kinas och katalysera fosforyleringen av IRS på tyrosinrester: IRS +
ATP à IRS-P + ADP. IRS-P känns igen av enzymet PI-3K som med hjälp av ATP
fosforylerar PIP2 till PIP3 under samtidig bildning av ADP. Enzymet Akt
(proteinkinas B) binder till PIP3 och aktiveras genom fosforylering av PDPK1. Akt
kan i sin tur på olika sätt leda till aktivering av olika proteinfosfataser såsom
proteinfosfatas-1 (PP1). PP1 defosforylerar (tar bort fosfatgruppen) från
fosforylerat glykogensyntas. Den defosforylerade formen är aktiv, alltså stimuleras
glykogensyntes av insulin. PP1 defosforylerar (tar bort fosfatgruppen) även från
fosforylerat glykogenfosforylas, som därmed inaktiveras. Alltså hämmas glykogen
nedbrytning av insulin.

***********************************************************************
Fruktos som vi intar med kosten metaboliseras på olika sätt i levern, beroende på
kroppens behov.
***********************************************************************
3.

(8p) Redogör för kroppens hantering av fruktos från och med tarmlumen till och
med bildningen av två fosforylerade aldotrioser som kan metaboliseras vidare i
glykolysen.
OBS! Din redogörelse skall delas upp på ett tydligt sätt enligt delfrågorna (a-d)
nedan.
a) (1p) Beskriv med hjälp av en Fischerprojektion strukturen för fruktos.
b) (2,5p) Redogör med hjälp av namn (transportproteiner) och principer för
absorptionen av fruktos från tarmlumen in i enterocyterna och för den vidare
transporten till v. portae och in i en hepatocyt. Komplettera gärna din text med
några enkla figurer.
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c) (3,5p) Redogör med hjälp av samtliga substrat och produkter samt enzymnamn
för den intracellulära omvandlingen av fruktos till två identiska fosforylerade
aldotrioser, som kan metaboliseras vidare i glykolysen.
d) (1p) Ge två metabolt underbyggda förklaringar till varför man anser att fruktos
metaboliseras fortare till den aktuella fosforylerade aldotriosen, jämfört med
glukos som metaboliseras via glykolysen till motsvarande intermediärer.
Svar:

a) Se Biochemistry, Ferrier, 7:e uppl., figur 7.4.
b) Se Biochemistry, Ferrier, 7:e uppl., figur 7.10. Från tarmlumen in i enterocyten
absorberas fruktos genom faciliterad diffusion m.h.a. uniporten GLUT-5. Från
enterocyten till v. portae transporteras fruktos också genom faciliterad diffusion
men med uniporten GLUT-2; från v. portae in i leverns hepatocyter transporteras
fruktos även med GLUT-2.
c) Fruktos + ATP à fruktos-1-fosfat + ADP (enzymnamn: fruktokinas);
fruktos-1-fosfat à dihydroxyacetonfosfat (DHAP) + glyceraldehyd (enzymnamn:
aldolas B);
glyceraldehyd + ATP -à glyceraldehyd-3-fosfat + ADP (enzymnamn:
trioskinas/glyceraldehydkinas);
DHAP àglyceraldehyd-3-fosfat (enzymnamn: triosfosfatisomeras).
d) Fruktolysen sker genom färre enzymatiska steg. Men framförallt, i fruktolysen
finns ej det huvudreglerade steget i glykolysen, som katalyseras av
fosfofruktokinas 1, och som i vissa fall är hastighetsbegränsande.

***********************************************************************
Vid det välnärda tillståndet bygger levern upp energirika lipider, som dock endast till
liten del lagras i levern. Merparten exporteras för lagring i fettväv.
***********************************************************************
4.

(3p) a) Redogör för det hastighetsbestämmande och reglerade steget i
fettsyrasyntesen (substrat, produkter, enzym, koenzym).
b) Beskriv den allostera regleringen av enzymets aktivitet, av två olika ämnen.
c) Hur regleras enzymets aktivitet av insulin respektive glukagon?
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Svar: a) Se Ferrier, figur 16.7: acetyl CoA + HCO3- + ATP à malonyl CoA + ADP + Pi
(enzymnamn: acetyl-CoA-karboxylas, ACC).
b) Citrat är en positiv alloster regulator, leder till polymerisering, och därmed
aktivering, av "ACC protomers".
Palmitoyl-CoA är en negativ alloster regulator, hämmar polymerisering av "ACC
protomers", motverkar aktivering, se Ferrier Fig. 16.7.
c) Insulin leder till aktivering av fosfataset som defosfolylerar (tar bort
fosfatgruppen) från fosforylerat ACC. Den defosforylerade formen är aktiv, alltså
stimuleras fettsyrasyntes av insulin.
Glukagon leder till aktivering av AMP-aktiverat protein-kinas, som fosforylerar
ACC. Den fosforylerade formen är inaktiv, alltså nedregleras fettsyrasyntes av
glukagon. Se Ferrier Fig 16.8.

5.

(3p) a) Redogör för hur de bildade fettsyrorna i form av TAG under normala
metabola omständigheter exporteras från levern.
b) Hur förändras transportaggregatets struktur på olika sätt i blodbanan?
c) Beskriv de reaktioner och processer som krävs för att fettsyrorna (till exempel
den bildade sextonkols fettsyran) skall återfinnas cytosolärt, i aktiverad form, i en
fettcell.

Svar: a) TAG-molekylerna packas genom hydrofob interaktion tillsammans med
kolesterylestrar i kärnan av lipoproteinpartiklar (preVLDL). Det hydrofoba
aggregatet av lipider omges av fosfatidylkolin och lite omodifierat kolesterol samt
apolipoprotein B100.
b) I blodbanan erhåller VLDL apoE och apoCII från HDL-partiklar.
c) Vid sin passage genom kapillärerna exponeras VLDL för enzymet
lipoproteinlipas som i fettväven aktiveras av apoCII. Genom hydrolys klyver detta
enzym av fettsyrorna från TAG och de transporteras in i fettcellen (fri diffusion
och/eller via "fatty acid transport protein" (FATP)). Inuti fettcellen aktiveras
fettsyrorna m.h.a. olika acyl-CoA-syntetaser (fettsyra + CoA + ATP à acylCoA +
AMP + PPi).
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DFM1-TENTAMEN 19 06 03
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen
består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs frågorna noga innan du
börjar svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen på
delavsnitten (2, 1b+3+5 resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 2
Tema 2: Livet är i rörelse (26 p)
***********************************************************************
Våra liv är alltid kopplade till rörelse. Det kan vara att flytta sig från punkt A till punkt
B, för att gå någonstans, från hemmet till universitetet eller tvärtom. Men även om vi inte
är i rörelse, har vi rörelse inom oss som gör oss levande. Vi har vårt hjärta som pumpar
blod, de peristaltiska rörelserna i vårt matsmältningssystem som rör bolus och chymus
framåt. Vi har våra celler som använder cytoskelettet för att transportera vesiklar och
partiklar från en organell till en annan eller att utföra exocytos, endocytos. Första resan
en individ gör sker vid befruktningen.
***********************************************************************
6.

(4p) a) Var sker själva befruktningen?
b) Vilken cellulär struktur använder spermien för att ta sig fram till äggcellen?
c) Redogör för de viktigaste stegen i befruktningen av en äggcell. Namnge de
viktigaste komponenterna.
d) Beskriv också vad som händer i meiosen hos äggcellen under själva
befruktningen.

Svar: a) Befruktningen sker i äggledaren.
b) Spermien slår med flagellen.
c)
1. Spermien genomgår kapacitation under vandringen till oocyten.
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2. Spermien binder till ZP3-receptorer på zona pellucida
3. Akrosomreaktionen utlöses så att proteaser hjälper spermien tränga
igenom zona pellucida.
4. Cellmembranerna fuserar.
d) Oocytens meios II avslutas innan cellkärnorna fuserar. Kromosomerna i
spermien inkorporeras i zygoten och ger därmed bidrag till halva genomet, resten
av spermien bryts ned.

7.

(2p) En cell är en mycket dynamisk struktur, där organeller och andra
cellkomponenter kontinuerligt rör sig, aktivt eller genom diffusion. En viktig
funktion i cellen är vesikeltransportsystemet som ser till att en vesikel flyttas till
rätt mål i cellen. Det finns ett proteinkomplex som styr och underlättar den slutliga
fusionen mellan en vesikel och ett målmembran. Beskriv systemet samt hur själva
fusionen fungerar.

Svar: Systemet heter SNARE (”soluble NSF attachment protein receptor”). Det finns
SNARE:s på både vesikeln (v-SNARE för ”vesicle” SNARE) och på
målmembranet (t-SNARE för ”target” SNARE) och det måste normalt sett vara
rätt kombination av v-SNARE och t-SNARE för att vesikeln skall kunna fusera. Voch t-SNARE:s ligger upplindade på vesiklen respektive membranet. När de bildar
rätt sorts komplex så går de ihop som ett blixtlås och driver därigenom fusionen
mellan vesikel och målmembran.

8.

(4p) a) Redogör för vilken del av cytoskelettet som är inblandad i vesikeltransport
inne i cellen. Namnge två typer av motorproteiner som är inblandade.
b) Hur kan cellen transportera vesiklar åt olika håll i cellen?
c) Beskriv även motorproteinernas struktur i relation till deras funktion, gärna med
en bild med förklaringar.
Svar: a)Mikrotubuli (består av tubuliner) är filamentet för transport av vesiklar
[och organeller].
b) Dynein och kinesin medierar transporten. Dynein mot (-)-ände och kinesin mot
(+)-ände.
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c) Den generella strukturen hos motorproteiner är att de har en motordomän som
kan binda ATP och till mikrotubulifilament beroende på typ av motorprotein.
Genom hydrolys av ATP kan rörelse längs filamentet induceras. Den andra
domänen, "svansen", bestämmer vilken typ av last som motorproteinet ska bära
med sig.

***********************************************************************
För att matsmältningen ska kunna fungera optimalt behövs rörelse. Rörelser i
matsmältningskanalen regleras av det perifera, autonoma eller enteriska nervsystemet
samt även av hormoner.
***********************************************************************
9.

	
  

(2p) På den bifogade bildsidan (bilderna A-D) ses fyra olika delar av
matsmältningsapparaten, där du hittar skelettmuskulatur eller glatt muskulatur som
styrs av nervsystemet och/eller hormonellt.
Vilka organ/delar av matsmältningsapparaten är illustrerade?
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Svar:
A: Gallblåsa (vesica fellea eller vesica biliaris). Notera avsaknad av lamina
muscularis mucosa och tela submucosa.
B: Matstrupe (Esofagus, Esophagus, Oesophagus).
C: Tunga (med papilla circumvallate och von Ebners serösa körtlar).
D: Kolon (Colon) eller tjocktarmen.

10.

(2p) Magtarmkanalen är ständigt i rörelse. Fyll i luckorna i texten nedan som
beskriver de muskellager som styr peristaltiken längs tarmröret. Skriv svaren på
svarsarket och numrera dem 1–5.
Längs hela tarmröret (från matstrupe till anus) återfinns två externt belägna
muskellager som styr peristaltiken, bortsett från ____(1)_____, som utgör ett
tydligt undantag. Det inre muskellagret som löper längs med tarmröret har
____(2)_____orienterade fibrer, medan det yttre muskellagret har
____(3)_____orienterade fibrer. Muskellagrena består nästan uteslutande av
fibertypen som kallas för ____(4)_____. För att reglera flödet mellan tarmrörets
olika delar återfinns ett antal sfinktrar, som sfinktern mellan tunntarm och
tjocktarm, som på latin kallas ____(5)_____.
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Svar:

1. Magsäcken har tre muskellager
2. Det inre muskellagret utgörs av cirkulärt/tvärgående muskelfibrer.
3. Det yttre muskellagret utgörs av longitudinella/längsgående fibrer.
4. Muskellagrena består av glatt muskulatur med undantag för externa
analsfinktern och esofagus första del som innehåller tvärstrimmiga
muskelfibrer/skelettmuskulatur.
5. Sfinktern mellan tunntarm och tjocktarm heter valva ileocaecalis (v.
ileocaecalis).

11. (1p) Vilket av följande alternativ stämmer bäst avseende innervationen av tarmröret?
A. Hela tunntarmen och tjocktarmen fram till och med colon sigmoideum
innerveras parasympatiskt av n. vagus.
B. Aktivering av det sympatiska nervsystemet leder till ökad peristaltik och
sekretion från körtlar.
C. Utan aktivitet i det autonoma nervsystemet upphör de peristaltiska rörelserna i
matsmältningssystemet fullständigt.
D. Smärtsignaler från tarmröret sker via viscerala nervfibrer som följer de
sympatiska nervtrådarna.
E. I huvud-halsregionen innerverar vagusnerven tuggmuskulaturen men inte
tungmuskulaturen.
Svar: A: Vagus innervation av tarmarna tar slut strax innan den vänstra kolonflexuren.
B: Sympatiska nervsystemet har motsatt effekt, dvs minskad peristaltik och
körtelsekretion.
C: Vid borttagning av vagusnerven (parasympatiska innervationen) kan
peristaltiken upprätthållas genom aktivitet i det enteriska nervsystemet.
D: RÄTT. Den viscerala smärtan har en dov karaktär jämfört med den ”vanliga”,
somatiska smärtan. De afferenta viscerala nervfibrerna aktiveras av utvidgning i
tarmen orsakat av ett flödeshinder.
E: Vagusnerven innerverar ingen av de huvudsakliga, stora och pariga
tuggmusklerna. Dessa innerveras av n. mandibularis, som är en avgrening från
kranialnerven n. trigeminus. Vagusnerven innerverar en av de åtta tungmusklerna,
m. palatopharyngeus.

12.
	
  

(4p) Beskriv MMC (”Migrating Motor Complex”). Vilken betydelse har den i
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matsmältningen? Hur regleras MMC?
Svar: Kan ses som en intern “housekeeper” som rensar tarmen mellan måltider.
När maten är absorberad upphör segmenteringsrörelser och ersätts av MMC som
leder till propulsiva rörelser => icke-absorberade rester förs genom tunntarmen till
tjocktarmen.
Mellan måltider består rörelserna av svaga, repetitiva peristaltiska vågor som rör
sig relativt korta sträckor och sedan upphör.
Det tar 100-150 minuter att “migrera” från magsäcken distalt. Detta fortsätter tills
nästa måltid.
Hormonet motilin, och i viss mån ghrelin, spelar en avgörande roll för reglering av
MMC.

*********************************************************************
För rörelse behövs energikrävande muskelkontraktion. Citronsyracykeln, som är central
vid aerob metabolism, omsätter substrat som har sitt ursprung i kolhydrater, fett, och
protein. Citronsyracykeln skall ej ses som en avgränsad metabol väg, snarare som en
trafikrondell i vilken olika ämnen kan tillföras eller lämna, allt efter behov.
*********************************************************************
13.

	
  

a) (4p) Den energirika slutprodukten som bildas vid aerob glykolys kan tillföras
citronsyracykeln på två olika sätt. Vilka är de två sätten? För respektive reaktion,
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ange substrat och produkter samt enzymnamn och koenzymer. Ange även
översiktligt hur dessa metabola vägar regleras.
b) (3p) Vad är den gemensamma beteckningen för de reaktioner som ombesörjer
att metaboliter av aminosyror kan tillföras citronsyracykeln? Beskriv hur
kolskeletten från aminosyrorna Ala samt Glu tillföres citronsyracykeln. För
respektive reaktion, ange substrat och produkter samt enzymnamn och koenzymer.
Svar: a) I glykolysen bildas pyruvat. Pyruvat transporteras från cytosolen till
mitokondriematrix.
Pyruvatdehydrogenaskomplexet (PDH, består av tre enzymer) omvandlar pyruvat
till acetyl-CoA samt CO2. I denna oxidativa dekarboxylering omvandlas NAD+ till
NADH + H+. För detta behövs fem koenzymer (tiamin pyrofosfat (TPP), liponsyra,
CoA, FAD, NAD+). Se Ferrier, Fig. 9.2.
PDH aktivitet nedregleras av högenergi markörerna ATP, acetyl CoA, NADH. Vid
hög halt av pyruvat aktiveras PDH. Även förhöjd Ca2+ koncentration aktiverar
PDH (vid kontraktion av skelettmuskulatur höjs Ca2+). Se Ferrier, Fig. 9.3.
Alternativt kan pyruvat (3C) förlängas till OAA (4C). Enzymet pyruvatkarboxylas
(i mitokondrien, koenzym är biotin, jämför glukoneogenes) katalyserar reaktionen:
pyruvat + CO2 à OAA. ATP åtgår för denna reaktion. Pyruvatkarboxylas
aktiveras allostert av acetyl-CoA. Detta är betydelsefullt för uppreglering av halten
av OAA, i relation till halten av acetyl-CoA, och därmed balansen i
citronsyracykeln. Sammanslagning av dessa ämnen bildar citrat.
b) Anaplerotiska reaktioner (anaplerotisk, grekiska för "fylla på"). Alternativt,
glukogena reaktioner.
Transaminering av alanin ger pyruvat, katalyseras av alanin-aminotransferas
(ALT), se Ferrier Fig. 19.7 samt 19.8. Koenzymet är pyridoxalfosfat (ett derivat av
vitamin B6):
Ala + α-ketoglutarat à pyruvat + glutamat
[Transaminaser finns både i cytosol och i mitokondrier, i många cellslag.]
Oxidativ deaminering av glutamat ger α-ketoglutarat samt ammoniak, se Ferrier
Fig. 19.11. Enzymet är glutamatdehydrogenas, främst i lever samt njure.
Koenzymet är NAD+. [Vid den omvända reaktionen kan detta enzym använda
NADPH].
Glu + NAD+ à α-ketoglutarat + NH3 + NADH
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Tema 3: Stamcellsterapi –funkar det? (24 p)
***********************************************************************
Stamcellsterapi utgör en typ av regenerativ medicin, där man utnyttjar stamcellers
egenskaper. Att det finns stamceller i kroppen visste man tidigt eftersom man insåg att
kroppens förmåga att förnya och reparera skador var baserad på stamceller. Dock kunde
de första stamceller i en vuxen organism isoleras först på 80-talet.
Det görs mycket forskning med olika typer av stamcellsbehandlingar, och mycket av det
är på experimentell nivå.
Bland de sjukdomar och tillstånd som man utvecklar stamcellsbehandlingar för räknas
Parkinsons sjukdom, där redan flera hundra patienter har behandlats. Dessutom används
olika typer av stamcellsbaserade metoder för studier av sjukdomsmekanismer, bland
annat olika typer av demenssjukdomar. En etablerad typ av stamcellsterapi är
benmärgstransplantationer, som handlar om att transplantera förmågan att skapa nya
blodceller.
Stamcellsterapi bygger på användning av stamceller - men vad är det som gör en cell till
en stamcell? Vad kan de göra som inte alla celler i kroppen kan?
*****************************************************************
14.

(4p) a) Hur definieras en stamcell - vad är kravet för att en typ av cell skall kallas
en stamcell?
b) Definiera kortfattat vad som menas med toti-, pluri- och multipotenta celler, och
för var och en av dessa, ge ett exempel på var man bäst kan hitta dem under
embryonal/fostertid eller i den vuxna kroppen.

Svar: a) En stamcell är en cell som kan skapa kopior av sig själv och ge upphov till en
annan typ av cell (differentiera).
b) Totipotenta celler kan utvecklas till vilken celltyp som helst i ett embryo eller i
placenta. Exempel: zygot och klyvningsembryots celler.
Pluripotenta celler kan utvecklas till vilken celltyp som helst i ett embryo.
Exempel: inre cellmassan i blastocysten ("embryonala stamceller").
Multipotenta celler kan utvecklas till många celltyper. Exempel: benmärgsceller,
neuronala stamceller.
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15.

(0,5p) De celler som är aktuella i benmärgstransplantationer kallas hematopoetiska
stamceller, eftersom de ger upphov till olika typer av blodceller. Men vilken del av
embryot (groddblad) som ger upphov till blodceller?
Svar: Mesoderm.

***********************************************************************
Olika typer av leukemier har olika sjukdomsmekanismer. Dessa kan vara olika typer av
ändringar i DNA, men även epigenetiska förändringar. Dubbelsträngade skador (brott) i
DNA är bland de allvarligaste typerna av DNA-skador och man ser dessa ofta i olika
typer av leukemier, eftersom cellernas förmåga att reparera dubbelsträngade brott i DNA
är ofta nedsatt.
***********************************************************************
16.

(4p) a) Redogör för mekanismer för de två vanligaste sätten att reparera
dubbelsträngade skador i DNA.
b) Vilken av dessa två sätt att reparera dubbelsträngade skador sämre? Motivera
ditt svar vetenskapligt.

Svar: a) Dubbelsträngade brott i DNA-kedjan repareras via två olika mekanismer: ickehomolog rekombination och homolog rekombination. Vid icke-homolog
rekombination ligeras fria ändar av DNA-molekyler. Vid homolog rekombination
används en homolog kopia av den drabbade DNA-strängen och kromosomsträngen
kan repareras med hjälp av homolog rekombination. Den homologa kopian av
DNA-strängen kan vara en systerkromatid vid replikation, en homolog kromosom
eller även samma kromosom i fall DNA-brottet är i en del av kromosomen som är
duplicerad på kromosomen.
b) I processen med icke-homolog rekombination förloras ofta nukleotider och
därmed skapas en deletion i kromosomen. Därmed ger icke-homolog
rekombination ofta ett sämre reparationsresultat.

***********************************************************************
Olika former av leukemi har olika sjukdomsmekanismer, och därmed även olika
möjligheter för behandling. Genom att studera hur ett stort antal gener uttrycks i de sjuka
cellerna kan man skapa genprofiler för olika subtyper av leukemier för att välja bästa
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möjliga behandlingsväg. På detta sätt kan man till exempel identifiera typer av leukemi
som bäst behandlas med stamcellstransplantation.
**********************************************************************
17.

(2p) Namnge de viktigaste intracellulära molekylärgenetiska mekanismerna som
cellen använder för att reglera genuttryck/aktivitet, med fyra specifika exempel.

Svar: Fyra av följande exempel. Även andra vetenskapligt motiverade sätt att reglera
genaktivitet kan godkännas.
- Epigenetiska mekanismer.
- Reglering genom transkriptionsinitiering.
- RNA-processing.
- mRNA-transport.
- mRNA-nedbrytning
- Translation.
- Post-translationell kontroll.

18.

(2p) Stamcellstransplantationer görs mellan individer som matchar immunologiskt
för att minimera risken för avstötning av de transplanterade celler. Resonera
vetenskapligt huruvida det skulle spela någon roll om man transplanterar
benmärgsceller som har annan kön än mottagarens celler. Presentera vetenskapliga
argument (en hypotes) för både varför detta skulle kunna påverka
transplantationsresultatet, och även varför det inte skulle behöva göra det.
Observera att denna fråga handlar om vetenskapliga resonemang, och flera olika
typer av vetenskapligt motiverade svar kan vara korrekta.

Svar: Flera olika typer av vetenskapligt motiverade svar kan godkännas. Manliga och
kvinnliga celler har olika kromosomuppsättningar - kvinnliga celler har två XXkromosomer, och manliga celler en uppsättning med XY-kromosomer. Detta skulle
kunna påverka transplantationsresultatet. X-kromosomer har ett stort antal gener
och Y-kromosomer ett relativt litet antal gener, därmed skulle det kunna påverka
transplantationsresultat. Å andra sidan är det mesta av genmaterialet i somatiska
kromosomer, och därmed möjligt att könskromosomuppsättningen inte ger stort
utslag i en vuxen kropp.
Möjligen kan det även bli olika resultat beroende vilken typ av transplantationer
man gör (celltyp eller organ).
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***********************************************************************
Genterapi kan ses som en form av reparativ medicin, även om det inte handlar om att
transplantera celler. En av de första monogena sjukdomar som man lyckades bota via
genterapi var SCID (Severe Combined Immunodeficiency Disease), orsakad av
dysfunktionellt adenosindeaminas (ADA). En trolig anledning till att just denna sjukdom
kunde botas med en ny gen av funktionellt ADA är att samtliga celler i kroppen inte
behövde ny genfunktion, utan endast några av cellerna. Detta beror i sin tur på att
deoxyadenosin är en toxisk metabolit som ansamlas vid ADA-brist, och att det räcker att
några celler får en funktionell ADA som kan bryta ned denna metabolit. En anledning till
att deoxyadenosin blir toxiskt är att dess fosforylerade metabolit, dATP, är en effektiv
alloster inhibitor av ribonukleotidreduktas (RNR).
***********************************************************************
19.

(4p) a) Vilka är de huvudsakliga substraten som RNR metaboliserar och vad blir
dess produkter?
b) Hur regleras RNR allostert?

Svar: a) RNR katalyserar reduktionen av samtliga ribonukleotider på difosfatnivå och
bildar därmed motsvarande deoxyribonukleotider:
ADP à dADP
CDP à dCDP
GDP à dGDP
UDP à dUDP
b) RNR har två allostera ytor. Vid den ena stimulerar ATP generell aktivitet medan
dATP hämmar RNR. Vid den andra allostera ytan regleras substratspecificitet, med
dNTPs som allostera effektorer.

***********************************************************************
För reduktion av ribonukleotider behövs reducerande ekvivalenter (NADPH) som
produceras av HMP-shunten. I HMP-shunten bildas även nukleotidernas kolhydratdel.
***********************************************************************
20.

(2p) Från en av HMP-shuntens produkter bildas en aktiverad form av kolhydrat
som används som utgångspunkt för de novo syntes av nukleotider, liksom för
återanvändning av purinbaser.
Ange namn och rita molekylens struktur.

Svar: Den aktiverade kolhydrat som efterfrågas är 1-fosforibosyl-5-pyrofosfat (på
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engelska förkortad PRPP), vilken utgör 5-fosforibosylskelettet vid de novo syntes
av nukleotider, liksom vid återanvändning av purinskelett via hypoxantin-guanin
fosforibosyltransferas (HGPRT). Struktur (från Wikidata):

21.

(3,5p) Differentieringen av stamceller styrs till en del av reglerade mönster av
histonmetylering, vilket kräver metylgrupper från enkolpoolen och kofaktorn Sadenosylmetionin (SAM). Detta är endast ett exempel, på liknande sätt fungerar
SAM som kofaktor för hundratals olika reaktioner i kroppen.
a) Hur syntetiseras SAM via enzymet S-adenosylmetionin syntas (ange substrat
och produkt; strukturer krävs ej)?
b) Hur används SAM generellt för donation av metylgrupper (ange substrat och
produkt i en generell reaktion; strukturer krävs ej)?
c) Hur kan B12-brist ge symptom som liknar de vid folsyrebrist?

Svar: a) SAM syntetiseras från metionin och ATP: Met + ATP à SAM
b) SAM donerar en metylgrupp under bildning av S-adenosylhomocystein (SAH):
SAM + metylacceptor à SAH + metylerad produkt
c) Homocystein (som fås från hydrolys av SAH) återgenereras till metionin via
metylering, där metylgruppen doneras från N5-metyl-tetrahydrofolat. Detta steg är
B12-beroende och det enda metabola steget i kroppen som kan återgenerera N5metyl-tetrahydrofolat. Vid en B12-brist uppkommer därmed en funktionell
folsyrebrist genom att all folsyra ansamlas i form av N5-metyl-tetrahydrofolat som
därmed ej kan användas i andra reaktioner (den s.k. folatfällan).

Allmän fråga
22,

	
  

(2p) Under utsöndringsprocessen används intracellulärt vesikulär transport. Vid
vesikulär transport används olika typer av vesikelfoder (vesikelfodring). Ge två
exempel på vesikelfoder, och ange för var och en av dem exempel på sammanhang
där de används.
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Svar: Minst två av följande:
COPI: används i retrograd transport. Till exempel för återtransport av proteiner
från Golgiapparaten till ER.
COPII: används i anterograd transport. Till exempel för transport av proteiner från
ER till Golgiapparaten.
Klatrin: används i flera olika transportproceser. Till exempel för proteintransport
från Golgiapparaten till endosomer och sekretoriska vesiklar.
Flera olika exempel medges.
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DFM1 TENTAMEN 19 08 26
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs frågorna noga innan du
börjar svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen
på delavsnitten (2, 1b+3+5 resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 1
Tema 1: Rökning och alkohol och hälsan (30p)
*********************************************************************
Människan har nog alltid varit begiven på att tillverka och använda olika njutningsmedel, som vanligen intages via rökning eller i drycker. Rökning medför att man utöver aktiva receptorstimulerande substanser inhalerar rökgaser och andra förbränningsprodukter. Att dessa ge upphov till cancer i lungvävnad och luftvägar är väl dokumenterat. Även inflammatoriska sjukdomar, från "rökhosta" till KOL, orsakas ofta
av tobaksrökning.
Alkohol (etanol) i måttliga mängder omhändertages i metabolismen, och behöver ej
leda till skadeverkningar. Alltför högt intag kan dock ge upphov till somatisk sjukdom
(fettlever, levercirrhos, inflammation i bukspottkörteln, gastrit, påverkan på nervsystemet). För högt alkoholintag ger på sikt även ofta upphov till alkoholberoende,
ibland förknippat med stora sociala problem för den drabbade individen. Mycket stort
akut intag av etanol kan genom nedsatt medvetande och hämning av andningscentrum
bli direkt livshotande. Detta gäller även vid intag av andra alkoholer (metanol = träsprit, etylenglykol = kylarsprit) redan i smärre mängder, då dessa metaboliseras till
aldehyder och karboxylsyror.
*********************************************************************
1.

(4p) Redogör för metabolismen av etanol till acetyl CoA.
a) Ange substrat, kosubstrat och produkter för de olika reaktionerna. Namnge de
olika enzymerna.
b) I vilket organ, och var i cellen, metaboliseras merparten av intagen etanol?

1

Svar: a) Se Ferrier, Biochemistry 7:e uppl. (texten sid 317-318 samt figur 23.15).
Även: acetat + CoA + ATP à acetylCoA + AMP + PPi (enzymnamn: acetylCoA-syntetas).
b) I leverns cytosol sker det första steget (enzym alkoholdehydrogenas). I
leverns mitokondriematrix sker den fortsatta metabolismen av acetaldehyd (enzym aldehyddehydrogenas).

2.

(4p) Intag av etanol minskar leverns förmåga till glukoneogenes vid fasta/svält.
Vid fasta/svält stimuleras glukoneogenesen av bland annat hormonet glukagon.
Redogör med text och figur för glukagons signaltransduktion i levern från receptorprotein till påverkan på ett av de huvudreglerade enzymerna i glukoneogenesen. Ledtråd: Regleringen av det exemplifierade huvudreglerade proteinet sker på gennivå.

Svar: Se bl.a. Ferrier, Biochemistry 7:e uppl. (texten sid 314D samt figur 23.12, texten sid 122A3, sid 473 figur 33.11).

3.

(2p) Förklara hur metabolismen av etanol minskar leverns förmåga till glukoneogenes.

Svar: Metabolism av EtOH i levern ger högt NADH. NADH reducerar pyruvat till
laktat, samt oxalättiksyra till malat. Pyruvat samt OAA är intermediärer i glukoneogenes, alltså medför lägre nivåer av dessa metaboliter försämrade förutsättningar att nysyntetisera glukos (sänkt kapacitet för glukoneogenes). Kan
leda till farlig hypoglykemi vid omfattande intag av alkohol samtidigt med tömt
förråd av leverglykogen (vid svält). Alkohol ger även ökad risk för hypoglykemi hos diabetespatienter som använder insulin.

4.

(4p) Ett långvarigt intag av allt för stora mängder etanol kan ge inlagring av fett
i levern (fettlever), detta kan leda till levercirrhos. Acetyl CoA kan omvandlas
till fettsyror.
a) I vilket organ sker merparten av fettsyrasyntesen, vilken är den subcellulära
lokalisationen?
b) Vilka enzymsystem behövs för syntes av mättad fettsyra från acetylCoA?
Vilken fettsyra bildas primärt?

2

c) Redogör med en summaformel för de reaktioner som katalyseras av enzymet
fettsyrasyntas.
d) Vilket coenzym behövs för fettsyrasyntes, och hur är det med tillgången av
detta coenzym vid omfattande etanolintag?
Svar: a) Leverns hepatocyter, i cytosolen.
b) AcetylCoA-karboxylas (ACC) samt fettsyrasyntas (FAS). Se Ferrier, Biochemistry 7:e uppl. (texten sid 183-186 samt figurer 16.7 och 16.9). Palmitinsyra, C16:0.
c) 1 Ac-CoA + 7 Mal-CoA + 14 NADPH + 14 H+ à C16:0 + 8 CoA + 7 CO2 +
14 NADP+ + 6 H2O
d) NADPH+ H+. God tillgång då NADH kan ge upphov till NADPH via malat
(se Ferrier Fig 16.11).

5.

(2p) Levercirros kan leda till en livshotande komplikation i form av esofagusvaricer som blöder. Vad är esofagusvaricer? Ange hur de uppkommer med fokus
på relevant anatomi. För full poäng ska du även redogöra för begreppet anastomos.

Svar: Esofagusvaricer är åderbråck som uppstår i de portocavala anastomoserna i
nedre delen av esofagusväggen. De uppstår genom att det blir ett ökat backflöde
och tryck i portakretsloppet som leder till dilatation av venerna i esofagusväggen, som sedan riskerar att brista och blöda kraftigt. Begreppet anastomos betyder ”munöppning” eller ”sammanflöde” och beskriver en öppen förbindelse
mellan till exempel två blodkärl. Portocavala anastomoser är en beteckning för
de ställen där portakretsloppets vener är sammankopplade med venerna från
systemiska kretsloppet.

6.

(2p) Levern har en viktig funktion som avgiftningsorgan. Beskriv de två viktigaste mekanismerna för detoxifiering av läkemedel och andra xenobiotika.

Svar: Fas I, omvandling av molekyler genom cytokrom (CYP) P450 oxidation, reduktion eller hydrolys. Addering av funktionella grupper (t.ex. -OH och -NH2)
som kan fungera som angreppspunkter. Detta ger ofta mer hydrofila (och inaktiva) substanser.
Fas II, olika konjugeringar:
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Glukuronylering – Glucuronsyra konjugerar med gallsalter och organiska anjoner, vilket bildar glucuronate. Konjugeringen katalyseras av UGT (uridine diphosphate glucuronyl transferase).
Sulfatering – Sulfotransferas katalyserar sulfatering av sterioder, katekoler, alkohol och andra ämnen, och bildar sulfater.
Glutationylering – Glutation-S-transferas katalyserar konjugation till glutation
(GSH).

*********************************************************************
Alkohol och rökning kan öka risken för kronisk pankreatit. Kronisk pankreatit karaktäriseras av en fortgående och icke-reversibel inflammation/fibrosbildning i pankreas.
Den vanligaste orsaken (70 %) till kronisk pankreatit är alkohol. Rökning, liksom
möjligen mängden fett och protein i födan, kan sannolikt öka alkoholens skadliga
inverkan. Rökning är i sig själv en oberoende riskfaktor.
*********************************************************************
7.

(4p) Redogör för den intestinala fasens påverkan på pankreassekretion.

Svar: Under den intestinala fasen sker 60% av den totala dygnssekretionen från
exokrina pankreas.
Surt maginnehåll stimulerar S-cellerna att frisätta sekretin. Huvudsakligen stimuleras cellerna i utförsgången.
Fett och peptider stimulerar frisättningen av CCK (cholecystokinin) från I celler. CCK stimulerar huvudsakligen acinära celler och celler i utförsgången.
Den vago-vagala reflexen stimulerar både celler i utförsgången såväl som acinära celler.
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8.

(2p) Ange på svarspappret namnen på de anatomiska strukturerna, A-E, markerade på den tillhörande illustrationen. För full poäng ska samtliga namn anges
på latin.
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Svar: A: Ductus pancreaticus accessorious, den accessoriska bukspottskörtelgången
eller Santorinis körtelgång. Många saknar denna, och det förekommer stor anatomisk variation mellan olika individer hur den här strukturen ser ut.
B: Duodenum, tolvfingertarmen. Pilen pekar på den andra och nedåtgående
delen av duodenum, duodenum descendens, vilket är det område av duodenum
där gall- och bukspottskörtelgångarna utmynnar.
C: Caput pancreaticus, pankreas huvud.
D: Ductus pancreaticus (major), den huvudsakliga bukspottskörtelgången
eller Wirsungs körtelgång.
E: A. et v. mesenterica superior, övre tarmkäxartären och –venen.

*********************************************************************
Sambandet mellan rökning och lungcancer känner de flesta till. Rökning uppskattas
orsaka 90 procent av all lungcancer. Men risken ökar också för andra cancerformer
bland andra cancer i strupen och munhålan, i urinblåsan, njurarna, magsäcken, livmoderhalsen och bukspottkörteln. Varje brinnande cigarett är en liten kemisk fabrik som
producerar 7000 olika ämnen. Många av dessa har kända skadeeffekter på människokroppen. Ett 70-tal kan orsaka cancer. (Källa:
https://www.cancerfonden.se/livsstil/rokning).
Metaplasi är en patofysiologisk process i cellvävnader där en mogen differentierad
cellform ersätts av en annan mogen differentierad cellform. Exempel på metaplasier
är skivepitelmetaplasi i lungorna hos rökare. Detta innebär att det normala epitelet
ersätts av en annan epiteltyp vid lungcancer, dvs. oförhornat flerskiktat skivepitel.
*********************************************************************
9.

(2p) Beskriv epitelet i trachea hos en normal person. Beskrivningen ska innehålla en figur av vilken framgår epitelets karakteristika, förekomst av speciella
ytstrukturer/körtelceller och korrekt nomenklatur.

Svar: Epitelet i trachea är av typen flerradigt (3-5 rader) cylindriskt epitel (respirationsvägsepitel; ’pseudostratified’) utrustat med rörliga kinocilier. Typiskt är att
samtliga celler har kontakt med basalmembranet och att det finns olika rader
med cellkärnor. Insprängt i epitelet syns i en färgning med hematoxylin-eosin
(HE) ljusa mucinproducerande bägarceller.

6

Fig. 5.6. Histology – A Text and Atlas, Pawlina, Ed., 7th Ed.

*********************************************************************
Alkohol kan irritera och skada slemhinnorna i matsmältningskanalen. Hög alkoholkonsumtion ökar risken för magkatarr och kan förvärra magsår.
*********************************************************************
10.

(2 p) Klargör dina kunskaper om magsäckens slemhinna med figur och text.
Vilket epitel finns i magslemhinnan? Vilka olika celltyper hittar man i körtlarna
i magsäckens corpus-fundus? Ange cellernas läge i ett körtelrör (foveolae;
’gastric pit’) samt ange respektive sekretionsprodukter.

Svar: Tunica mucosa (lamina epitelialis) utgörs i ventrikeln av ett enkelt cylinderepitel. Körtlarna i corpus-fundus innehåller följande celler som producerar:
• Mukösa halsceller - Slem
• Huvudceller - Pepsinogen (pepsin)
• Parietalceller - ‘Intrinsic factor’ + saltsyra (HCl)
• Endokrina celler - Hormoner (gastrin, ghrelin, somatostatin, gastric inhibitory
peptide (GIP), vasoactive intestinal polypeptide (VIP), sekretin, cholecystokinin (CCK), m. fl.
Huvudcellerna, som producerar pepsinogen (pepsin), är basofila, medan parietalcellerna, som producerar ’intrinsic factor (IF)’ och saltsyra (HCl), är acidofila.
Celltyperna skiljer sig dessutom åt med avseende på form, då huvudcellerna
liknar de övriga epitelcellerna, medan parietalcellerna är betydligt större. Namnet parietalcell (parietal = som hör till eller avser en vägg) återspeglar deras lokalisation i körtelrören. Dessa celler är tryckta mot körtelrörens periferi och förefaller inte alltid nå lumen. Parietalcellerna har en centralt lokaliserad kärna
och har utseendet av ”stekta ägg”.
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*********************************************************************
Både alkohol och nikotin är kända teratogena ämnen.
*********************************************************************
11.

(2p) a) Ett embryo är ofta mera känsligt för teratogena ämnen än ett foster. Varför?
b) Vad kännetecknar den embryonala perioden i jämförelse med fosterperioden?

Svar: a) Ett embryo är känsligt därför att viktiga strukturer och organ bildas. Under
fosterperioden vidareutvecklas dessa samt de växer i storlek. Skador kan också
uppstå under fosterperioden men de är ofta mindre omfattande än skador som
uppstår under embryonalperioden.
b) Under den embryonala perioden bildas viktiga strukturer och organ. Under
fosterperioden växer och vidareutvecklas dessa.
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DFM1 TENTAMEN 19 08 26
Frågorna i tentamen är nivåindelade enligt kursplanens målmodell. Enligt målmodellen består kursens examination av följande nivåer:
- enkel (till exempel känna till, identifiera eller namnge)
- sammansatt nivå (till exempel redogöra för, beskriva)
- relaterad (till exempel analysera, relatera eller ”varför”-frågor)
- utvidgad (till exempel teoretisera, analysera)
Största andelen av frågorna är på de två första nivåerna. Läs frågorna noga innan du
börjar svara. Du måste klara 48 av 80 poäng (=60 %) samt minst 50 % av poängen
på delavsnitten (2, 1b+3+5 resp. 4) för att bli godkänd på tentamen.

Pass 2 (teman 2 och 3, samt avslutande allmänna frågor)
Tema 2: Diagnostik med metaboliska prov samt gentester (16 p)

*********************************************************************
Ibland utvecklas tekniken mycket fort, snabbare än vår beredskap att rätt använda de
nya möjligheter som teknisk utveckling erbjuder. Ett exempel på detta är gentester
som olika kommersiella aktörer marknadsför till konsumenter, med löften om mer
kunskap om individuella genetiska riskfaktorer för sjukdomar, skräddarsydda träningsprogram och dietförslag, baserat på den variation som finns hos DNA-sekvenser.
Troligen är det så att kunskap om DNA-informationen hos en individ i sig inte är en
genväg för bättre hälsa, även om det finns exempel på mycket väldefinierade
sekvensmönster som ger stort utslag på den individuella fenotypen. Dock, för det
mesta är våra fenotyper resultat av ett mycket komplext arv, olika miljöfaktorer som
vi utsätts för redan innan vi föds, och alla slumpartade situationer som ett liv för med
sig. Människokroppen är en komplex struktur, och även vår hälsa och sjukdom är
resultat av mycket komplexa, multifaktoriella processer och mekanismer.
Ett väletablerat system där DNA-tester ingår är PKU-provet, som utförs på sjukhus,
och som tas på alla nyfödda barn i Sverige. Detta började man med på 60-talet, och i
dagens läge testas ett nyfött barn för 24 olika medfödda sjukdomar. Diagnoserna ställs
genom särskilda analyser av blod eller urin, samt med DNA-analys, som båda behövs
för att ge ett bra diagnosunderlag. Det gamla namnet "PKU-provet" lever kvar, som
en påminnelse om att testet för fenylketonuri (PKU) var den första genetiska sjukdom
som systematiskt testas på nyfödda.
Socialstyrelsen har definierat ett antal kriterier för vilka sjukdomar som ingår i PKUprovet. Till exempel skall tillståndet vara ett viktigt hälsoproblem med känt naturalförlopp, den skall kunna upptäckas med lämplig testmetod innan symptom, och det
skall finns åtgärder som ger bättre effekt i tidigt skede än vid klinisk upptäckt. Provet
måste minska dödlighet eller sjuklighet som är förknippat med tillståndet. Det finns
väletablerade tester för medfödda sjukdomar som inte ingår i PKU-provet.
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En sjukdom som ingår i PKU-provet är MCAD-brist ("medicum-chain" acyl-CoAdehydrogenasbrist), en ärftlig sjukdom där cellerna inte klarar av att bryta ned medellånga fettsyror. I situationer där kroppen kräver mycket energi, kan fett ej brytas
ned. MCAD-enzymet är verksamt i mitokondrier.
*********************************************************************
12.

(4p) Det finns ett antal ärftliga sjukdomar som är kopplade till mitokondriernas
funktion. Vissa av dessa ärvs strikt på mödralinjen, och andra ärvs klassiskt genetiskt.
a) Ge en förklaring till varför vissa mitokondriella sjukdomar endast ärvs från
modern.
b) Ge en förklaring varför vissa mitokondriella sjukdomar har en ärftlighet som
följer en kärnkromosom-ärftlighet, med arvskomponenter som kommer från en
individs båda föräldrar.

Svar: a) Vid befruktningen följer inte mitokondrierna från spermien till äggcellen,
alternativt elimineras faderns mitokondrier i äggcellen. Därmed är mitokondrier
alltid (med få kända undantag) från äggcellen, alltså nedärvs mitokondriella
gener på mödernet.
b) Mitokondrien består av komponenter som kodas för både av gener i cellens
kärna, samt av mitokondriens egen kromosom. De proteiner som kodas av
kärngener syntetiseras utanför mitokondrien och transporteras sedan in i mitokondrien. Därmed kan vissa mitokondriella sjukdomar (som påverkar mitokondriefunktion) nedärvas som kärngener.

*********************************************************************
Intermediära filament utgör en viktig del av cytoskelettet. Det finns ett antal mutationer som har identifierats i gener för proteiner som interagerar med intermediära
filament. Dock ingår dessa inte i PKU-provet eftersom sjukdomarna inte uppfyller de
kriterier som krävs för PKU-provet.
*********************************************************************
13.

(3p) a) Ge två specifika exempel på strukturer eller funktioner i eller på
kroppen som skulle påverkas stort om intermediära filament inte fungerar normalt. (Observera: de funktioner och strukturer som anges i delfråga b kan inte
användas som svar här).
b) Intermediära filament medverkar i adhesion av närliggande celler samt för en
cells adhesion till extracellulär matrix. Namnge de två specifika adhesionsstrukturer som intermediära filament deltar i.
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c) Förutom intermediära filament finns två andra huvudtyper av element i cytoskelettet. Namnge dessa.
Svar: a) Naglar och hår (med keratin) skulle inte fungera normalt. Cellerna skulle inte
vara lika starka strukturellt. Nukleära lamina skulle inte kunna förstärka
cellkärnans struktur.
b) Desmosomer länkar nätverk av intermediära filament i olika celler till varandra. Hemidesmosomer länkar intermediära filament i celler till extracellulär matrix.
c) Mikrotubuli och aktin.

*********************************************************************
Vissa medfödda sjukdomar ärvs från modern eller fadern, andra uppstår spontant eller
sporadiskt på grund av olika skador som uppstår i DNA.
*********************************************************************
14.

(5p) a) Namnge tre olika typer av DNA-reparationsmekanismer. För var och en
av dessa, ange vilken typ av skada som repareras.
b) Om olika DNA-repareringsmekanismer fungerade så bra att DNA alltid repareras så att inga förändringar sker, vad skulle konsekvensen kunna bli för
människor?

Svar: a) Tre mekanismer och motsvarande skada (obs här anges fyra exempel)
- "Base excision repair" - reparation av modifierade baser (deaminering eller
metylering)
- "Nucleotide excision repair" - tymin-dimerer eller andra kemiska modifieringar
- "Mismatch excision repair" - felaktiga baspar
- "Double stranded repair" - kromosomavbrott
b) Om DNA inte skulle ändras (förutom i meiosen), skulle troligen mindre variation uppstå i människopopulationen. Många ändringar i DNA ger inte utslag
alls i fenotypen, vissa ändringar påverkar individen negativt och vissa ändringar
kan ge upphov till egenskaper som förändrar fenotypen positivt. Alltså skulle en
perfekt fungerande DNA-reparation kunna minska frekvensen för vissa sjukdomar (som cancer) men också minska människans förmåga att anpassa sig till
nya förhållanden evolutionärt. Flera olika vetenskapligt motiverade svar godkänns här.
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*********************************************************************
Fel i metabolismen orsakade av mutationer i DNA kan orsaka utvecklingsstörningar
hos embryon. Dock finns det sätt att minska risker för dessa utvecklingsstörningar.
*********************************************************************
15.

(4p) a) Vad heter den utvecklingsstörning som kan uppstå i samband med neuralrörsslutning?
b) Beskriv i stora drag hur denna missbildning utvecklas under embryonalfasen.
c) Redogör för hur kan man förebygga denna utvecklingsstörning.
d) Hur har man valt att förebygga denna utvecklingsstörning i Sverige, och vad
är orsaken till valet av metod?

Svar: a) Spina bifida.
b) Ofullständig neuralrörsslutning leder till att ryggraden inte utvecklas korrekt
runt ryggmärgen.
c) Folsyra till modern reducerar risken för spina bifida med 50-70%.
d) Man har valt att rekommendera kosttillskott för kvinnor i fertil ålder i stället
för berikade livsmedel. Det finns rön om att allmän berikning av livsmedel med
folsyra kan öka risken för vissa typer av cancer.
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Tema 3: Metylgruppen och metioninomsättning på gott och ont (25
p)
*********************************************************************
Metionin är en av de essentiella aminosyrorna för människan. Den har en lång rad
funktioner, vid såväl initiering av proteinsyntes som i form av en viktig beståndsdel i
proteiner. Därutöver har metionin också mycket viktiga funktioner i intermediärmetabolismen, bland annat i relation till olika metyleringsvägar. Att överföra en metylgrupp till ett substrat är ett viktigt metabolt steg som sker i tusentals olika reaktioner i kroppen, vilka inte vore möjliga utan metionin. Därutöver kan metionin omvandlas till den nyupptäckta signalmolekylen divätesulfid som har en rad funktioner. Även
homocystein bildas från metionin. Plasmakoncentrationen av homocystein kan vara
vid en rad olika sjukdomstillstånd.
*********************************************************************
16.

Eftersom metionin är en essentiell aminosyra måste den erhållas via födan i fri
form, eller från olika dietära proteiner som bryts ned till fria aminosyror eller
oligopeptider innan de kan absorberas.
a) (4p) Redogör för den fullständiga nedbrytningen (digestionen) av proteiner i
matsmältningskanalen med angivande av anatomisk lokalisation, enzymer och
eventuella andra processer som är av betydelse för att en effektiv nedbrytning
och processning av de dietära proteinerna skall kunna ske.
b) (4p) Redogör med text och en enkel figur för hur de flesta fria aminosyror
respektive oligopeptider absorberas från tarmlumen in i enterocyterna (principer
skall beskrivas och namnges liksom eventuella hjälpproteiner/-processer som
behövs för att absorptionen skall kunna ske).

Svar: Se bl.a. Ferrier, Biochemistry 7:e uppl. (texten sid 247-249 samt figurerna 19.4
och 19.5).

17.

Trots att metionin är en essentiell aminosyra kan den bildas enzymatiskt från
homocystein, i en för cellerna mycket viktig reaktion.
a) (1p) Resonera kring varför metionin är en essentiell aminosyra trots att den
kan syntetiseras endogent från homocystein.
b) (2p) Redogör för den reaktion som syntetiserar metionin från homocystein.
Ange namn på samtliga substrat och produkter, samt ange vilket vitamin denna
reaktion är beroende av.
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c) (3p) Förklara varför en hämning av reaktionen i delfråga b) ger störd cellproliferation som liknar den som ses vid brist på folsyra. Detta ger i sin tur upphov till en typisk form av anemi. Ange den vanligaste orsaken till hämning av
denna reaktion.
Svar: a) Metionin syntetiseras från homocystein som del i metionincykeln, där homocystein också indirekt syntetiserats från metionin. Syntesen av metionin från
homocystein ger därmed inget nettotillskott av metionin.
b) Reaktionen som efterfrågas är följande:
5
N-metyl-tetrahydrofolat + Homocystein à THF + Metionin
Reaktionen katalyseras av ett enzym som är beroende av Vit B12.
c) Anledningen till att en hämning av reaktionen som anges i steg b) ger samma
typ av symptom som ses vid brist av folsyra (störd cellproliferation och makrocytär anemi) är att denna reaktion är den enda i kroppen som kan omvandla 5Nmetyl-tetrahydrofolat till tetrahydrofolat (THF). Vid hämning av reaktionen
uppstår därmed en funktionell folsyrebrist, den s.k. ”folatfällan”. Den vanligaste
orsaken till att denna reaktion hämmas är brist på Vit B12 på grund av dåligt
upptag av Vit B12 i tarmen vid brist på intrinsic factor. Detta ger den sjukdom
som kallas perniciös anemi.

18.

Överföring av 1-kols fragment (metylgrupper) ingår vid biosyntes av nukleotider. Tymidylatsyntas, det enzym som bildar dTMP (tymidylat), är ett enzym
som katalyserar en metylgruppsöverföring.
a) (2p) Redogör för denna reaktion genom angivande av samtliga substrat och
produkter. Ange (rita) den principiella strukturen för en nukleotid.
b) (1p) Resonera även kring varför små molekyler som hämmar detta enzym
kan användas som läkemedel mot cancer.
c) (3p) Redogör för den reaktion som katalyseras av enzymet dihydrofolatreduktas med angivande av samtliga substrat och produkter. Förklara varför hämning av detta enzym indirekt hämmar tymidylatsyntas, samt även hämmar biosyntesen av purinnukleotider.

Svar: a) Tymidylatsyntas katalyserar reaktionen:
dUMP + N5,N10-metylen-THF à dTMP + DHF
Nukleotid struktur, se t ex Ferrier Fig 22.12.
b) Vid hämning av tymidylatsyntas hämmas bildningen av dTMP och därmed
även bildningen av dTTP, vilket är en av byggstenarna i DNA. Då det blir en
brist på dTTP störs cellproliferationen, vilket ger störst effekt i hämning av
snabbt växande celler såsom cancerceller (men även normalt snabbt växande
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celler, vilket därmed kan ge biverkningar). Detta är verkningsmekanismen för
t.ex. cancerläkemedlet 5-fluorouracil, vilket aktiveras i celler och kan hämma
tymidylatsyntas.
c) Dihydrofolatreduktas katalyserar reaktionen NADPH + H+ + DHF ––> THF
+ NADP+, vilket är en viktig återreduktion av DHF så att THF bildas och sedan
på nytt kan ”laddas” med enkolsfragment i olika reaktioner. En sådan reaktion
bildar N5,N10-metylen-THF, vilket är den form som används som metyldonator
av tymidylatsyntas. Därmed hämmas tymidylatsyntas indirekt då dihydrofolatreduktas hämmas. En annan variant är N10-formyl-THF, som behövs för biosyntes av purinnukleotiderna. Metotrexat hämmar dihydrofolatreduktas, och
därmed tillgången av alla THF varianter.

19.

(2p) a) Vad är epigenetiska förändringar? Ge en allmän definition samt ge två
konkreta exempel på epigenetiska modifieringar.
b) Hur kan epigenetiska förändringar påverka en individs hälsa?

Svar: a) Epigenetik betyder i princip kring/på DNA. Det handlar om kemiska modifineringar av kromatinet, till exempel metylering av DNA eller kemiska modifieringar av histoner. [Även ”imprinting” och X-kromosominaktivering godkänns,
samt andra vetenskapligt grundande exempel på epigenetik].
b) Epigenetiska förändringar av kromatinet leder till ändrat genuttryck. Gener
kan aktiveras eller inaktiveras, och därmed ändra cellens fenotyp. Under sin
livstid får kromatinet hos en individ olika typer av epigenetiska modifieringar
(permanenta eller transienta) eftersom vi utsätter oss för olika miljöer, och därför kan till exempel identiska tvillingar bära på olika epigenom. Miljö (t.ex.
rökning, det man äter eller träning) påverkar epigenetiken i våra celler, vilket
kan leda till sjukdom och påverka sjukdomsförlopp.

20.

(3p) a) Det finns två huvudtyper av genetiska sjukdomar, enkla och komplexa
sjukdomar. Ge en definition av dessa två huvudtyper av genetiska sjukdomar,
samt namnge ett exempel på en enkel och ett exempel på en komplex sjukdom.
b) Beskriv hur man skulle kunna gå till väga för att studera om en sjukdom med
genetiska inslag (mutationer som påverkar sjukdomen är kända) påverkas av
miljön.

Svar: a) Vid en enkel genetisk sjukdom (monogen sjukdom) ger en mutation direkt
utslag i form av sjukdomen, miljön påverkar inte processen. Ett exempel på
detta är sickelcellanemi, då en mutation i beta-globingenen leder till sjukdom.
15

Vid en komplex genetisk sjukdom, är sjukdomen ett resultat av växelverkan
mellan flera olika gener eller genkombinationer och miljön. Ett exempel på en
komplex genetisk sjukdom är diabetes typ II.
b) Man skulle kunna studera samspelet mellan arv och miljö genom att jämföra
familjer och etniska grupper till exempel utifrån deras geografiska distribution.
Med tvillingstudier kan man studera miljöfaktorer hos tvillingar som utsätts för
olika miljöer.

Allmänna frågor (9p)
21.

(2p) a) Aminosyrasekvensen utgör primärstrukturen för ett protein. Vilken typ
av bindning sammanbinder aminosyrorna i ett protein? Namnge denna bindning! Visa med en enkel skiss.
b) Vad avses med ett proteins sekundärstruktur? Ange den typ av kemisk bindning, som är mest väsentlig för proteiners sekundärstruktur.

Svar: a) Den kovalenta bindning som sammanbinder aminosyraresterna i ett proteins
primärstruktur kallas peptidbindning. Peptidbindningen bildas då karboxylgruppen i en aminosyra binds ihop med aminogruppen i nästa aminosyra under avgivande av vatten, vilket därmed ger följande generella struktur, där ”R1" och
"R2” utgör aminosyrornas sidokedjor. Den partiella dubbelbindningskaraktären
(trans) motverkar fri rotation.

b) Den övergripande struktur som aminosyrorna i en del av ett protein bildar.
Exempel är α-helix, "ß-pleated sheet". Vätebindningar är viktiga för sekundärstrukturen.

16

*********************************************************************
Glykolysen beskrivs som central i kolhydratmetabolismen, då praktiskt taget alla
sockerarter kommande från födan eller bildade i olika metabola reaktioner, kan ge
upphov till glukos.
*********************************************************************
22.

a) (1p) Redogör med hjälp av figur för strukturen för glukos. Ange även
strukturerna för glykolysens slutprodukter, dels vid aerob glykolys, och dels vid
anaerob glykolys.
b) (3p) Redogör för de tre reaktionsstegen i glykolysen som är reglerade. För de
tre reaktionerna, ange samtliga substrat och produkter samt enzymnamn.
c) (1,5p) Redogör för den allostera regleringen av de tre enzymer som katalyserar de tre reglerade stegen i glykolysen.
d) (1,5p) Hur påverkas expressionen av det tre enzymerna i leverns hepatocyter
av insulin respektive glukagon? Diskutera och analysera betydelsen av att en
metabol process som glykolysen kan regleras både hormonellt, via många olika
steg, och även allostert på olika sätt i olika situationer.

Svar: a) Se Ferrier, Biochemistry 7:e upplagan, t ex figurer 8.12, 8.21.
b) Glukos + ATP à glukos 6-P + ADP (enzymnamn: hexokinas, i levern glukokinas).
Fruktos-6P + ATP à Fruktos-1,6-bisP +ADP (enzymnamn: fosfofruktokinas1).
Fosfoenolpyruvat + ADP à pyruvat + ATP (enzymnamn: pyruvatkinas)
Se Ferrier Fig 8.12, 8.16, 8.18.
c) Hexokinas hämmas av glukos 6-P (dock ej glukokinas som hämmas av
fruktos-6P).
Fosfofruktokinas-1 hämmas av ATP, citrat. Aktiveras av Fruktos 2,6-bisP,
AMP.
Pyruvatkinas, aktiveras av fruktos 1,6-bisP
Se Ferrier Fig 8.12, 8.16, 8.18.
d) Insulin uppreglerar expression av dessa enzymer i levern, glukagon hämmar.
Se Ferrier Fig 8.23. Hormonell reglering som svar på kroppens metabola situation och behov, med signaltransduktion i många steg, medför ”amplifiering”
(förstärkning) och många möjligheter till finreglering. Alloster reglering: finjustering av aktiviteten i relation till cellens behov och situation. Hormonell reglering, lite längre tidsperspektiv. Alloster reglering, mera akut respons på aktuella koncentrationer av allostera regulatorer.
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