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Förord 
Bästa student, grattis till att du klarat BV1 (och förhoppningsvis blivit godkänd)! Detta är en 

sammanställning av de nedbrutna lärandemålen vi fick under min första termin på 

läkarprogrammet, under basvetenskap 2. Det här dokumentet gjorde jag när jag pluggade för 

att få en översikt över vad jag skulle kunna och förutsatt att de inte har gjort stora förändringar 

av kursens innehåll är det också vad du ska kunna. Jag hoppas därför detta ska vara till hjälp. 

Dock vill jag betona att jag har skrivit detta dokument själv och att det därför kan förekomma 

fel både i språket och informationen så använd dig av källkritik och dubbelkolla med en annan 

källa om du tycker något är konstigt. Lycka till. 
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1 Modul 1 

1.1 Kromosomen 

1.1.1 Kromosomens huvuddelar  

1.1.1.1 Centromerer 
Centromeren är en struktur på kromosomen där de två systerkormatiderna fäster i varandra 

efter replikationen. Det är också i centromeren som mikrotubuli fäster under mitosen för att 

separera systerkormatiderna, centromeren är således viktigt för korrekt kromatidseparation. 

När cellen inte är i cellcykeln och genomet är i form av kromatin är centromeren 

heterokromatin. 

 

1.1.1.2 Telomerer 
Telomerer är kromosomens ändar och är viktiga för replikationen. Vid varje celldelning blir 

telomeren kortare. När cellen inte är i cellcykeln och genomet är i form av kromatin är 

telomererna heterokromatin. 

 

1.1.1.3 “Origin of replication" 
Origin of replication är replikationsstartpunkten, vilken behövs för att kromosomen ska kunna 

replikeras under DNA-syntesen. I eukaryota celler finns flera origin på kromosomerna, men i 

prokaryoter finns det ofta bara en origin. 

 

1.1.2 Kromosomorganisation i cellkärnan 
När cellen inte är i cellcykeln finns kromosomerna i cellkärnan i form av kromatin, likt ett 

upplindat nystan i stället för den kompakta formen som syns på karyotyper (bilder på 

kromosomparen). Även om kromosomerna inte är kompakta finns de olika kromosomerna på 

olika platser i cellkärnan och inte hoptrasslade. Det finns två typer av kromatin; 

heterokromatin som är tätt packat kromatin som inte kan transkriberas och eukromatin som 

kan transkriberas. Vilka delar av kromosomerna som är i vilken form varierar över tid och 

celltyp. 

 

1.1.3 Kärnans struktur och funktion 

 Kärnan är den största organellen i cellen och består av ett dubbelmembran som kallas kärnhölje 

(nuclear envelope). Kärnhöljet innehåller flera porer, vilka är kontrollerade grindar som möjliggör 

kommunikation mellan kärnan och cytosolen. Innanför kärnhöljet finns ett lager med 

fiberproteiner som kallas kärnlamina, det består mest av lamin A/C och protein B.  

 

1.2 Cellcykeln  

1.2.1 Cellcykeln och dess olika faser 

1.2.1.1 Interfas 

1.2.1.1.1 G1 

Under G1 kontrollerar cellen inre och yttre förhållanden för att kontrollera att det är passande 

att reproduceras, sedan växer den i storlek och förbereder för syntes. I slutet av G1 finns 

restriction point. Om det finns mitogener kommer cellen passera restriction point och starta 
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cellcykeln. Om det inte finns mitogener kommer cellen gå tillbaka till G0 och inte starta 

cellcykeln förens det finns mitogener.  

 

1.2.1.1.2 Syntes (S) 

Under syntesen sker DNA-replikation, det vill säga kromosomerna replikeras så att de båda 

dottercellerna får identiskt genom (Se 2. DNA-replikation). 

 

1.2.1.1.3 G2 

Under G2 kontrollerar cellen att kromosomer har replikerats på rätt sätt och växer i storlek. 

Eventuella skador på DNA eller fel som skett under replikation åtgärdas. Om fel inte kan 

åtgärdas kommer cellen inte passera checkpointen mellan G2 och M-fasen utan genomgå 

apoptos.  

 

1.2.1.2 M-fasen 

1.2.1.2.1 Mitosens faser och deras huvudsakliga funktion 

I. Profas – Mikrotubuli skickas ut från centriolerna och kromatin börjar packas. 

II. Prometafas – Kärnmembran brys ned och mikrotubuli fäster vid centromeren på 

kromosomerna. Det är viktigt att systerkromatider sitter ihop vid centromeren för att 

de ska kunna separeras på rätt sätt och varje dottercell får en kromosomkopia från 

modern och en från fadern. 

III. Metafas – Kromosomerna radar upp sig längs ekvatorialplanet med hjälp av 

mikrotubuli. När alla kromosomer är fästa i mikrotubuli från två håll bryts M-fas 

cykliner ner. 

IV. Anafas – Systerkromatider separeras genom att cohesin bryts ned och börjar 

separeras till de två polerna genom att mikrotubuli förkortas och centrosomer rör sig 

mot kanterna. 

V. Telofas – Kromosomerna når de två polerna och aktin och myosin börjar kontraheras. 

VI. Cytokines – Ringen av aktin och myosin delar cellen på mitten. 

 

1.2.2 Checkpoints i cellcykeln 

1.2.2.1 Restriction point 
Vid restriction point kontrollerar cellen att omgivningen är fördelaktig för celldelning. För att 

cellen ska passera restriction point måste det finnas mitogener. Utan mitogener kommer cellen 

gå till G0 och inte gå in i cellcykeln. Om det finns mitogener och cellen går in i cellcykeln 

kommer den antingen resultera i mitos eller apoptos, cellcykeln kan inte gå baklänges. 

1.2.2.2 G2-check point 
G2-checkpointen ligger i slutet av G2 och här kontrolleras att allt DNA har replikerats på rätt 

sätt och att skadat DNA har reparerats.  

 

1.2.2.3 Metafas-check point 
Efter metafas under mitosen kontrolleras att alla kromosomer är korrekt fästa vid 

kärnspolarna (mitotic spindle). Om de inte är det kommer cellen inte gå in i anafas förens alla 

kromosomer är korrekt fästa.  
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1.2.3 Cellcykelns reglering via CDK (cyklin-beroende kinas) och cykliner 

 Cellcykeln drivs och regleras via cyklin-CDK-komplex, vilket är ett proteinkomplex bestående av 

cyklin och CDK. Det startar med att mitogener initierar syntetiseringen av G1/S-cyklin som binder 

till CDK och bildar G1/S-CDK. Höga nivåer av G1/S-CDK leder till att S-cykliner börjar syntetiseras 

och bildar S-CDK, vilket i sin tur initierar replikation. Under G2 börjar M-cykliner syntetiseras och 

bilda M-CDK, vilket driver cellen in i M-fasen. Vid celldelning sjunker nivåerna av Cyklin-CDK-

komplex. De tre cyklinerna regleras av ett slags feed-backsystem, där varje cyklin ökar 

transkriptionen som bildar nästa och ökar prteolysen av det föregående. 

 

1.3 DNA-replikation  
1.3.1 Förstå begreppen  

1.3.1.1 Semikonservativ replikation 
Semikonservativ replikation innebär att de båda DNA-molekyler som bildats efter 

replikationen innehåller en sträng var från den ursprungliga DNA-molekylen. 

 

1.3.1.2 Diskontinuerlig replikation 
DNA kan endast replikeras från 5’ till 3’. Det innebär att lagging strand replikeras 

diskontinuerligt, d.v.s. där DNA måste replikeras från 3’ till 5’ kommer DNA replikeras i bitar, 

så kallade Okazaki fragment. Det sker genom att en RNA-primer sätts in mitt på strängen så 

att den kan läsas från 5’ till 3’, sedan replikeras en bit av strängen. Därefter tas primern bort 

och en ny primer fäster närmre 5’ på strängen och en ny bit DNA replikeras och så vidare. Sist 

limmas alla Okazaki fragment ihop med hjälp av ligas. 

1.3.1.3 Dubbelriktad replikation 
När DNA öppnas med helikas 

börjar båda strängarna 

replikeras samtidigt och åt två 

håll. Det innebär att båda 

strängarna utgör en leading 

strand och en lagging strand 

som utgår från mitten av 

replikationsstartpunkten.  

 

1.3.1.4 Replikationsgaffel 
En replikationsgaffel är den 

del av DNA där den öppnade, 

replikerande delen av DNA 

möter den ursprungliga DNA-strängen. 

  

1.3.1.5 Replikationsstartpunkt 
För att replikation ska kunna ske behövs ett origin of replication. Hos människan finns det 

flera origin på varje kromosom. Där binder olika proteinkomplex innan replikationen för att 

starta den.  
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1.3.1.6 Replikationsbubbla  
En replikationsbubbla är den ögla som bildas där DNA-strängarna är delade och replikeras. 

Där bubblan möter det DNA som inte har öppnats än finns en replikationsgaffel, varje bubbla 

har alltså två replikationsgafflar. Under replikationen finns flera replikationsbubblor på 

kromosomen eftersom det finns flera origin of replication på kromosomen. 

 

1.3.1.7 RNA-primer 
En RNA-primer är det som fäster vid lagging strand för att den ska kunna replikeras från 5’ till 

3’. Den behövs för att strängen måste sluta i en hydroxylgrupp för att den nya nukleotiden ska 

kunna fästa med hjälp av DNA-polymeras och på lagging strand kommer strängen sluta i en 

trifosfat. Genom att fästa en RNA-primer finns en fri hydroxylgrupp som DNA-polymeras kan 

lägga till nukleotider på. Då replikationen efter RNA-primern är klar kommer den ersättas med 

replikerat DNA istället. 

 

1.3.1.8 Okazaki-fragment 
De bitar av DNA som bildas då lagging strand replikeras diskontinuerligt till följd av RNA-

primers. De limmas ihop med ligas då RNA-primers har avlägsnats.  

 

1.3.2 Ledande och sackande sträng (Lagging strand), skillnader i replikation 
Den ledande strängen (leading strand) replikeras kontinuerligt, medan lagging strand 

replikeras diskontinuerligt. 

 

1.3.3 Viktiga proteiner och deras funktion i replikationsprocessen: 

1.3.3.1 DNA-polymeras 
Bygger den nya DNA-strängen genom att para ihop nukleotider komplementärt med 

originalsträngen. Kan endast replikera från 5’ till 3’ då den fäster nukleotider som slutar i 

trifosfater i hydroxylgrupper och spjälkar en difosfat (pyrofosfat). DNA-polymeras kan även 

laga felparade baser genom att klyva av den felparade basen (exonukleas) och lägga till en 

korrekt bas istället (polymeras).  

 

1.3.3.2 Helikas 
Helikas öppnar DNA-helixen då den ska replikeras. 

 

1.3.3.3 Primas 

Lägger till primers som DNA-polymeras kan binda till för att starta replikationen. En gång på 

leading strand och flera gånger på lagging strand.  

 

1.3.4 Problematiken med att replikera telomererna (kromosomändarna) 
Lagging strand kommer bli kortare vid varje celldelning eftersom det inte finns någon DNA-

sträng att sätta en primer på efter den sista primern. Således kommer en lite bit inte kunna 

replikeras till dottersträngen. Detta kommer i sin tur innebära att en cell endast kan delas ett 

specifikt antal gånger innan telomeren tar slut och nästa celldelning innebär att en bit av 

kromosomen som inte är telomer kommer gå förlorad. När detta händer kommer cellen inleda 

apoptos. Enzymet telomeras kan förlänga telomeren med hjälp av en RNA-mall.   
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1.3.5 Betydelsen av telomererna för cellens funktion 

 I de flesta av kroppen celler finns inget telomeras, vilket innebär att cellen kommer delas ett visst 

antal gånger och sedan dö. Detta kallas regenerative senescence och är ett sätt för kroppen att 

förhindra cancerbildning och ta bort gamla celler. Dock behöver vissa celler kunna delas många 

gånger, som stamceller och könsceller. Dessa innehåller då telomeras som förnyar deras telomerer 

så att de kan fortsätta delas genom hela livet. 

 

1.4 DNA-reparation 

1.4.1 Orsaker till olika typer av förändringar (mutationer) i DNA 
Mutationer kan uppstå till följd av arv, kemikalier, strålning, patogen eller slumpmässiga fel 

under replikation. Fel som kan uppstå är: 

• Mismatch – fel nukleotid matchas till exempel A-G i stället för C-G. Detta kan leda till 

att G byts ut mot T och därmed har en mutation uppstått. 

• Base exchange – en kvävebas ändras till uracil eller raderas helt från nukleotiden till 

följd av spontana fel, fria radikaler eller carcinogena kemikalier. 

• Tymin dimerer – UV-strålning får två närliggande tymin att binda kovalent till 

varandra (ändrar strukturen på DNA backbone).  

• Double strand break – en sträng går av under replikation eller DNA bestrålas med 

gammastrålning som gör att båda strängarna går av. 

 

1.4.2 Olika typer av reparationssystem och deras förmåga att reparera olika 

typer av DNA-skador 
Vanligaste sätt att reparera DNA-skador: 

1.4.2.1 Base excision repair 
Reparerar base exchange och fungerar genom att DNA-glykosylas tar bort den felaktiga basen 

och endonukleas gör ett klipp i DNA backbone. Sedan sätter DNA-polymeras dit den korrekta 

basen och strängen limmas ihop med ligas. 

 

1.4.2.2 Nucleotide excision repair 
Reparerar skador som påverkar DNA backbone. Nukleaser klipper bort den skadade delen, 

polymeras fyller i och ligas limmar ihop. 

 

1.4.2.3 mismatch excision reparation 
Reparerar mismatches och fungerar genom att nukleaser tar bort den felparade nukleotiden 

och ersätter den med den korrekta nukleotiden. 

 

1.4.2.4 Reparation av dubbelsträngade brott 

1.4.2.4.1 Homologt 

Ändarna processas med rekombination-specifika nukleaser, sedan repareras skadan genom 

att den oskadade systerkormatiden används som mall. Detta leder till komplett återställning 

av DNA, utan att nukleotider går förlorade. 
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1.4.2.4.2 Icke-homologt 

Ändarna processas med nukleaser som klipper bort några nukleotider, därefter limmas de två 

ändarna ihop med ligas. Detta leder till en förlust av nukleotider.  

 

1.4.3 Reparationsprocessen med de viktigaste ingående komponenter 

samt deras funktion i reparationsprocessen; 

1.4.3.1 DNA-glykosylas 
Klipper bort kvävebasen från nukleotiden. 

 

1.4.3.2 Helikas 
Öppnar DNA-helixen genom att klippa mellan komplementära nukleotider. 

 

1.4.3.3 Endonukleas 
Klipper ut nukleotider genom att bryta bindningen mellan deoxyribos och fosfat. 

 

1.4.3.4 DNA-polymeras 
Lägger till borttagna nukleotider genom komplementär hopparning. 

 

1.4.3.5 Ligas 
Limmar ihop bitar av DNA. 

 

1.4.4 Konsekvenser av mutationer som ej repareras, för somatiska celler och 

för könsceller. 
Utan reparation kan mutationer leda till förändringar i gener. Detta kan i sin tur leda till 

förändrad funktion av ett protein eller förändrat genuttryck. Då proteiner inte fungerar på rätt 

sätt, eller gener inte uttrycks rätt kan cellens funktion störas så att den inte fungerar som den 

ska och ge upphov till sjukdom, till exempel cancer. Om en mutation sker i en somatisk cell 

kommer den endast påverka individen som mutationen uppstår i, men om den uppstår i en 

gamet (könscell) finns det risk att mutationen förs vidare till avkomman och ger upphov till 

sjukdom hos den. 

 

1.4.5 Kopplingen mellan DNA-reparation och vissa ärftliga sjukdomar (som ett 

exempel) 

1.4.5.1 BRCA-mutationer och bröstcancer 
BRCA 1 och 2 är tumörsuppressorgener som lagar skadat DNA genom rekombination 

(homolog lagning av dubbelbrott i DNA). Då dessa inte fungerar ökar risken för att utveckla 

bröstcancer avsevärt (45-55% för BRCA2 respektive 50-65% för BRCA1). 

 

1.5 Apoptos  

1.5.1 Betydelsen av apoptos för utveckling och regeneration 
Apoptos är programmerad celldöd som sker genom att cellens cytoskelett brys ner och cellen 

skrumpnar ihop utan att spricka. Sedan skickar den signaler till makrofager som fagocyterar 

den. Det innebär att inget av cellens innehåll läcker ut och skadar andra vävnader, eller 

inducerar inflammation. Det är extremt viktigt under utveckling då det innebär att strukturer 

kan brytas ned på ett kontrollerat sätt i den växande individen så att de kan omformas eller 
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göra plats för andra strukturer. Det är också viktigt för regeneration då det innebär att skadade 

eller gamla celler kan brytas ned och bytas ut utan att påverka den friska vävnaden runt om, 

vilket bibehåller vävnadens välmående och funktion. 

 

1.5.2 Konkreta exempel på apoptos under utveckling och i den vuxna kroppen 

1.5.2.1 Embryo/fostertid: simhud 
Under embryots utveckling används apoptos för att bryta ned strukturer som bildats, men inte 

ska vara i det färdiga fostret, till exempel simhuden mellan fingrar och tår. Det säkerställer att 

embryot kan utvecklas på rätt sätt och få alla strukturer det ska ha. 

 

1.5.2.2 Vuxen: regeneration av hud, omsättning av immunceller 
I den vuxna individen används apoptos för att regenerera vävnader när celler blir skadade eller 

gamla och får sämre funktion. Det är viktigt för att vävnader ska kunna bibehålla sin funktion 

och inte bli sämre med tiden. Apoptos är också viktigt för omsättningen av immunceller då 

nedbrytandet av felaktiga immunceller skyddar kroppen från autoimmunitet. Till exempel 

under mognadsprocessen av T-lymfocyter bryts alla T-lymfocyter med receptorer som inte 

känner igen ett patogen eller binder till HLA för starkt ned genom apoptos för att ge fullgod 

immunitet och skydda mot autoimmunitet. 

 

1.5.3 Aktivering av apoptos med extracellulära eller intracellulära signaler 
Apoptos kan induceras av intracellulära signaler som att organeller skadas eller att skador på 

DNA som inte går att reparera upptäcks under cellcykeln. Då inleder cellen apoptos för att den 

inte ska riskera att bilda cancer eller skada andra celler i vävnaden genom nekros. Apoptos kan 

också induceras av extracellulära signaler genom att vissa signalämnen binder till ”death 

receptors” på cellens yta.  

 

1.5.4 Kaspasaktivering och amplifiering av apoptossignalen med 

kaspaskaskaden (enligt figur 18-5). 
När en cell får ett stimuli som aktiverar apoptos inleds det genom att en molekyl av 

aktiverarkaspas aktiverar andra kaspaser (executioner caspase Y) som bryter ner kärnlamina 

och i sin tur aktiverar ytterligare andra kaspaser (executioner caspase Z) som bryter ner 

proteiner i cytosolen. På så sätt fortleds och förstärks signalen eftersom en molekyl av 

aktiverarkaspas aktiverar flera molekyler av executioner caspase och de i sin tur aktiverar flera 

andra molekyler av kaspas. 

 

1.5.5 Mitogener, tillväxtfaktorer, överlevnadsfaktorer och deras roll i tillväxt och 

apoptos 
Mitogener stimulerar mitos, tillväxtfaktorer stimulerar tillväxt av celler och 

överlevnadsfaktorer hämmar apoptos. Dessa tre signaler motverkar aktiveringen av apoptos 

och stimulerar istället överlevnad och proliferation av cellen. 

 

1.5.6 Skillnaden mellan nekros och apoptos. 

Nekros är till skillnad från apoptos inte programmerad celldöd utan uppstår till följd av 

vävnadsskada. Vid nekros spricker cellen och dess innehåll läcker ut i vävnaden. Det fungerar 

som en varningssignal för andra celler och inducerar inflammation i vävnaden för att tillkalla 
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immunförsvaret. Detta är dåligt eftersom kraftiga inflammationer kan leda till att vävnaden 

tar skada och att nekrosen spris. 

 

1.6 Kromatinstruktur och epigenetik  

1.6.1 Kromosom, kromatin, eukromatin och heterokromatin: funktioner och 

definitioner 

• Kromosom – en struktur i cellen som består av DNA oh bär cellens genetiska 

information. En kromosom är en avgränsad bit DNA i kärnan. 

• Kromatin – den substans som kromosomer består av. Kromatin innefattar DNA och 

histonproteiner.  

• Eukromatin – löst packat kromatin som kan transkriberas. 

• Heterokromatin – hårt packat kromatin som inte kan transkriberas. 

 

1.6.2 Kromatinets komponenter; DNA och olika proteiner som histoner 
Kromatin är uppbyggt av DNA och histoner. 8 histoner sitter ihop och bildar en histonoktamer, 

vilken är positivt laddad. DNA är negativt laddat och viras runt histonerna. Det finns även 

andra histonproteiner, vilka inte är en del av oktameren, men behövs för bildandet av 

kromatin. Ett sådant protein är histon H1 och är viktigt för att kromatin ska kunna packas 

tätare då det drar samman flera nukleosomer till ett regelbundet mönster genom att ändra 

DNA:ts väg genom nukleosomen. 

 

1.6.3 Packning av DNA i kromatin, inkl. nukleosomens uppbyggnad och loopar. 
Nukelosomen är uppbyggd av DNA som virats runt en histonoktamer med linker histones och 

utgör den mest grundläggande strukturen av kromatin. Efter att DNA har lindats runt histoner 

och bildat nukleosomer, bildar det kromatinfiber genom att nukleosomer ordnas i 

regelbundna mönster. Därefter veckas kromatinfiber till loopar med hjälp av SMC-

proteinkomplex. Dessa loopar packas sedan till en kromosom.  

 

1.6.4 Histonmodifieringar och DNA-metylering och deras betydelse för 

organismens funktion 

1.6.4.1 Histonmodifiering 
Vissa histonproteiner har svansar som sticker ut från själva oktameren. Dessa svansar kan 

modifieras genom att metyleras, fosforyleras eller acetyleras och den specifika sekvensen på 

histonsvansen utgör epigenetisk kod, vilken reglerar transkriptionen av delar av DNA. Endast 

metylering leder till komprimering av kromatin och formation av heterokromatin, medan 

acetylering och fosforylering låter genen transkriberas. Histonmodifieringar kan spridas längs 

kromatin genom att de attraherar heterokromatin-specifika proteiner och enzymer som 

modifierar närliggande histoner. Dessa modifieringar sprids längs kromatinet tills det kommer 

en barriärsekvens i DNA som förhindrar modifiering av nästkommande histoner.  

 

1.6.4.2 DNA-metylering 
Metylgrupper kan adderas till cytosin i CG-rika öar i DNA. Det förhindrar att DNA i området 

transkriberas och de sparas vid replikation genom att de nysyntetiserade strängarna metyleras 

på samma ställe.  
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1.7 Transkription  

1.7.1 Genernas allmänna uppbyggnad 

1.7.1.1 Genreglerande sekvenser 
Gener regleras av sekvenser både uppströms och nedströms från genen. Precis innan genen 

sitter en promotor, vilken är bindningssite för transkriptionsfaktorer och på så sätt talar om 

var DNA ska börjar transkriberas. I slutet av genen finns en terminator, vilken får 

transkriptionen att sluta. 

 

1.7.1.2 Introner och exoner/kodande delar av gener 

De delar av generna som transkriberas består av två olika typer, introner och exoner. Exoner 

och introner bidrar troligen till en större mångfald av proteiner. Efter att DNA transkriberats 

till RNA kommer alla intronerna och möjligen en del av exonerna klippas bort.  

 

1.7.2 Olika komponenter i transkriptionsprocessen: 

1.7.2.1 Den kodande strängen 
Den kodande strängen används som mall för att bilda mRNA, den består av introner och 

exoner. 

 

1.7.2.2 Promotorn med TATA-boxen 
Promotorn talar om var transkriptionen ska börja och är bindningssite för 

transkriptionsfaktorer. Promotorn innehåller ofta en TATA-box som är en sekvens med 

upprepande T och A. Det är i TATA-box som transkriptionsfaktorerna binder för att initiera 

transkription. 

1.7.2.3 Transkriptionsfaktorer 
Transkriptionsfaktorer är olika proteiner som behövs för att en gen ska transkriberas. RNA-

polymeras är en transkriptionsfaktor som bildar ett komplex med andra proteiner bundna till 

promotorn innan transkriptionen. 

 

1.7.3 De tre huvudstegen i transkriptionsprocessen: initiering, elongering och 

terminering. 

1.7.3.1 Initiering 
Initieringen startar med att TBP (TATA Binding Protein) binder till TATA-box och böjer DNA-

strängen. Därefter binder flera andra proteiner till komplexet som bland andra TFIIB och 

TFIIH (helikasaktivitet) och RNA-polymeras. Initiering avslutas med att RNA-polymeras 

släpps från komplexet och börjar transkribera DNA till RNA. 

 

1.7.3.2 Elongering 
När RNA-polymeras släppts från tranksriptionsfaktorkomplexet glider det längs DNA-

strängen och parar ihop ribonukleosidtrifosfater komplementärt till DNA och bildar RNA i den 

aktiva ytan av RNA-polymeras. Ribonukleosidtrifosfater sugs in via en öppning i proteinet. 

RNA-polymeras är snabbt, men inte lika noggrant som DNA-polymeras eftersom det inte är 

lika viktigt att RNA blir korrekt vid transkription som att DNA blir korrekt vid replikation. 

RNA-polymeras replikerar med en hastighet på cirka 20–60 baser per sekund. En skillnad 

mellan RNA-strängen som bildas och DNA är att i RNA är tymin (T) utbytt mot uracil (U). 
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1.7.3.3 Terminering 
Transkriptionen avslutas där det finns en terminatorsekvens i genen. Terminatorfaktorer 

kommer känna igen sekvensen och stoppa RNA-polymeras. 

 

1.7.4 Olika RNA-polymeraser och deras funktioner 
I. RNA-polymeras I – bildar rRNA 

II. RNA-polymeras II – bildar mRNA, miRNA och annat icke-kodande RNA. 

III. RNA -polymeras III – bilar tRNA 

  

1.8 RNA-processning 

1.8.1 Processning av RNA i cellens kärna 
Efter att pre-mRNA transkriberats måste det processas i kärnan innan mRNA kan exporteras 

från kärnan. De modifieringar som mRNA måste genomgå är modifiering av ändarna genom 

addition av 5’cap och polyA-svans, splicing och kvalitetskontroll. Dessa modifieringar sker 

kontinuerligt medan RNA syntetiseras när strängen matas ur RNA-polymeras. 

 

1.8.2 Modifieringarnas funktionella betydelse 

1.8.2.1 Modifiering av pre-mRNA i ändarna; 5'-cap och polyA-svans 

1.8.2.1.1 5’-cap 

Innan mRNA kan exporteras till cytosolen måste ändarna stabiliseras med en 5’cap och en poly 

A-svans. Dessa modifieringar markerar RNA:t som mRNA och försäkrar att det inte bryts ned, 

de medverkar också vid transport och translation av mRNA. 5’capping innebär att en 

metylerad guanin adderas till 5’ genom en 5’-5’ trifosfatbrygga. 5’ betyder att 

nukleotidsträngen slutar i en fosfatgrupp som sitter på kolatom nummer 5.   

1.8.2.1.2 polyA-svans 

När mRNA har transkriberats klart och släpps från RNA-polymeras fästs två proteiner till 

änden. Föst fäster CPSF till AAUAAA som är en sekvens i slutet av pre-mRNA, därefter fäster 

CstF till den nästkommande sekvensen. Dessa två är splicing factors och medverkar då ett 

enzym klipper 3’-änden av pre-mRNA (AAUAAA och CPSF är kvar). Därefter kommer PAP 

(poly-A-polymeras) addera en lång sekvens av A till 3’, som är 150–200 nukleotider lång. 

 

1.8.2.2 Splitsningsprocessen (splicing), dess mekanism och dess betydelse för cellen. 
Splicing sker samtidigt som transkriptionen och innebär att introner klipps bort från pre-

mRNA, samt att exonerna klipps på olika sätt för att bilda olika mRNA sekvenser som 

translateras. När exoner blandas på olika sätt för att bilda olika mRNA ger det en mycket större 

mångfald av protein utan att det måste finnas mer DNA, detta kallas alternative splicing. Cirka 

95% av alla gener undergår alternative splicing. Man tror också att nya proteiner kan 

uppkomma genom att exoner kombineras på nya sätt genom alternative splicing. Exonerna 

sätts alltid ihop i ordning vid alternative splicing. Till exempel kan exonerna 1, 2, 3, 4 och 5 

bilda mRNA genom att blandas som 12345, 1245 eller 1235. Splicing går till genom att olika 

RNA-proteinkomplex (snRNPs), vilka utgör spliceosomen känner igen specifika sekvenser 

nära intronernas ändar och är samma för nästan alla introner. Ändarna av det som ska klippas 

bort förs ihop av snRNPs och klipps ut i form av en lariatstruktur (lassostruktur). Ändarna av 

exonerna kan då binda till varandra.  
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1.8.2.3 Kvalitetskontroll av processerade mRNA-molekyler före transport till 

cytoplasman 
För att ett färdig mRNA ska kunna exporteras till cytoplasman för translation måste det vara 

korrekt transkriberat och ha modifierats på rätt sätt. Då ett mRNA har korrekta 

ändmodifieringar och splitsats på rätt sätt binder vissa proteiner till det. Ett protein-mRNA 

komplex som har rätt proteiner kommer sedan släppas ut i cytoplasman genom kärnporernas 

grindar, medan felaktiga mRNA, introner och annat överblivet material bryts ner i kärnan av 

exosomer. 

 

1.8.3 Betydelsen av alternativ splitsning för organismens funktion och 

evolutionär utveckling 
Alternativ splitsning har troligtvis haft en stor betydelse för organismers funktion och 

evolutionär utveckling då alternativ splitsning innebär en stor mångfald av proteiner, utan fler 

gener. Förutom att det för organismen innebär att det inte krävs lika många gener för att bilda 

det stora antalet proteiner i kroppen innebär det evolutionärt att organismen har möjlighet att 

bilda nya proteiner med de gener som redan finns och därmed ger en större diversitet.  

 

1.8.4 Nukleolen med ribosomala gener  
Nukleolen är en struktur i genomet där det finns gener som kodar för rRNA. Cirka 80% av allt 

RNA i cellen är rRNA, vilket innebär att dessa gener transkriberas väldigt mycket och gör att 

dessa regioner står ut då arvsmassan observeras i mikroskop.  

 

1.8.5 Processning av ribosomalt RNA samt tRNA 

1.8.5.1 rRNA 
Majoriteten av rRNA transkriberas av RNA-polymeras I. Det bildas då ett precursor rRNA. 

Därefter modifieras rRNA genom att cirka 200 nukleotider modifieras kemiskt och rRNA 

skiljer sig dessutom från mRNA genom at det inte sker någon capping eller addition av en 

polyA-svans. Därefter klyvs precursor rRNA till olika bitar som sedan inkorporeras i 

proteinkomplex för att bilda ribosomens lilla och stora subenhet. Subenheterna exporteras 

sedan från kärnan.  

 

1.8.5.2 tRNA 
tRNA transkriberas av RNA-polymeras III, sedan modifieras de i kärnan innan de exporteras 

till cytosolen i proteinkomplex. Först modifieras tRNA genom att introner splitsas bort. 

Därefter modifieras ändarna genom att 5’ klyvs och 3’ modifieras genom att rester av UU 

ersätts med CCA. Sedan modifieras även vissa baser i tRNA.  

 

1.9 Translation 

1.9.1 Principen för översättning av nukleotidspråket i mRNA till aminosyraspråk 

i proteiner. 
Tre aminosyror kallas för ett kodon och de kodar för en aminosyra. Det finns 64 olika kodon, 

dessa kodar för de 20 aminosyrorna och 3 kodon kodar för terminering av translationen. Det 

innebär att flera kodon ger samma aminosyra. Och under translationen kan över 106 olika 

proteiner bildas. Proteiner används bland annat till att bygga upp cellstrukturer 

(cytoskelettet), katalysera reaktioner (enzymer), reglera transkriptionen och styra 

kommunikation med andra celler och extracellulär matrix.  
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1.9.2 Den genetiska kodens universalitet 
Den genetiska koden fungerar till alla 20 aminosyror och det är alltid samma tRNA-sekvens 

som binder till en specifik aminosyra. Det innebär att en specifik sekvens alltid ger samma 

protein oavsett vilken organism den finns i. Dock kan olika reglerfunktioner och modifieringar 

ge stor mångfald i proteinerna mellan organismer, men det är alltid samma mekanism som 

leder till bildandet av protein. DNA→RNA→Protein (centrala dogmat). 

 

1.9.3 Komponenterna i proteinsyntesen 

• mRNA – produceras via transkription av DNA och fungerar som recept för proteinet. 

• tRNA, samt aktivering av tRNA-molekyler med aminosyror – binder till aminosyror och 

tar med dem till ribosomen vid translation. Matchar komplementärt till mRNA och kan 

då lämna ifrån sin aminosyra som används för att bygga aminosyrakedjan till proteinet. 

tRNA har en form som ett klöverblad, de två viktigaste delarna är antikodonet som är den 

bit RNA som binder komplementärt till mRNA, samt 3’ där aminosyran binder till tRNA.  

• Ribosomen med protein- och RNA-komponenter – ribosomen är ett rRNA-

proteinkomplex som katalyserar reaktionerna vid translation så att proteinet bildas. 

Ribosomen består av cirka 84 olika proteiner och 4 rRNA-molekyler. 

 

1.9.4 Huvudstegen i eukaryot proteinsyntes: initiering, elongering och 

terminering. 

1.9.4.1 Initiering 
Den lilla subenheten av ribosomen binder till initieringsfaktorer, varav en är en initiator tRNA 

som är ett modifierat tRNA med metionin och som därmed binder AUG. Sedan binder mRNA 

till den lilla subenheten och den lilla subenheten med initieringsfaktorer glider läns mRNA tills 

det första AUG kodonet matchar med initiator tRNA. Då lossnar initieringsfaktorer och den 

stora subenheten binder i stället till den lilla subenheten. Den första aminosyran kommer 

således vara metionin. 

 

1.9.4.2 Elongering 
Efter initiering fortsätter translationen genom att ett aminoacyl-tRNA matchar sitt antikodon 

till mRNA:ts kodon och binder in på A-platsen i ribosomen. Därefter bildas en peptidbindning 

mellan den aminosyra som var på P-platsen och ribosomen förflyttar sig över mRNA så att den 

nya aminoacyl-tRNA hamnar på P-platsen och det tRNA som precis släppt sin aminosyra 

hamnar på E-platsen och lämnar ribosomen. A-platsen är nu tom och ett nytt aminoacyl-tRNA 

kan binda in på A-platsen. Samma förlopp fortsätter sedan tills den kommer ett stoppkodon.  

 

1.9.4.3 Terminering 
Translationen avslutas genom att ribosomen stöter på ett stoppkodon på mRNA. Det är ett 

kodon som inte kan binda till ett aminoacyl-tRNA (UAA, UAG, UGA). I stället kommer en 

release factor binda till A-platsen. Aminosyrakedjan kommer då hydrolyseras och därmed 

bryts bindningen mellan tRNA och aminosyrakedjan. Den släpps då från ribosomen och 

ribosomens subenheter dissocierar och släpper mRNA. 
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1.9.5 Antibiotikas påverkan prokaryotiska ribosomer 
Ett sätt som antibiotika kan verka är att det attackerar ribosomen hos prokaryota organismer. 

Prokaryota ribosomer skiljer sig från eukaryota och därför påverkas inte patientens celler av 

antibiotikan. Det kan till exempel blockera bindning av aminoacyl-tRNA till A-platsen, 

blockera P-reaktionen eller förhindra att ribosomen förflyttar sig över mRNA.  

 

1.9.6 Chaperoniner och proteosomernas funktion 
 Chaperoniner är proteiner som hjälper andra proteiner att veckas på rätt sätt. Om ett protein 

inte kan veckas på korrekt sätt eller har veckats på fel sätt kan chaperoniner se till att de veckas 

på rätt sätt. Felveckade proteiner som inte kan veckas på rätt sätt kan brytas ner i proteosomer. 

Dessa strukturer är viktiga för att det inte ska ske en ansamling av felveckade proteiner i cellen 

som kan vara toxiska eller på andra sätt störa cellens funktion. Om felveckade proteiner 

ansamlas i cellen kan transkriptionen regleras ner så att translationen blir långsammare och 

cellen har möjlighet att bryta ner felaktiga proteiner. 

 

1.10 Genreglering och signaltransduktion 

1.10.1 Olika typer av cellsignalering 
Det finns fem typer av cellsignalering: Endokrin, när signalämnen släpps ut i blodbanan för 

att nå många celler och celler långt bort; Parakrin, när signalämnen släpps ut till celler i 

närheten i vävnaden; Autokin, när signalämnen släpps ut ur cellen och binder till receptorer 

på samma cell; synaptisk, när signaler skickas via neuron och signalämnen släpps ut i 

synapser; samt kontaktberoende, då celler har signalmolekyler på sin yta som binder till 

receptorer på en annan cells yta. 

 

1.10.2 Olika typer av cellreceptorer 
Det finns två huvudtyper av receptorer: Membranproteiner, som sitter bundna i 

cellmembranet och binder extracellulära signalsubstanser för att sedan leda signalen vidare i 

cellen; samt intracellulära receptorer som binder hydrofoba signalsubstanser som kan passera 

cellmembranet. Membranreceptorer kan vara både jonotropa (jonkanaler) eller metabotropa 

(proteinbundna).  

 

1.10.3 Effekter av cellsignalering 
Cellsignalering har tre typer av effekter, dessa är: 

• Ändringar i metabolism 

• Ändringar i cellstruktur (som cellrörelse eller form) 

• Ändringar i genuttrycket 

 

1.10.4 Betydelsen av signalamplifiering och signaldistribution inom cellen 
När en membranbunden receptor binder ett signalämne kan signalen ta olika vägar i cellen. 

De kan föra cellen vidare och därmed hjälpa den spridas i cellen, de kan amplifiera den och 

göra den starkare så att den endast behöver ta emot en liten signal för att få starka effekter, 

samt integrera olika signaler för att producera ett svar på flera signaler samtidigt. De kan också 

distribuera signaler till mer än ett effektorprotein och därmed skapa en komplex cellrespons 

med flera effekter.  
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1.10.5 Olika sätt att reglera genaktivitet inom cellen 

1.10.5.1 Kromatinstruktur/epigenetik 
Genom att påverka olika histonmodifikationer eller DNA-modifikationer kan 

kromatinstrukturen påverkas. Kromatinstrukturen är essentiell för att påverka genuttryck 

eftersom gener som inte kan transkriberas (som befinner sig i heterokromatin) inte kan 

uttryckas. 

 

1.10.5.2 Transkription (viktigast) 
Transkriptionen är den viktigaste reglerpunkten i genuttryck. Genom att ner- eller uppreglera 

transkriptionen regleras genuttrycket. Transkriptionen kan regleras genom förändring av 

kromatinstrukturen och transkriptionsfaktorer i form av activators och repressors som 

påverkar hur promotor-komplexet bildas för transkription av en gen.  

 

1.10.5.3 RNA-processning 
RNA-processning reglerar genuttryck genom att det påverkar om den transkriberade genen 

kommer translateras, samt hur den kommer translateras genom splitsning, vilket ger upphov 

till flera olika proteiner från samma gen.  

 

1.10.5.4 mRNA-transport 
Transport av mRNA från kärnan till cytosolen är en selektiv process och genom att hindra 

mRNA från att transporteras till cytosolen nedregleras vissa genuttryck.  

1.10.5.5 mRNA-stabilitet 
Cellen kan reglera hur snabbt vissa mRNA-molekyler bryts ned och därmed hur mycket en 

specifik gen uttrycks. Om de bryts ner snabbt kommer de inte uttryckas lika mycket som 

mRNA som bryts ner långsamt. 

 

1.10.5.6 Translation 
Selektion av vilka mRNA som translateras och därmed uttrycks. Det kan till exempel ske 

genom att proteiner binder till mRNA och förhindrar det från att translateras. 

 

1.10.5.7 Proteinnedbrytning 
Proteiner kan brytas ned olika snabbt och därmed regleras deras aktivitet. Proteinaktivitet kan 

även regleras på andra sätt, till exempel genom andra proteiner som hämmar eller stimulerar 

deras aktivitet.  

 

2 Modul 2 

2.1 Cellskelett och cellrörelse   

2.1.1 Funktionen och den principiella uppbyggnaden av de tre olika typerna av 

filamentsystem  

2.1.1.1 Mikrotubuli 
Mikrotubuli fungerar som cellens transportvägar, segregerar systerkromatider under 

celldelning och driver cilier och flageller i vissa celltyper. Mikrotubuli är uppbyggda av två olika 

subenheter som heter α- och β-tubulin. De bildar dimererna med en α och en β, vilket ger 

dimerna strukturell polaritet. α utgör den negativa änden och β den positiva. Dimererna 
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bygger sedan upp långa protofilament som i buntar om 13 bildar rör (mikrotubuli). 

Mikrotubuli har dynamisk instabilitet, vilket innebär att de är stabila då de är laddade med 

GTP, men instabila då de är laddade med GDP. När mikrotubuli ska bildas börjar de byggas 

från γ-tubulin ringar i centrosomen och där sitter den negativa änden av mikrotubuli. Dimerer 

laddade med GTP adderas γ-tubulin, sedan adderas dimerer laddade med GTP till dimererna 

så att mikrotubuli växer. När några varv med dimerer har adderats hydrolyseras GTP till GDP 

vilket gör att dimererna blir instabila, men de stabiliseras då av dimererna framför. Om 

mikrotubuli inte kommer i kontakt med ett stabiliserande protein, kommer till slut hela den 

positiva änden destabiliseras och hela mikrotubuli kommer falla sönder. Centrosomen 

kommer då skicka ut en mikrotubuli i en annan riktning tills den stabiliseras. Mikrotubuli 

interagerar med flera andra proteiner (MAPs) som till exempel stabiliserar, destabiliserar, 

guidar, länkar ihop eller möjliggör transport (motorprotein). 

 

2.1.1.2 Mikrofilament (aktin) 
Mikrofilament eller aktinfilament fungerar som cellens muskler och möjliggör rörelse för 

cellen, samt muskelkontraktion. De är också viktiga för cellens form och utgör den kontraktila 

ring som separerar cytoplasman under celldelning. Aktinfilament är uppbyggda av små 

globulära monomerer som bygger upp en polär dubbelhelix (monomeren är polär). Filamenten 

är sedan ordnade i tjockare buntar, ark eller nät.  Aktin är en ATPas, som hydrolyserar ATP till 

ADP +Pi. Aktin som är bundet till ATP binder till aktinfilamentet, men när ATP hydrolyseras 

blir monomererna benägna att släppa, vilket de gör i den änden där nya monomerer inte 

adderas. Det leder till att aktin ständigt växer i en ände och krymper i den andra och då 

hastigheterna i de båda änderna är lika sker något som kallas treadmilling, aktinfilamentet är 

konstant i storlek men förflyttar sig till följd av att en ände växer och den andra krymper. Aktin 

kan stabiliseras och länkas samman av andra proteiner, samt utföra rörelse med hjälp av 

motorprotein. Dessa proteiner kallas ABPs (Actin-Binding Protein). 

 

2.1.1.3 Intermediära filament 
Intermediära filament fungerar som cellens skelett. De olika typerna av intermediärfilament 

som finns är keratin, vimetin och neurofilament, vilka ger stabilitet och motstånd mot 

mekaniska krafter för cellen och kärnlaminer som bygger upp kärnlamina som sitter under 

kärnmembranet. Kärnlamina ger kärnans strukturer skydd och stöd, samt är viktigt för att 

reglera replikation och celldelning.  Intermediärfilament är uppbyggda av monomerer med 

stora regioner bestående av α-helixar. Dessa vrids runt varandra parallellt till en vänstervriden 

dubbelhelix-domän. Dessa dubbelhelixar bildar sedan en tetramer genom att två dimerer 

buntas ihop antiparallellt. Sist ordnas tetramererna till en helikal, repliknande struktur genom 

att åtta tetramerer buntas ihop och sedan länkas ihop i ändarna. Fibrerna hålls ihop av van der 

waals-krafter och jonbindningar och utgör opolära strukturer. 

 

2.1.2 Cellskelettkomponenterna i relation till cellernas form, polarisation och 

plasmamembran. 
Mikrotubuli fungerar som cellens transportsystem via vesikeltransport. Denna transport kan 

användas för att skapa polaritet i cellen genom till exempel transport av proteiner från en del 

till en annan, eller transport av organeller. Till exempel transporterar mikrotubuli vesiklar 

längs axonet och möjliggöra synaptisk signalering. I epitelceller kan mikrotubuli bidra till 

polarisation genom att utgöra en del av cilier och i spermatocyter bygger mikrotubuli upp 

flagellen. Aktinfilament bidrar mycket till cellens form genom att de finns i hög koncentration 

i cellens cortex (området precis under membranet). Aktin deltar tillsammans med myosin 

också till transport, samt cellrörelse genom att binda till membranet. Genom adherens 
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junctions bidrar aktinfilament till cellens kommunikation med andra celler och via focal 

junctions till ECM. Även intermediärfilament kopplar ihop cellerna till andra celler och ECM 

via desmosomer och hemidesomosomer, vilket bidrar till cellernas polarisation.  

 

2.1.3 Cellskelettets roll i organisationen av subcellulära organeller, samt i 

transporten av komponenter och organeller i cellerna. 
Mikrotubuli är viktiga för att organisera organeller och transportera delar och organeller. Detta 

sker genom att motorproteiner binder till organellernas membran och vesiklarna, samt till 

mikrotubuli som strålar ut från centrosomen. Därefter kan organellerna transporteras längs 

mikrotubuli mot membranet eller mot centrosomen och därmed (oftast) cellkärnan. Exempel 

på detta är ER som hålls utdraget från kärnmembranet via mikrotubuli och golgiapparaten 

som kan sitta nära cellmembranet genom att det transporteras ut med kinesin.  

 

2.1.4 Skillnaden mellan cilier och mikrovilli och mekanismerna för 

rörelsefunktionerna i dessa strukturer. 
Cilier finns i vissa celler som luftvägsepitel samt epitel i äggledaren. Cilierna åstadkommer 

rörelse genom att 9 par med mikrotubuli, ordnade i en cirkel runt ett till par med mikrotubuli 

glider runt varandra med hjälp av dynein. Mikrovili är ytförstorande strukturer som finns i 

tunntarmens epitel. Mikrovilli åstadkommer rörelse med hjälp av aktinfilament som är bundet 

till plasmamembranet och är crosslinked. Både aktinfilamenten som bygger upp mikrovillins 

insida, samt mikrotubuli som bygger upp cilierna är omgivna av plasmamembran.  

 

2.1.5 Motorproteiner 

2.1.5.1 Myosin 
Myosin är ett protein som samverkar med aktinfilament för att skapa rörelse. Myosin består 

av ett globulärt huvud och en svans. Huvudet binder till aktinfilamentet och svansen binder 

till det som ska transporteras, det kan vara en vesikel eller plasmamembranet. Då myosin 

binder en vesikel förflyttas vesikeln längs aktinfilamentet, medan om det binder till 

plasmamembranet är det cellens form som ändras. Myosin är ett ATPas som frigör energi till 

rörelse genom att hydrolysera ATP. Det finns två typer av myosin, myosin I som finns i alla 

celler och myosin II som finns muskelceller. Myosin vandrar från negativ till positiv ände längs 

aktinfilamentet. 

2.1.5.1.1 Principen för kontraktion av tvärstrimmig muskulatur 

Myosin II finns i muskelceller och bygger tillsammans med aktinfilament upp den kontraktila 

enheten som gör att muskelfibrer kan kontraheras, vilken kallas sarkomer. Myosin II är en 

dimer med två huvuden som binder till aktinfilament och en coiled-coil svans. Myosindimerer 

buntas sedan ihop och binder till en annan bunt och skapar där med ett polärt myosinfilament, 

med huvudena i båda ändarna och svansarna sammanlänkade i mitten. Myosinfilamenten 

binder sedan till aktinfilament som är sammanlänkade i plusänden i z-disken och 

minusändarna är bundna till myosinfilamenten. Vid muskelkontraktion kommer ATP 

hydrolyseras av myosinfilamenten, vilka vandrar längs aktinfilamenten och därmed drar de 

två motstående z-diskarna mot varandra och därmed skapar kontraktion.  

 

2.1.5.2 Kinesin och dynein 
Kinesin och dynein är motorproteinerna som binder till mikrotubuli. De båda proteinerna 

består av två globulära huvuden som sitter ihop i en svans. Huvudena binder till mikrotubuli 

och ”vandrar” längs mikrotubuli, medan svansen binder till vesiklar eller organeller som ska 

transporteras. Kinesin och dynein använder sig av polariteten i mikrotubuli och vandrar i en 
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riktning var. Kinesin vandrar mot den positiva änden och dynein mot den negativa änden. De 

båda proteinerna är enzymer som frigör energi till förflyttningen genom att hydrolysera ATP. 

När de har nått änden transporteras de tillbaka eller bryts ner.  

 

2.1.6 Mekanismerna för cellmobilitet och cellförflyttningar, översiktligt 
Cellmobilitet beror på omflyttningar av kortikalt aktin (aktinfilament som sitter nära 

plasmamembranet. Förflyttningar initieras av olika stimuli som kan vara antingen kemiska 

eller mekaniska. Cellförflyttning har tre steg. Det första är utskjutning av lamellipodium till 

följd av syntes av aktinfilament. Därefter fäster den nya lamellipodium till basalytan och det 

sker kontraktion av motsatt sida.  

  

2.2 Extracellulär matrix  

2.2.1 Redogöra för de olika komponenterna som bygger upp den extracellulära 

matrixen, deras översiktliga struktur samt funktion. 

2.2.1.1 Fibrösa proteiner (funktion, struktur översiktligt) 

2.2.1.1.1 Kollagen 

Kollagen är det vanligaste proteinet i kroppen och det finns olika typer på olika ställen i 

kroppen. Kollagen ger vävnader motstånd mot stretchning och är viktiga vid cellmigration då 

kollagenfiber fungerar som vägar cellerna kan migrera längs. Kollagen produceras, underhålls 

och ordnas av fibroblaster. Kollagen formas av kollagenhelixar, bestående av glycin-x-y där x 

ofta är hydroxyprolin och y ofta är hydroxylysin. Kollagenhelixarna bildar en högervriden 

trippelhelix och sekreteras ur cellen som pro-kollagen. Därefter klyvs pro-kollagen till 

tropokollagen via extracellulära proteaser. Tropokollagen polymeriseras till större fibriller och 

fibrer genom crosslinking mellan flera tropokollagen. 

2.2.1.1.2 Elastin 

Elastin ger vävnader elasticitet genom att det har två konformationer. I den mest stabila 

konformationen är elastin komprimerat och veckat, men när det utsätts för en dragande kraft 

tar det en mindre stabil, uttänjd konformation. Då kraften försvinner återtar elastin den stabila 

konformationen. Elastin är mycket viktigt för funktionen av elastisk lungvävnad och 

artärvävnad. Elastin sekreteras ur celler som tropoelastin och länkas samman med fibrillin för 

att bilda fibrösa nätverk.  

 

2.2.1.2 GAG:s (funktion, struktur översiktligt) 
GAG:s är polysackarider som har flera funktioner. De är negativt laddade vilket innebär att de 

attraherar katjoner som binder till vatten och leder till svällande av den hydrofila gelen 

(osmotiskt svällande). De fungerar som utfyllnad då de tar upp stora ytor i förhållande till 

massa och motverkar spännkrafterna från kollagenfibrer. GAG:s kan binda kovalent till 

proteiner och bilda proteoglykaner, vilka bidrar till hydrering av vävnad, isolering av 

mekaniska krafter och är bindplatser för hormoner och andra ECM-molkeyler, samt 

underlättar cell-cellinteraktioner. Hyaluronsyra är en GAG som inte binder till ett protein, 

utan sekreteras direkt till ECM. 
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2.2.1.3 Glykoproteiner (funktion, struktur översiktligt) 

2.2.1.3.1 Fibronektin 

Fibronektin är viktigt för att celler ska kunna binda till ECM och röra sig genom den. 

Fibronektin binder till kollagen i en ände och till integriner i den andra. Integrinerna är 

transmembranproteiner som binder till aktinfilament i cellen.  

2.2.1.3.2 Laminin 

Laminin fungerar på ett liknande sätt som fibronektin, men finns i basalmembran. Laminin 

fungerar som en bindplats för integriner i cellens basalmembran.  

 

2.2.1.4 Basalmembran (funktion, struktur översiktligt) 
Basalmembranet är ett tvådimensionellt membran bestående av olika proteiner; som kollagen, 

laminin och perlekan som är sammanflätade. Basalmembranet finns runt vissa celltyper, runt 

blodkärl och under epitel- och endotellager. Basalmembranet spelar roll för cellpolaritet, 

genom att det fungerar som en signal till celler var deras bas ligger. Det fungerar också som en 

fysisk barriär för cellerna och förhindrar cellmigration förbi membranet. Förutom det skänker 

basalmembranet strukturellt stöd till cellerna och vidarebefordrar signaler till cellerna om 

förändringar i deras omgivning.  

 

2.2.2 Redogöra för interaktioner som cellen har med extracellulär matrix 
Cellen har interaktioner med extracellulär matrix på flera sätt. Dels fungerar ECM som en 

ställning för cellerna att växa på och som cellerna kan använda för att röra sig genom att binda 

och släppa från ECM. Cellen kan också binda till olika komponenter i ECM genom vissa 

membranproteiner, till exempel integriner. Förutom det är det celler som bygger upp, 

organiserar, underhåller och bryter ned ECM, till exempel fibroblaster, kondroblaster och 

osteoblaster. 

 

2.2.3 Redogöra för hur extracellulärt matrix kan påverka celler 
ECM påverkar celler genom att det utgör omgivningen och utgör signaler som cellen känner 

av. Till exempel bidrar basalmembranet med att signalera till celler var deras basala yta ska 

vara, samt därmed var deras apikala yta ska vara. Genom att binda till olika molekyler i ECM 

kan cellerna även få information om omgivningen och hur de ska förflytta sig, eller hur de ska 

fungera. ECM har bland annat viktiga funktioner i differentiering, genuttryck och 

cellmigration. ECM påverkar även proliferation av celler genom att skicka signaler som får 

celler att sluta delas då de kommer i kontakt med vissa komponenter i ECM. Ett exempel är 

basalmembranet som fungerar som en barriär mellan vävnader. 

 

2.2.4 Extracellulära matrixkomponenter och deras interaktioner med 

cytoskelettet. 
ECM kan interagera med cytoskelettet genom focal adhesions och hemidesmosomer. Det är då 

integriner som binder intermediärfilament och mikrofilament till proteiner i ECM som 

laminin och fibronektin. På detta sätt binds cellerna till ECM och hålls kvar på sin plats, samt 

får möjlighet att förflytta sig. 

 

2.3 Cell-cell interaktioner (celladhesion och cell junctions) 

2.3.1 Redogöra för definition av celladhesion 
Celladhesion är cellernas förmåga att binda till andra celler och deras omgivning.  
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2.3.2 Redogöra för betydelsen av fungerande celladhesion för kroppen och för 

hur celler kan organiseras i vävnader 
Celladhesion är viktig för många typer av vävnadsfunktioner. Till exempel låter celladhesion 

cellerna binda till varandra och ECM och därmed forma vävnader och organ med specifika 

strukturer. Utan celladhesion skulle cellerna kunna befinna sig var som helst i kroppen och 

kanske inte kunna göra sin uppgift. Celladhesion är också viktigt för vävnadens stadga. Utan 

celladhesion hade kroppen inte kunnat ha en definierad form, utan cellerna skulle flöda fritt 

runt varandra. Sist är celladhesion viktig för fungerande och koordinerad funktion av celler. 

Utan gap junctions i hjärtat skulle hjärtmuskeln inte kunna kontraheras på ett kontrollerat och 

metodiskt sätt, utan cellerna skulle kontraheras oberoende av varandra.  

 

2.3.3 Beskriva de olika huvudtyperna av celladhesionsmolekyler 

2.3.3.1 Kadheriner 
Kadheriner är single-pass transmembranproteiner som är beroende av kalcium för att binda 

ihop celler. Det är kadheriner som utgör adherens junctions och desmosomer.  

 

2.3.3.2 Selektiner 
Selektiner är single-pass transmembranproteiner som innehåller sockermolekyler och bidrar 

till leukocyternas bindande till vaskulärt endotelium. 

 

2.3.3.3 Integriner 
Membranproteiner som är viktiga för att länka cytoskelettet med ECM. 

 

2.3.4 Redogöra för olika typer av junctions (adhesionsstrukturer). Huvudsakliga 

funktioner av olika typer av junctions samt struktur och molekylär 

uppbyggnad översiktligt med de allra viktigaste komponenterna. 

2.3.4.1 Okluderande junctions (tight junctions) 
Tight junctions består av occludin och claudin, vilka är multiple-pass transmembranproteiner. 

Deras uppgift är att binda ihop cellerna tätt så att de bildar en barriär och att ämnen inte kan 

läcka mellan cellerna. Tight junctions finns oftast i barriärvävnader som tätt epitel och endotel. 

Blod-hjärnbarriären bildas på grund av tight junctions. Förutom att förhindra paracellulär 

transport och främja transcellulär transport är tight junctions viktiga för att bibehålla 

polariteten i celler genom att de signalerar om var cellens sidor finns. 

 

2.3.4.2 Adherens junctions 
Adherens junctions är en typ av anchoring junction, Adherens junctions består av klassiska 

kadheriner som binder ihop aktinfilamenten mellan två celler med hjälp av intracellulära 

länkarproteiner. Adherens junctions finns under okluderande junctions och de bildar ett bälte 

runt cellen och i vävnaden (zonula adherens). Genom att länka apikala aktinfilament i cellerna 

möjliggör adherens junctions invagination och tub- eller vesikelformation av epitelceller i 

embryot. Det är till exempel tack vare dessa som neuralröret kan bildas. 

 

2.3.4.3 Desmosomer 
Desmosomer är en typ av anchoring junction som binder samman intermediärfilamenten från 

två celler med hjälp av adapter proteins. I cytosolen bildas plack av intercellulära 
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länkarproteiner som intermediärfilamenten binder till. Därefter binds placken mellan två 

celler samman med hjälp av icke-klassiska kadheriner. Desmosomer binder samman 

intermediärfilamenten i specifika punkter mellan cellernas membran.  

 

2.3.4.4 Hemidesmosomer 
Hemidesmosomer är som det låter, en halv desmosom. Hemidesmosomen binder samman 

intermediärfilamenten med ECM vid vissa punkter och är uppbyggda på samma sätt som en 

vanlig desmosom, med skillnaden att det i stället för kadheriner är integriner.  

 

2.3.4.5 Kommunicerande junctions (gap junctions) 
Gap junctions bildas av single-pass transmembranproteiner som kallas konnexiner. Sex 

konnexiner binds ihop till en cylinder (konnexon) som utgör en öppning i den ena cellens 

membran. Därefter binder konnexonen till en konnexon från en närliggande cell och de bildar 

en passage mellan de två cellerna cytosoler. Dessa intracellulära kanaler låter små molekyler 

flöda mellan de två cellernas cytosol och kan öppnas eller stängas som grindar. Gap junctions 

är viktiga för olika typer av autonom muskulatur, då de tillåter flöde av joner mellan cellerna 

och bidrar till en samordnad kontraktion. Det är gap junctions som bidrar till hjärtats 

systematiska kontraktion. Gap junctions utgör även elektriska synapser i CNS. 

 

2.3.5 Interaktionerna mellan cellskelettet, celladhesionsmolekyler och cell 

junctions samt extracellulär matrix 
Cytoskelettet kopplas ihop med ECM genom hemidesmosomer och fokal adhesion, vilken 

binder aktinfilament med ECM. Detta görs genom att adaptor-proteiner binder till 

cytoskelettet och integriner som är transmembrana. Integrinerna binder i sin tur till ECM, till 

exempel basalmembranet. 

 

2.4 Cellens interna struktur samt introduktion till biomembranstruktur 

2.4.1 Olika typer av transport 

2.4.1.1 Aktiv och passiv transport 
Aktiv transport är när det tillförs energi för att transportera ett ämne. Det kan till exempel vara 

för att skapa en koncentrationsgradient över ett membran och då en molekyl ska transporteras 

från låg koncentration till hög krävs tillförsel av energi. Passiv transport är transport som sker 

utan tillförsel av energi. Den sker genom kanaler, men sker från hög koncentration till låg i en 

koncentrationsgradient. 

 

2.4.1.2 Symport, uniport och antiport 
Symport är då två molekyler transporteras åt samma håll av en transportör, uniport är då en 

molekyl transporteras över membranet i en transportör och antiport är då två molekyler 

transporteras över membranet i samma transportör, men åt olika håll. 

 

2.4.1.3 Passiv och faciliterad diffusion 
Passiv diffusion är då ett ämne passerar över membranet från hög, till låg koncentration 

spontant, utan att behöva passera via en transportör eller kanal. Faciliterad diffusion är då ett 

ämne diffunderar över membranet genom en transportör eller kanal, men det sker fortfarande 

från hög till låg koncentration. 
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2.4.2 Transport genom jonkanaler 
Transport genom jonkanaler kan regleras genom att jonkanalerna kan öppnas och stängas. 

Kanalproteiner släpper igenom små molekyler, medan större molekyler transporteras 

selektivt.  

 

2.4.3 Begreppet glykocalyx 
Glykocalyx är den yttersta ytan av cellmembranet bestående av kolhydrater till följd av de 

många glykoproteiner som finns i cellmembranet.  

 

2.5 Det endoplasmatiska retiklet  

2.5.1 Begreppen granulärt och slätt (agranulärt) ER 

2.5.1.1 Huvudsaklig funktion för granulärt och slätt ER 
Granulärt ER står för translation, veckning och modifiering av membranproteiner, proteiner 

som ska utsöndras och proteiner som ska finnas i ER och golgiapparaten. Detta sker i komplex 

där ribosomer sitter fast i ER. Proteiner transporteras från ER till golgiapparaten i vesiklar. 

Slätt ER utgör endast en liten del i de flesta celler och här sker syntes av lipider, fosfolipider 

och steroidhormoner (endokrina celler). I slätt ER metaboliseras även alkohol och en del 

toxiska molekyler.  

 

2.5.1.2 Strukturell skillnad mellan granulärt och slätt ER 
ER är en membranstruktur som är kontinuerlig med kärnmembranet och under mitosen 

smälter delar av kärnmembranet samman med ER. De två typerna slätt och granulärt ER 

skiljer sig i att granulärt ER har ribosomer bundna till sig, medan slätt ER inte har det. 

Mängden ER och mängden av de båda typerna varierar mellan celltyper. 

 

2.5.1.3 Proteinmodifikationer i ER 
I ER påbörjas proteinglykosylsering, det vill säga addition av socker till proteiner för att de ska 

få rätt veckning och funktion, men den slutförs oftast i golgiapparaten. I ER kontrolleras även 

att proteinernas veckning är korrekt innan de transporteras vidare.   

 

2.5.1.4 Proteinsyntes 
Proteiner som syntetiseras och ska till ER är märkta med signalsekvenser. Signal-recognition 

paticles (SRP) som finns fritt i cytosolen binder till både signalsekvensen och ribosomen då 

den syntetiserats. Därefter guidar SRP den translaterande ribosomen till ER där SRP binder 

till en receptor och proteinet tas in i ER samtidigt som det syntetiseras. Signalsekvensen klyvs 

sedan bort. För proteiner som ska stanna kvar i membranet på ER kan det finnas en stopp-

sekvens, som hindrar hela proteinet från att komma in i ER lumen, eller så kan både start och 

stopp-sekvensen finnas i proteinet snarare än i änden och klyvs då inte bort. 

 

2.5.1.5 Lipidsyntes 
I ER syntetiseras flera lipider, fosfolipider till membran och i endokrina celler syntetiseras 

steroidhormon. 
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2.5.2 Principer för syntes och transport av ett protein till en bestämd del av 

cellen 
Protein som ska till en specifik del i cellen markeras med vissa signalsekvenser, vilka 

komplementära molekyler kan binda till och transportera proteinet åt rätt håll. 

 

2.6 Mitokondrier och peroxisomer 

2.6.1 Strukturen, organisationen och funktionen av mitokondrien 
Mitokondrien består av ett dubbelmembran och har som uppgift att omvandla metaboliter till 

energi i form av ATP genom elektrontransportkedjan och citronsyracykeln. ATP-syntesen 

drivs av protongradienten som skapas mellan membranmellanrummet och matrix. 

Innermembranet är veckat till cristae som är ytförstorande strukturer i mitokondrien.  

Mitokondriernas utsträckning i cellen styrs av mikrotubuli. Mitokondrier är väldigt dynamiska 

och kan förändra sin form, position i cellen och antal för att passa cellen. I en del celler sitter 

mitokondrierna i fasta positioner vid strukturer som kräver mycket energi, till exempel 

hjärtmuskelcellernas sarkomerer eller spermatocyternas flagell. I andra celler utgör 

mitokondrierna avlånga nätverk fördelade i hela cellen. Mitokondrier kan delas och fusera för 

att öka eller minska i antal för att tillgodose cellernas förändrade energibehov.  

 

2.6.2 Principen för importen av proteiner till mitokondrier 
Majoriteten av mitokondriens proteiner syntetiseras i cytosolen och transporteras till 

mitokondrien med hjälp av signalsekvenser och tillhörande transportproteiner som kallas TIM 

och TOM (Transporter of the Inner Membrane och Transporter of the Outer Membrane). När 

proteinerna ska importeras i mitokondrien veckas de upp och transporteras in genom 

membranen med hjälp av transportproteiner. Därefter veckas de till sin rätta form med hjälp 

av chaperoniner.  

 

2.6.3 Evolutionen av mitokondrien 
Mitokondrien tros ha evolverat från bakterier som endocyterats in i föregångaren till den 

eukaryota cellen. Därefter har de två cellerna evolverat tillsammans till dagens celler. Den så 

kallade endosymbiosteorin. 

 

2.6.4 Organisation och expression av det humana mitokondriegenomet 
De gener som kodar för mitokondriens proteiner finns uppdelade mellan kärn-DNA och 

mitokondriens gena DNA (mtDNA). mtDNA innehåller 37 gener och är plasmidformat, det 

kan finnas flera uppsättningar i samma mitokondrie. mtDNA translateras i mitokondriens 

egna ribosomer (mitoribosomer), medan resterande proteiner som kodas för i kärnan 

syntetiseras i cytosolen och ER och importeras till mitokondrien via transportkomplexen TIM 

och TOM.  

 

2.6.5 Ärftliga sjukdomar relaterade till mutationer i mitokondriellt DNA 
Ärftliga sjukdomar relaterade till mitokondriellt DNA ärvs endast från modern, då det endast 

är moderns mitokondrier som följer med från gametrar till zygot. Faderns mitokondrier sitter 

på spermieflagellen och kommer således ramla bort vid syngami. Dessa sjukdomar kan variera 

i svårhetsgrad beroende på antalet sjuka mitokondrier som kommer med i zygoten. Eftersom 

mitokondrier har eget DNA och det kan finnas flera kopior i samma mitokondrier kan antalet 

mitokondrier som är sjuka variera beroende på hur många som fått mutationen. Sjukdomar 

som påverkar mitokondrien påverkar oftast oxidativ fosforylering, vilket leder till försämrad 
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ATP-produktion och därmed sämre energitillförsel. Dessa sjukdomar påverkar oftast 

muskulatur och nervsystem som är mycket energikrävande. 

 

2.6.6 Strukturen och funktionen av peroxisomer i djurceller. 
Peroxisomer är små organeller som består av ett enkelmembran. Peroxisomerna producerar 

väteperoxid, vilket används för att bryta ner toxiska molekyler som etanol och fria radikaler. 

De medverkar även i viss nedbrytning av fetter. Peroxisomer replikeras genom att de växer och 

delar på sig själva när de nått en viss storlek. Sjukdomar som påverkar peroxisomer kan leda 

till ansamling av skadliga ämnen i cellen.  

 

2.7 Golgi, vesikulär transport samt lysosomen  

2.7.1 Beskriva golgikomplexet, dess funktion och struktur och definiera 

begreppen 

2.7.1.1 cis-golginätverk 
cis-golginätverket tar emot proteiner från ER och ligger nära ER. Cis-golginätverket består av 

tillplattade enkelmembranstrukturer som kallas för cisterner och har i sin cis-yta flera 

sammankopplade membranstrukturer som utgör rör och vesiklar. Här kommer proteiner som 

transporteras i vesiklar in i golgiapparaten och sorteras. Även vissa modifikationer sker i cis-

golginätverket, till exempel fosforylering av oligosackarider på lysosomala proteiner. 

Proteinerna lämnar cis-golginätverket och förs till cis-cisterna i golgistack via vesiklar. 

 

2.7.1.2 Golgistack 
Golgistack finns i mitten av golgiapparaten och består av flera cisterner. Den har tre delar, cis-

cisterna som finns mot cis-golginätverket, mediala cisterna som finns i mitten av golgistack 

och trans-cisterna som finns mot trans-golginätverket. I golgistack adderas och klyvs socker 

till och från proteiner. Det är här till exempel blodgruppsantigener adderas till 

membranproteiner i blodceller. Mellan cisterna transporteras proteiner via vesiklar, samt när 

proteinerna går från golgistack, till trans-golginätverket.  

 

2.7.1.3 trans-golginätverk 
trans-golginätverk består precis som cis-golginätverk av flera membranrör och vesiklar som är 

sammanlänkade. Trans-golginätverket ligger nära cellmembranet. Här sulfateras proteiner 

och sorteras inför transport. Därefter lämnar proteinerna golgiapparaten i vesiklar och 

transporteras till lysosomen, membranet eller i en sekretionsvesikel.   

 

2.7.2 Sortering och transport av proteiner från Golgikomplexet. 
Proteiner som kommer in till golgiapparaten sorteras och skickas vidare till olika 

destinationer. Proteiner som kommer in i cis-golginätverket kan antingen skickas vidare för 

modifiering och vidare sortering i trans-golginätverket, eller så kan proteiner som ska tillbaka 

till ER skickas dit från cis-golginätverket. I trans-golginätverket sorteras färdigmodifierade 

proteiner efter destination. Proteiner som ska till lysosomen skickas via vesiklar till endosomer 

som sedan fuserar med lysosomen, proteiner som ska till cellmembranet skickas i vesiklar som 

fuserar med membranet och sprider proteinerna över membranet och proteiner som ska 

exocyteras skickas till membranet visa sekretionsvesiklar som släpper ut proteinerna utanför 

cellen. Proteiner som ska transporteras via sekretionsvesiklar aggregeras, det vill säga klumpas 

ihop till följd av det låga pH och den höga Ca2+-koncentrationen i trans-golginätverket.  
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2.7.3 Glykosylering i Golgikomplexet 
I golginätverket glykosyleras många proteiner och glykoproteiner som importerats från ER 

modifieras genom klyvning och addition för att skapa mer komplexa oligosackarider. Det sker 

i en specifik ordning och de enzym som verkar tidigt i modifieringsprocessen finns närmare 

cis-sidan av golgiapparaten och de som verkar sent finns närmare trans-sidan av 

golgiapparaten. 

 

2.7.4 Märkning av lysosomala proteiner före transport till lysosomen med 

mannons-6-fosfat 
Proteiner som ska vara verksamma i lysosomen märks i golgiapparaten med mannos-6-fosfat, 

vilket fungerar som en signalfrekvens för transporten. I trans-golginätverket finns receptorer 

för mannos-6-fosfat, vilket gör att proteinerna kan förpackas i särskilda transportvesiklar, 

vilka tar proteinerna till lysosomen.  

 

2.7.5 Principerna för reglerad och konstitutiv sekretion 
Konstitutiv sekretion innebär oreglerad sekretion och sker kontinuerligt i alla celler. 

Konstitutiv sekretion gäller för membranproteiner och lösliga proteiner som ska släppas ut 

kontinuerligt. För reglerad sekretion krävs en signal som leder till sekretion av 

sekretionsvesikelns innehåll. Då lagras proteinet i vesikeln, till en extracellulär signal tas emot 

av cellen. Signalen fortleds genom signaltransduktion och vesikeln fuserar med membranet 

och släpper ut sitt innehåll.  

 

2.7.6 Begreppen klatrin-täckta och COP-täckta vesiklar, funktion, mekanism 

och betydelse 

2.7.6.1 Klatrin-täckta vesiklar 
Vesiklar kan täckas med vissa fodringsmolekyler som hjälper vesiklarna transporteras till rätt 

ställe. Klatrin täcker vesiklar som innehåller endocyterade ämnen från plasmamembranet, 

eller vesiklar med proteiner från golgiapparaten som ska till lysosomer. Båda dessa fuserar 

med endosomer. Därefter kan endosomerna skicka innehållet vidare. Vid transport i en 

klatrinklädd vesikel binder lasten till receptorer som bildar komplex med adaptin och klatrin. 

Detta är viktigt för att vesikeln ska kunna formas genom ”budding”. När vesikeln formats och 

släppt från membranet lossar adaptin och klatrin från vesikeln, vilket möjliggör fusion av 

vesikeln och endosomen.  

 

2.7.6.2 COP-täckta vesiklar 
COP står för coat protein och medverkar vid transport av vesiklar mellan ER och 

golgiapparaten, samt mellan golgiapparatens olika delar.   

 

2.7.7 SNARE-hypotesen gällande fusionen vesiklar med andra membraner. 
När en vesikel ska transporteras till en specifik plats krävs specifika adressproteiner som 

möjliggör att vesikeln fuserar med rätt membran. På vesikeln finns signalmolekyler som kallas 

RAB-proteiner. När vesikeln kommer tillräckligt nära binder RAB till ett kopplarprotein på 

membranets yta som drar in vesikeln mot membranet. När det sedan är tillräckligt nära 

kopplar SNARE-proteiner ihop sig (som också är signalmolekyler). På vesikeln finns v-SNARE 

som binder till t-SNARE på membranet och därefter börjar de tvinnas ihop. På så sätt håller 

SNARE fast vesikeln vid membranet, men det katalyserar även fusionen mellan membranen. 
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SNARE-komplexen drar vesikeln så nära membranet att vattenmolekylerna som finns runt de 

hydrofila sidorna av membranen trycks undan och de två membranen kan smälta samman.  

 

2.7.8 Begreppen lysosom, endocytos, endosom, fagocytos, pinocytos, 

transcytos, fagosom, och autofagi 

• Lysosom – organell som bryter ned cellkomponenter genom att ha lågt pH och flera 

enzymer som katalyserar hydrolys.  

• Endocytos – Intag av ämnen i cellen genom invaginering och vesikeltransport. 

• Endosom – En organell med enkelmembran som sorterar ämnen som ska in och ur 

cellen. 

• Fagocytos – Intag av stora partiklar i cellen via invaginering, är särskilt viktig mot 

patogen då det är via fagocytos virus, bakterier och döda celler tas in i makrofager. Även 

mineralpartiklar tas upp via fagocytos. 

• Pinocytos – Intag av vätskedroppar via invaginering. 

• Transcytos – Transport av ämnen genom cellen via endocytos på en sida och exocytos 

på den andra. Till exempel i polära epitelceller med en apikal och basal sida. Till 

exempel transcytos av antikroppar i tarmen.  

• Fagosom – En vesikel runt en partikel som fagocyterats. 

• Autofagi – Nedbrytning av organeller för att bibehålla homeostas i cellen. En 

autofagosom bildas runt organellen, sedan fuserar den med lysosomen som bryter ned 

organellen.   

 

2.7.9 Organisationen av lysosomen 
Lysosomen är slutdestination av många nedbrytningsprocesser i cellen eftersom lysosomen 

fungerar som cellens återvinningscentral och bryter ned cellkomponenter. De sena 

endosomerna, fagosomerna och autofagosomerna fuserar alla med lysosomen för att deras 

innehåll ska brytas ned.  

 

2.7.10 Det låga pH:t i endosomerna och lysosomerna och dess betydelse 
pH i endosomer och lysosomer hålls vid 5 genom ATPas-protonpumpar som pumpar in 

vätejoner i organellen och därmed sänker pH. Detta behövs för att de enzymer som finns i 

endosomerna och lysosomerna fungerar bäst vid pH 5. Att enzymerna har den egenskapen är 

ett skydd ifall de katabola enzymerna skulle läcka ut i cytosolen (pH 7,2) då de inaktiveras i det 

högre pH:t.  

 

2.8 Sår och sårläkning 

2.8.1 Cellulära funktioner som bidrar till sårläkning 

2.8.1.1 Olika typer av celler 

• Trombocyter – bidrar till att täppa till skadade blodkärl genom att starta produktionen 

av fibrin.  

• Erytrocyter – fastnar i fibrin för att bilda ett koagel.  

• Neutrofiler – initierar inflammation och attraherar monocyter 

• Monocyter – mognar till makrofager som städar såret från främmande partiklar, 

skadade celler och patogen.  

• Keratinocyter – återbildar epidermis. 

• Hårfollikelceller – bidrar till återbildandet av epidermis. 
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• Fibroblaster – återbildar dermis och blir myofibroblaster som kontraherar såret. 

 

2.8.1.2 Celldelning, celltillväxt 
Celldelning bidrar till återbildandet av vävnaden genom att nya celler ersätter de som skadats. 

 

2.8.1.3 Differentiering 
Differentiering bidrar till återbildandet av vävnaden genom att nya celler som ersätter de som 

skadats bildas. 

 

2.8.1.4 Cellrörelse 
Celler migrerar för att återbygga vävnaden vid skadan och myofibroblaster kontraherar 

skadan. 

 

2.8.1.5 Cellkommunikation 
Celler skickar signaler vid en vävnadsskada som ämnar skydda kroppen och reparera skadan. 

Till exempel skickar neutrofiler signalämnen som initierar inflammation och celler vid skadan 

skickar signaler som inleder proliferation och differentiering av cellerna i anslutning till 

skadan. 

 

2.8.1.6 Cellens interaktioner med andra celler och extracellulär matrix 
Celler kan styra andra cellers proliferering genom att producera ämnen som stimulerar 

proliferering vid en vävnadsskada, samt uttrycka signaler som förhindrar proliferering när 

skadan reparerats och förhindra tumörtillväxt. ECM har också en funktion i att signalera till 

andra celler att sluta proliferera då de kommer i kontakt med ECM för att förhindra 

tumörtillväxt och att vävnaden sprids utanför sitt bestämda område.   

 

2.8.2 Betydelsen av ECM för sårläkning 
Vid skador på dermis har ECM skadats då dermis till största del består av ECM. Även 

basalmembranet mellan epidermis och dermis har skadats. Dels kan skadat ECM fungera som 

signaler till celler att börja läkningsprocessen, dels kan en hel ECM stoppa proliferering och 

differentiering av celler och på så sätt stoppa läkningsprocessen när den är klar.  

 

2.8.3 Viktigaste stegen i sårläkning 

2.8.3.1 Första respons 

Vid första respons stoppas blödning genom at fibrinkoagel bildas tillsammans med 

trombocyter och erytrocyter. Det förhindrar vätskeförlust och infektion.  

 

2.8.3.2 Inflammation 
Vid inflammation frisätter trombocyter signalämnen som attraherar neutrofiler som sätter i 

gång inflammation (värme, svullnad, rodnad, smärta). Inflammationen attraherar monocyter 

som differentierar till makrofager som rensar skadan från patogen, främmande partiklar och 

döda celler. De producerar också growth factors som påverkar andra celler att fortsätta med 

formationen av ny vävnad. Inflammation varar cirka 1–6 dagar efter skada.  
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2.8.3.3 Bildning av ny vävnad 
Keratinocyter börjar proliferera och migrera på fibrinkoaglet och under sårskorpan. De 

använder lamellutskott för att migrera och frisätter enzymer som bryter ned sårskorpan precis 

framför dem. Detta återbildar epidermis. I dermis ersätts fibrinkoaglet av fibroblaster och 

fibroblaster i sårets kanter blir myofibroblaster, vilka kontraherar för att minska sårets storlek. 

Detta börjar efter några dagar och varar i 7–10 dagar.  

 

2.8.3.4 Remodellering/omstrukturering 
I epidermis slutar keratinocyter proliferera och börjar i stället differentiera för att återbilda ett 

tjockt epidermis. I dermis struktureras blodkärlen, tät ECM struktureras och mjuknar, 

myofibroblaster försvinner och makrofager fagocyterar neutrofiler och återvänder till blodet. 

Denna process kan vara i månader till år. 

 

3 Modul 3 

3.1 Gametogenes och fertilisering 

3.1.1 Bildning av könsceller  

3.1.1.1 Meios och dess olika faser 
I. Replikation 

II. Hopparning av homologa kromosomer 

III. Uppradning av kromosomer i ekvatorialplanet 

IV. Rekombination 

V. Celldelning 1, homologa kromosomer separeras 

VI. Celldelning 2, systerkromatider separeras 

 

3.1.1.2 Diploidi, haploidi och aneuploidi 

• Diploidi – En diploid cell har en dubbel kromosomuppsättning (46 kromosomer) från 

två olika föräldrar. 

• Haploidi – En haploid cell har en enkel kromosomuppsättning (23 eller 46 

kromosomer) från en förälder. Efter första celldelning under mitosen bildas haploida 

celler. 

• Aneuploidi – En cell som har en avvikande kromosomuppsättning, till exempel vid fler 

än två kopior av en kromosom eller fler än två könskromosomer.  

 

3.1.1.3 Tidsskalan i bildning av könsceller 
För män tar gametogenes cirka 64 dagar. Cirka 20 dagar var för mitos, meios och 

differentiering från spermatogonium till en spermatozo. För en kvinna börjar oogonium delas 

under fosterstadium och differentierar till primära oocyter som påbörjar mitos 1, men inte 

avslutar mitos 1. Efter puberteten avslutar primära oocyter meios 1 och påbörjar meios 2 då 

äggen mognar för ägglossning. Meios 2 avslutas endast om oocyten befruktas. 

 

3.1.1.4 Likheter och skillnader i gametogenes mellan män och kvinnor 
Gametogenes för män och kvinnor har samma förlopp och samma steg, med PKC som mognar 

till gametstamceller (spermatogonium och oogonium), för att sedan proliferera och 

differentiera till mogna gameter. Skillnader är tidsaspekten, då kvinnors gametogenes tar 

väldigt lång tid eftersom cellerna avstannar under meiosen, samt att alla primära oocyter 
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bildas under embryonalperioden. Män har en mycket snabbare gametogenes som fortgår 

genom hela livet. En annan skillnad är såklart att de bildar morfologiskt olika celler, med 

spermien som är liten och har en flagell och ägget som är väldigt stort. Gametogenesen skiljer 

sig också mellan män och kvinnor i det avseende att varje primär oocyt endast bildar en mogen 

äggcell (och tre polkroppar), medan varje primär spermatocyt bildar fyra mogna spermier. Vid 

bildandet av oocyter är meiosen mer att den delade kärnan spottas ut som en polkropp. 

 

3.1.2 Befruktningens molekylära mekanismer  
I. Under färden till oocyten genomgår spermien kapacitation (biokemiska förändringar 

som gör det möjligt för spermien att penetrera ägget). 

II. Spermien binder till zona pellucida (proteinhölje runt oocytens membran). 

III. Akrosomreaktionen utlöses (möjliggör penetrering av zona pellucida) 

IV. Cellmembranen fuserar 

V. Oocyten avslutar meios 2 innan cellkärnorna fuserar. 

 

3.1.3 Polyspermi 
Polyspermi är när en äggcell befruktas av mer än en spermie. Detta är oftast inte förenligt med 

liv. Detta förhindras genom bland annat biokemiska reaktioner som utlöses när spermien 

binder till zona pellucida, vilket gör att andra spermier inte har förmåga att binda till zona 

pellucida. 

 

3.2 Första fosterveckan  

3.2.1 Embryots vandring från äggledare till livmoder (morulastadium; 

blastocyststadium) 
Då gametrarna fuserat bildas en zygot (syngami=befruktning), detta sker oftast i äggledaren, 

nära äggstocken. När zygoten börjar delas och bildar två celler har det bildats ett 

klyvningsembryo. Under de första 4 dagarna efter befruktning delas klyvningsembryot, men 

inte som vid normal celldelning utan med minimal tillväxt vilket gör att dottercellerna blir 

mindre än ursprungscellen. Dag 4 når klyvningsembryot morulastadiet, då det består av 16 

celler. Morulastadiet är det sista stadiet då embryot består av totipotenta celler. Vid dag 5 

övergår embryot från morulastadium till blastocyststadium, där cellerna differentierar och 

bildar trofoblaster (yttre cellmassa) och embryoblaster (inre cellmassa). Trofoblaster kommer 

utvecklas till extraembryonal vävnad och embryoblaster är embryonala stamceller. Embryot 

är inte heller lika kompakt när det blir en blastocyst då det bildas en blastocysthåla mellan den 

ena sidan av embryoblasten och trofoblasten. Cellerna är nu pluripotenta. Dag 5 kläcks även 

blastocysten ur zona pellucida för att kunna inplanteras i livmodern genom att enzymer släpps 

ur körtlar i endometriet som löser upp zona pellucida. Innan blastocysten kläcks ur zona 

pellucida har cellerna en mycket liten RNA- och proteinsyntes då deras tillväxt är begränsad 

av zona pellucida. Vid dag 5 har embryot även vandrat ur äggledaren och kommer in i 

livmodern.  

 

3.2.2 Blastocystens implantation i livmoderväggen, tidpunkt och mekanism 
Dag 6 initieras blastocystens implantation i endometriet (livmoderslemhinnan). Det sker 

genom att trofoblaster stimuleras till differentiering till cytotrofoblaster och 

syncytiotrofoblaster då de kommer i kontakt med endometriets celler. Syncytiotrofoblaster 

kommer då invadera endometriet för att sedan bilda embryots del av placenta. När 
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blastocysten inplanteras i endometriet börjar det producera ett hormon som vidhåller 

äggstockarnas produktion av progesteron, vilken annars hade avtagit i samband med mens.  

 

3.2.3 Ektopisk graviditet 
Ektopisk graviditet är samma sak som utomhavandeskap och innebär att embryot har 

inplanterats någon annanstans än i livmodern. Vanligast är att det är i äggledaren och kan leda 

till blödningar och äggledarinflammation. Cirka 2% av alla graviditeter leder till 

utomhavandeskap.   

3.3 Andra fosterveckan  

3.3.1 Det tidiga embryots olika celltyper: inre cellmassa, cytotrofoblaster och 

syncytiotrofoblaster  
Då embryot inplanteras i endometriet består det av tre celltyper: embryoblaster som utgör den 

inre cellmassan och kommer utvecklas till embryot, cytotrofoblaster som utgör den yttre delen 

runt blastocysthålan och syncytiotrofoblaster som utgör de celler som invaderar endometriet 

för att bilda fostrets del av placenta.  

 

3.3.2 Bildandet av lakuner och den tidiga blodcirkulationen 
Under dag 7-9 fortsätter syncytiotrofoblasterna implantera embryot helt i endometriet. 

Lakuner bildas även i syncytiotrofoblastvävnaden. Lakuner är hålrum som under dag 10-11 

fuserar med moderns blodkärl och blir blodfyllda för att kunna förse embryot med näring.  

 

3.3.3 Bildandet av två groddblad (epiblaster och hypoblaster)  
Dag 7-8 differentierar embryoblasterna till epiblaster och hypoblaster och blir därmed 

bilaminärt. Epiblaster kommer ge upphov till embryot och hypoblaster kommer ge upphov till 

extraembryonal vävnad.  

 

3.3.4 Bildandet av kroppshålor (amnion, primär och sekundär gulesäck, 

chorion) U: 28-31 

• Amnionhålan börjar bildas dag 8. Den börjar formas i epiblasten, från vilken en del 

celler migrerar mot cytotrofoblasterna närmast syncytiotrofoblasterna som utgör 

placenta. Dessa migrerande epiblastceller differentierar till amnioblaster. 

Amnionhålan kommer senare omgärda fostret under resten av graviditeten. 

• Den primära gulesäcken bildas från blastocysthålan genom att hypoblaster migrerar 

och bildar Heusers membran runt blastocysthålan. Detta sker dag 9-10. Det bildas 

också extraembryonalt retikel mellan Heusers membran och cytotrofoblasterna. Dag 

12-13 snörps den primära gulesäcken av och bildar den sekundära gulesäcken, 

bestående av ett hålrum omgärdat av hypoblaster. Resterna av den primära gulesäcken 

hamnar på motsatt sida av chorionhålan. Den sekundära gulesäcken kommer sedan 

utvecklas till navelsträngen.  

• Dag 12-13 differentierar en del hypoblaster till extraembryonalt mesoderm. Dessa 

migrerar mellan Heusers membran och cytotrofoblaster och bryter ner 

extraembryonalt retikel. Hålrummet som då bildas, omgärdat av extraembryonalt 

mesoderm är chorionhålan. Extraembryonalt mesoderm kommer också migrera in 

mellan epiblasten och cytotrofoblaster och därmed omgärda hela embryot och bilda 

bindestjälken som trycker ut cytotrofoblater och möjliggör kontakt mellan moderns 

och fostrets cirkulation.  
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3.4 Tredje fosterveckan  
Denna föreläsning behandlar den tredje veckan i embryots liv. Embryot utvecklas nu från att 

ha två groddskikt till att få tre olika groddskikt genom en process som kallas gastrulering. De 

tre groddskikten kallas ektoderm, mesoderm och endoderm och ger upphov till de olika 

organen och vävnaderna i den vuxna individen. 

3.4.1 Gastrulering; celler vandrar ned genom primitivstrimman 

3.4.1.1 Bildandet av de tre groddbladen (endoderm, mesoderm, ektoderm) 
Gastruleringen sker i början av vecka 3. Den startar genom att epiblastytan förtjockas och 

bildar primitivknottran, som förlängs till primitivstrimman. Även kloak- och 

buccofaryngealmembran bildas som sedan kommer utgöra anus och mun. Därefter börjar 

epiblastceller vandra ner genom primitivstrimman och primitivknottran och tränga undan 

hypoblaster. Dessa bildar då definitivt endoderm. Sedan vandrar epiblastceller ner och lägger 

sig mellan endodermet och ektodermet (epiblasterna), dessa utgör mesdoermet. Rostralt (via 

primitivknottran) kommer cellerna vandra mer medialt och kaudalt kommer cellerna vandra 

mer lateralt. Efter gastrulering kallas embryot för gastrula.  

 

3.4.1.2 Utveckling av de tre groddbladen till olika strukturer i den vuxna kroppen 

Ektoderm Mesoderm Endoderm 

• Hudvävnad 

• Nervvävnad 

• Sensoriskt epitel i 
öga, öra och näsa 

• Tandemalj 

• Muskler 

• Ben  

• Bindväv (inkl. 
underhud) 

• Blodkärl 

• Hjärta  

• Mag-tarmkanal 

• Luftvägar och lungor 

• Sköldkörtel 

 

 

3.4.2 Primitivknottran och bildandet av notokord, embryots mittaxel 
Mesodermala celler som vandrat ner genom primitivknottran bildar notokorden. Det görs 

genom att de först bildar ett rör, som sedan smälter ihop med endodermet, för att igen 

invagineras och bilda en cylinder utan en hålighet i mitten. Notokorden har två viktiga 

funktioner: Dels definierar den embryots mittaxel, dels inducerar den neuralrörsbildning 

genom att skicka signaler till ektoderm. Primitivknottran Bestämmer också kroppens vänster-

/högeraxel genom att den med hjälp av cilier förflyttar tillväxtfaktorer från höger till vänster 

sida av embryot.  

 

3.4.3 Olika typer av mesoderm: paraxialt, intermediärt, lateralt 

3.4.3.1 Bildandet av somiter ur paraxialt mesoderm 
Under tredje veckan specialiseras mesodermet och bilda tre delar: Paraxialt mesoderm 

(närmast mittlinjen) som bildar somiter, intermediärt mesoderm som bildar njurar och inre 

genitalia och lateralplattemesoderm som bildar bland annat hjärta, kärl, tarmväggar, 

underhud och delar av extremiteter. Det paraxiala mesodermet segmenteras till 40-42 somiter, 

vilka utgör den första segmenteringen av embryot. 

3.4.3.1.1 Somiternas utveckling till sklerotom, myotom, dermatom 

Somiterna ger upphov till sklerotom, vilket utvecklas till ryggrad, revben och bröstben; 

myotom, som ger upphov till muskler och dermatom som ger upphov till underhud.  
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3.5 Meios och variation, könsbestämning  

3.5.1 Meios: skillnader mellan mitos och meios  
Meios skiljer sig från mitos genom att inför den första celldelningen radar homologa 

kromosomer upp sig i par längs ekvatorialplanet, medan de i mitos radar upp sig ensamma så 

systerkormatiderna kan separeras. I meiosen delar sig cellen också två gånger och i mitosen 

endast en gång. I meiosen bildas också fyra haploida celler med kromosomantal n, medan i 

mitosen bildas två diploida celler med kromosomantal 2n.  

 

3.5.2 Överkorsningar och deras betydelse för variation 
I profas av meios 1, då homologa kromosomer radar upp sig i par kan de byta genetisk 

information med varandra genom överkorsning av homologa alleler. Det ger ökad genetisk 

variation eftersom det skapa nya genkombinationer på kromosomerna. Mekanismen styrs av 

flera proteinkomplex som drar homologa kromosomer tätt (cohesin) och andra 

proteinkomplex klipper och klistrar mellan kromosomernas armar. Vid fel kan överkorsning 

leda till deletion eller duplikation av alleler.  

 

3.5.3 Könsbestämning, kromosomal mekanism 
Könsbestämningen av embryot sker via Y-kromosomen, specifikt SRY-genen som stimulerar 

utveckling av testikelvävnad genom att det är en transkriptionsfaktor. Vid bildandet av 

könsceller är det däremot inte Y-kromosomen som avgör om PKC (primära könsceller) bildar 

spermier eller ägg. Istället är det vävnaden de befinner sig i. PKC vandrar till genitalåsen som 

sedan kommer utvecklas till testiklar eller äggstockar, där får de signaler från vävnaden om att 

de ska differentiera till ägg eller spermier.  

 

3.5.4 Aneuploidier till följd av problem i meios 
Under meiosen kan det uppstå fel vid separering av kromosomerna. Det kan leda till en 

könscell som inte endast har en kromosomuppsättning, utan den kan ha en extra kopia av 

någon kromosom. Vid syngami får zygoten tre kopior av en kromosom. Beroende på vilken 

kromosom det är kan det ge upphov till olika syndrom. Dock är aneuploidier med de stora 

kromosomerna inte förenliga med liv. 

 

3.5.5 Exempel på aneuploidier (orsak, prevalens, karyotyp, cellulära 

mekanismer, symptom i stora drag)  

3.5.5.1 Downs syndrom 
Downs syndrom är trisomi 21, det vill säga att individen har tre kopioar av kromosom 21. Det 

kan också vara partiell trisomi 21. Ungefär 1-2 barn/1000 födda har trisomi 21 och det är den 

vanligaste aneuploidin. Typiska symptom är intellektuell funktionsnedsättning, speciellt 

utseende och ibland vissa missbildningar som hjärtfel.  

 

3.5.5.2 Klinefelters syndrom (observera stavning) 
Klinefelters syndrom innebär att individen har könskromosomuppsättningen XXY. Det är den 

vanligaste könskromosomavvikelsen, cirka 1 av 700 män har Klinefelters syndrom. 

Klinefelters syndrom har ofta diffusa symptom och är därför mycket underdiagnostiserat, men 

vanliga symptom är liten testikelstorlek, infertilitet, lång kroppslängd, låg 

testosteronproduktion och ibland kognitiva svårigheter.  
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3.5.5.3 Turners syndrome 
Turners syndrom, eller monosomi X, innebär att individen endast har en X-kromosom. Cirka 

1/2000 flickor föds med monosomi X. Vanliga symptom är kortväxthet och utebliven pubertet, 

samt karakteristiskt utseende. 

3.6 Neurulation och veckning  

3.6.1 Neuralplattan bildas ovanpå notokorden och prekordalplattan 
Under embryots tredje vecka (dag 18-20) börjar neural induktion. Signaler från mesoderm gör 

att ektodermet börjar differentiera och bilda neuralplattan. Den ligger ovanpå notokorden och 

prekordalplattan, som är en förtjockning av endodermet. I mitten av neuralplattan finns en 

fåra som heter neuralfåran. Under den är neuralplattan förankrad i notokorden. Neuralplattan 

bildas från 70% av ektodermet, resten bildar sedan epidermis. Neuralplattan viks sedan med 

fåran förankrad i notokorden genom att ektoderm trycker på från båda sidor, därefter 

avknoppas neuralröret från resten av ektodermet. 

 

3.6.2 Neuralröret sluts och bildar hjärna och ryggmärg (det centrala 

nervsystemet) 
Under cirka dag 21-26 börjar neuralröret slutas. Det sker först punktvis, sedan sluts 

mellanrummen mellan punkterna. Sist (dag 29-30) sluts ändarna (neuroporerna). Neuralröret 

kröks också tillsammans med resten av embryot. Under fjärde veckan, fram till sjätte månaden 

utvecklas hjärnan. Det börjar med att neuralröret som har krökts börjar bilda ögat, 

framhjärnan (cortex), mellanhjärnan och bakre hjärnan, samt ryggmärgen. Dessa delar viks 

runt varandra och mellanhjärnan och bakhjärnan viks in under framhjärnan. Framhjärnan 

utvecklar sedan gyri och sulci som är ytförstorande strukturer.  

 

3.6.3 Neurallistceller vandrar ut och differentierar till olika celltyper, bla 

nervceller, melanocyter, brosk och ben i huvudet 
Neurallistceller är en speciell typ av celler som sitter mellan neuralrörets celler och epidermis. 

Då neuralröret slutits vandrar neurallistceller genom hela embryot och ger upphov till många 

olika strukturer som: Perifert nervsystem, binjuremärg, pigmentceller, celler i hjärtat, samt 

ben, brosk och muskler i kraniet.  

 

3.7 Bildandet av gälbågar, utveckling av olika strukturer i ansiktet 

(översiktligt) 
Sex gälbågar utvecklas i embryot (samma struktur utvecklas till gälar i fiskar) och ger upphov 

till många strukturer i ansiktet genom maxillaris- och mandibularisprocessen. Det finns sex 

gälbågar hos människor, men nummer 5 försvinner snabbt. Varje gälbåge ger upphov till en 

specifik broskbåge, nerv, artär och specifik muskulatur. 

 

3.7.1 Missbildningar i samband med neurulation 
I samband med neurulation kan spina bifida uppstå vid slutningen av neuralröret, samt 

anencefali (inte förenligt med liv) vid neuroporsslutning. 
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3.7.2 Embryots veckning, amnionhålans relativa ökning i storlek, gulesäck, 

navelsträng 
Embryot viks både på längden och bredden. Huvudet viks ner och kroppen kröks längs 

ryggraden och endodermal vävnad innesluts och neuralröret och hjärtröret sluts. Samtidigt 

ökar amnionhålan i storlek. Efter slutningen bildas tarmröret av det inneslutna endodermet. 

Det står i kontakt med gulesäcken genom gulegången. Gulegången fungerar sedan som en 

förbindelse mellan navelsträngen och mag-tarmkanalen. 

 

3.7.3 Missbildningar (orsak, prevalens, cellulära mekanismer, symptom i stora 

drag)  

3.7.3.1 Spina bifida i olika former 

Spina bifida orsakas av fel i neuralrörets slutning, och innebär att ryggraden inte utvecklas 

korrekt runt ryggmärgen. Det finns tre typer: occulta som inte syns och inte medför särskilt 

svåra symptom, en synlig missbildning av ryggraden utan att ryggmärgen är missbildad, samt 

missbildad ryggrad och missbildad ryggmärg. Ju svårare missbildning, desto ovanligare. 

Risken för spina bifida minskar med ökat folsyraintag hos gravida kvinnor. Varje år föds 15-25 

barn med spina bifida i Sverige. 

 

3.7.3.2 Läpp-, käk- och gomspalt 
Läpp-, käk- och gomspalt innebär missbildningar av läpparna, käken och gommen och orsakas 

av fel som uppstår under maxillaris- och mandibularisprocessen. Dessa kan medföra 

talsvårigheter, svårigheter att svälja, andningssvårigheter och hörselnedsättningar. Cirka 

2/1000 barn föds med LKG-spalt i Sverige/år. 

 

3.8 Anläggning av organ  

3.8.1 Bildning av hjärt-kärlsystemet 

3.8.1.1 Bildning av hjärta 
Cirkulationssystemet bidas från visceralt lateralplattemesoderm och neurallistceller. De 

utvecklas till endokardialrör cirka dag 20. Vid dag 21 börjar rören fusera efter att de hamnar 

bredvid varandra till följd av embryots veckning och bildar ett primärt hjärtrör. Hjärtröret 

veckas sedan runt sig självt och fuserar för att bilda hjärtats förmak och kammare cirka dag 

35. Hjärtat är det första fungerande organet i embryot. 

 

3.8.1.2 Vasculogenes, angiogenes 
Vasculogenes är nybildning av blodkärl från blodöar i mesoderm och angiogenes är 

avknoppning och utväxt från existerande blodkärl. 

 

3.8.2 Bildning av muskuloskeletala systemet  
Muskoskeletala systemet bildas från paraxialt mesoderm. Mesodermet bildar somiter; vilka 

differentierar till sklerotom som bildar skelett, myotom, som bildar muskler och dermatom 

som bildar underhud.  

 

3.8.3 Bildning av lunga 
Lungan börjar bildas cirka dag 22 som ett utskott från framtarmen. Det knoppas sedan av och 

delar sig till två bronker som delar upp sig ytterligare 16 gånger och avslutar i bildandet av 

alveoler klädda med ett tunt epitel.  
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3.8.4 Bildning av tarm 
Tarmen bildas när embryot veckas så att endodermet innesluts i ett rör. Till en början är det 

stängt i ändarna och i förbindelse mednavlesträngen genom gulegången, men sedan öppnas 

buccofaryngealmembranet och kloakmembranet. Den primära mag-tarmkanalen kan delas in 

i tre delar: Framtarm, mittarm och baktarm. Från framtarmen utvecklas svalg, matstrupe, 

magsäck och övre duodenum. Från mittarmen utvecklas duodenum, jeujenum, ileum och övre 

colon. Från baktarmen bildas nedre colon och rectum. Lever, gallblåsa och pankreas bildas 

sedan genom divertiklar (utskott) från tarmen. 

 

3.8.5 Bildning av njure och inre genitalia, induktion 
Njurar och inre genitalia bildas av intermediärt mesoderm. 

3.9 Utvecklingsbiologins molekylärbiologi  

3.9.1 Tillväxtfaktorer - definition, funktion 
Tillväxtfaktorer är signalämnen som stimulerar proliferation, differentiering och aktivitet hos 

celler. I embryot stimulerar de cellernas proliferation och differentiering till mogna vävnader. 

 

3.9.2 Receptorer och deras roll i utvecklingsbiologin 
För att en cell ska kunna ta emot en signal behöver den ha receptorer för den signalen. Olika 

receptorer för samma signal kan ge olika effekter i cellen också. Det finns tre typer av 

receptorer: jonotropa (jonkanaler), g-proteinkopplade receptorer som påverkar funktionen av 

membranbundna proteiner via g-protein, samt enzymkopplade receptorer som fungerar som- 

eller aktiverar enzym.  

 

3.9.3 Intracellulär cellsignalering i utvecklingsbiologin 
Intracellulär signalering är när stimulerade receptorer aktiverar signalmolekyler i cellen som 

kan ta olika vägar för att aktivera ett visst svar i form av ändrad metabolism, struktur eller 

genuttryck. Intracellulär signalering möjliggör integrering av flera olika signaler samtidigt och 

amplifiering av en signal, vilket ökar svarets hastighet och amplitud.  

 

3.9.4 Transkriptionsfaktorer, deras roll i differentiering 
Transkriptionsfaktorer reglerar hur gener uttrycks. En transkriptionsfaktor kan reglera 

genuttrycket av många gener på samma gång. Genom att stimulera vissa geners uttryck kan de 

ge upphov till olika egenskaper i cellerna. 

 

3.9.5 Transgena djur, i forskning 
I forskningen används transgena djur som modellorganismer för att studera hur vissa gener 

fungerar. Det kan vara knock-out djur där en gen har stängts av för att undersöka vilken 

funktion en fungerande gen har, eller knock-in djur där en gen har satts in för att studera vilken 

effekt genen har.  

 

3.9.6 Segmentering i kroppen 
Människan och det mänskliga embryot har en segmentering längs den rostral-kaudala axeln, 

där olika kroppsdelar sitter i olika segment av kroppen, vilket också är tydligt under 

embryonalperioden då somiterna utgör en tydlig segmentering. Kroppen är även segmenterad 

längs den dorsal-ventrala axeln, samt höger-vänsteraxel för vissa organ. 
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3.9.7 Hox-gener, mutationer i Hox-gener och deras påverkan på organismen 
Hox-gener är viktiga för segmenteringen av alla flercelliga organismer. Hox-gener kodar för 

transkriptionsfaktorer som ger olika segment längs den rostral-kaudala axeln olika identitet. 

Celler har en specifik hox-kod som behövs för att segmentet ska utvecklas till rätt segment. 

Hox-koden görs genom att fler hox-gener uttrycks för varje segment ju längre kaudalt man 

kommer i rostral-kaudala axeln. Vid mutationer i hox-gener påverkas segmenteringen och det 

ger upphov till homeotiska mutationer (kroppsdelar på fel plats). Vid uttryck av en extra hox-

gen får segmentet en mer kaudal identitet och vid bortfall av en hox-gen får segmentet en mer 

rostral identitet.  

 

3.9.8 Extremitetsutveckling, i stora drag, inte detaljerat 
Extremiteter anläggs i vissa segment av kroppen. Extremitetutveckling sker genom feed-back 

signalering mellan AER (apical ectodermal ridge) längst ut i limb buds och mesoderm under. 

AER styr extremitetsutveckling, men mesoderm styr identitet. Identitet styrs även via hox-

gener och SHH som utsöndras under limb bud och är transkriptionsfaktor för hox-gener.  

 

3.9.9 Morfogener, funktion, definition och betydelse för utveckling 
Morfogener är signalämnen som sprids från en punktformig källa och bildar en 

koncentrationsgradient. Koncentrationsgradienten ger upphov till olika effekter i celler som 

utsätts för olika koncentrationer.  

 

3.9.10 Sonic Hedgehog, vitamin-A-syra, betydelse för utveckling 
Sonic Hedgehog är en morfogen transkriptionsfaktor för hox-gener som styr bland annat 

ventral-dorsal segmentering och polarisation av extremiteter. Vitamin A påverkar uttrycket av 

hox-gener, vid höga doser uttrycks fler hox-gener än normalt, vilket kaudaliserar embryot. 

 

3.9.11 Teratogener, definition, exempel 
Teratogener är ämnen som kan vara skadligt för embryot och ge upphov till fosterskador och 

missbildningar. Ett exempel är neurosedyn (thalidomid). 

 

3.10 Regenerativ medicin nu och i framtiden  

3.10.1 Genterapi: definition, exempel 
Genterapi är en terapi där sjukdomstillstånd behandlar genom förändringar i arvsmassan. Det 

kan vara komplettering av skadade arvsanlag, reparering av skadade gener eller introducering 

av nya gener. Exempel på genterapi som används idag är svår kombinerad immunbrist (SCID) 

som kan behandlas med genmodifierade celler.  

 

3.10.2 Gendiagnostik 
Gendiagnostik innebär att man letar efter sjukdomsanlag i DNA genom att sekvensera delar 

eller hela genomet. Till exempel kan man i familjer där man vet att det finns anlag för ärftlig 

bröstcancer (BRCA 1 och BRCA 2) göra gendiagnostik för att hitta anlagsbärare och då sätta in 

förebyggande åtgärder. 
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3.10.3 Kartläggning av den mänskliga arvsmassans utveckling 
Hela den mänskliga arvsmassan har kartlagts och genom att kartlägga olika variationer i 

genpoolen kan man kartlägga vilka gener som är normala variationer och vilka som är 

sjukdomsframkallande för att bättre förstå hur polygena sjukdomar uppkommer. Man kan 

också kartlägga hur arvsmassan har förändrats över tid och hur den förändras i framtiden.  

 

3.10.4 Varför studera olika arter: flugor, maskar, grodor inom 

utvecklingsbiologi? 
Olika arter används vid studier inom utvecklingsbiologi som modellsystem. Det görs bland 

annat för att det är billigare, går snabbare (andra arter har snabbare generationstakt), de delar 

stora delar av DNA med människan och basala delar av sin utveckling, det är lättare försvarbart 

etiskt sett och de kan ha andra egenskaper som gör dem värda att studera (c.elegans som har 

få celler och är genomskinlig så att man kan studera apoptos och celldelning). 

 

3.10.5 Stamcellsforskning i medicin  
Stamcellsforskning är idag ett stort område. Idag används stamcellstransplantationer för att 

behandla till exempel leukemi, men i framtiden hoppas man kunna använda embryonala, 

pluripotenta stamceller för att kunna reparera skadade vävnader eller till och med kunna odla 

nya organ.  

 

4 Modul 4 

4.1 Kolhydrater 
Studenten ska kunna: 

4.1.1 Definiera de stereokemiska begreppen cis-trans-isomerer och optiska 

isomerer (D/L respektive R/S). 

4.1.1.1 Cis-transisomerer 
 Cis-transisomerer uppstår då det finns dubbelbindningar i en 

kolvätekedja och de två kolen i dubbelbindningar har ett väte 

var, samt en annan grupp var kan molekylen vara i cis-form 

(båda väte är på samma sida) eller trans-form (väte är på olika 

sida).  

 

4.1.1.2 Optiska isomerer 

4.1.1.2.1  D/L-isomerer 

D/L-isomeri definieras utifrån glyceraldehyd. D 

står för dexter (höger) och L för laevus (vänster). 

D/L-isomeri utgår alltid från det sista kirala 

kolet (kol 2 i glyceraldehyd) och isomeren är av 

D-form då hydroxylgruppen på kolet pekar åt 

höger och av L-form då hydroxylgruppen pekar 

åt vänster.  

    

Cis-form 
 

Trans-form 

  

D-glyceraldehyd L-glyceraldehyd 
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4.1.1.2.2 R/S-isomerer 

R/S-isomeri kan användas för att mer exakt beskriva hur en molekyl med flera kirala centrum 

ser ut. Det utgår från prioriteten hos grupperna bundna kring det kirala centrat och R står för 

rectus och S för sinister. Molekylen orienteras så att den grupp med lägst prioritet hamnar 

bakåt, sedan går man från hög, till låg prioritet på resterande grupper vid kolatomen och om 

varvet går medurs är det en R-kolatom och om det går medurs är det en S-kolatom. Prioriteten 

bestäms genom atomernas atomnummer där lägre atomnummer innebär lägre prioritet. Om 

det är samma atom på två platser, men olika kedjor prioriteras dem efter nästkommande atom. 

Till exempel har CH3 lägre prioritet än CH2CH3. Varje kiralt centrum bestäms som R eller S. 

 

4.1.2 Förklara hur ändringar i pH och lösningsmedelsmiljö kan påverka olika 

bindningar/interaktioner och därmed proteiners struktur och funktion. 
Förändringar i pH påverkar sura och basiska aminosyrors förmåga att vara protonerade eller 

deprotonerade och därmed deras förmåga att interagera med andra aminosyror och bilda till 

exempel jonbindningar. Detsamma gäller lösningsmedelmiljö, opolära aminosyror kommer 

lägga sig utåt i ett opolärt lösningsmedel och inåt i ett protein i ett polärt lösningsmedel. 

 

4.1.3 Identifiera strukturen av monosackariderna glukos, galaktos, ribos, 

deoxyribos, och fruktos m.h.a. Haworth (H)-projektioner och för glukos 

och också m.h.a. Fischer-projektioner. 

4.1.3.1 Haworthprojektion 

 
 

4.1.3.2 Fischerprojektion 
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4.1.4 Redogöra för den huvudsakliga strukturen (ingående monosackarider, 

typ av glykosidbindning) hos följande övriga kolhydraters struktur: maltos 

och isomaltos, laktos och sukros. 

 
 MALTOS ISOMALTOS LAKTOS SUKROS 

INGÅENDE 
MONOSACKARIDER 

Glukos Glukos 
Glukos 

Galaktos 
Glukos 
Fruktos 

GLYKOSIDBINDNING Alfa 1,4 Alfa 1,6 Beta 1,4 Alfa 1,2 
 

4.1.5 Beskriva vilket asymmetriskt kol som avgör om ett socker är α eller β. 
Kol 1 avgör om ett socker är α eller β. Om hydroxylgruppen hamnar neråt då den ringsluts är 

det α, men om den hamnar uppåt är det β. 

 

4.1.6 Förklara begreppen enantiomer, epimer, anomer och mutarotation. 

• Enatiomer - Enatiomerer är spegelvända former av en molekyl. 

• Epimer - Epimerer är molekyler som har minst två kirala centrum, men endast skiljer 

sig på en plats. De behöver alltså inte vara varandras spegelbilder.  

• Anomer - Anomerer är ringformade kolhydrater som skiljer sig i kolatomen i keton eller 

aldehydgruppen. α/β-nomenklatur beskriver olika anomerer. 

• Mutarotation - Mutarotation är då kolhydrater byter anomer (går mellan α och β form). 

 

4.1.7 Glykosidbindning 

4.1.7.1 Definiera vad som menas med en glykosidbindning samt kunna beskriva hur 

en sådan kan klyvas. 
Glykosidbindningar är bindningar mellan socker. De kan brytas med hjälp av hydrolaser, vilka 

är enzymer som hydrolyserar glykosidbindningen så att den bryts. Dessa enzymer har 

specificitet för specifika sockerarter och glykosidbindningar.  

 



52 

 

4.1.7.2 Redogöra för skillnaden mellan α- och β-glykosidbindningar och förstå den 

biologiska relevansen av denna skillnad. 
α-glykosidbindning innebär att den första sockerarten som är med i bindningen är en α-

anomer och β-glykosidbindning innebär motsvarande. Glykosidaserna som bryter 

glykosidbindningarna är specifika för bindningstypen och det är främst α-glykosidbindningar 

som kan brytas i kroppen, med undantaget laktos för de som är laktostoleranta. 

 

4.1.8 Beskriva strukturen hos homoglykanerna stärkelse (amylos och 

amylopektin), cellulosa och glykogen. 
Homoglykaner – polysackarider bestående av en sockerart.  

 

4.1.8.1 Stärkelse 
Stärkelse används för att lagra energi i växter.  

4.1.8.1.1 Amylos 

Amylos är uppbyggt av långa, till stor del ogrenade kedjor bestående av glukos med α-

glykosidbindningar. 

4.1.8.1.2 Amylopektin 

Amylopektin är uppbyggt av grenade kedjor av glukos med α-glykosidbindningar. 

 

4.1.8.2 Cellulosa 
Cellulosa är en polymer av cellobios (disackarid av β-glukos) med β-glykosidbindningar. 

Cellulosa kan inte brytas ned av kroppen själv, utan endast av tarmbakterier som kan frigöra 

lite näring till oss. 

 

4.1.8.3 Glykogen 
Glykogen är en grenad polysackarid bestående av tätt grenat glukos med α-

glykosidbindningar.  

 

4.1.9 Analysera betydelsen av att ett socker i linjär form kan utsättas för en 

nukleofil attack. 
I linjär form kan ketogruppen eller aldehydgruppen i ett socker utsättas för en nukleofil attack 

av hydroxylgrupper längs kedjan. Detta innebär att molekylen kommer ringslutas. Då detta 

händer kan det bildas α- eller β-anomerer av molekylen, vilka kan ge upphov till respektive 

glykosidbindning.  

 

Studenten ska känna till 

4.1.10 Känna till den principiella uppbyggnaden (ej formler), förekomst 

och funktion av heteroglykanerna heparin och hyaluronsyra. 
Heparin består av N-acetylglukosamin (GlcNAc), glukuronsyra och iduronsyra och fungerar 

bland annat som antikoagulant. Heparin finns i mastceller. Hyaluronsyra består av GlcNAc 

och glukouronsyra och är vaken sulfaterat eller proteinbundet. Hyaluronsyra binder vatten och 

bygger upp den gelatinösa matrixen i ledvätska, brosk, samt glaskroppen. 
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4.1.11 Känna till proteoglykanernas och glykoproteinernas principiella 

uppbyggnad (ej formler) och funktion. 
Proteoglykaner består av GAGs som binder till proteiner, vilka kan finnas fritt eller binda icke 

kovalent till hyaluronsyra. Proteoglykaner är en del av extracellulär matrix och har en stor 

affinitet för vatten, vilket ger upphov till gelatinösa strukturer som kan ge bland annat 

stötdämpning och flexibilitet. Gykoproteiner är proteiner som har sockerrester kovalent 

bundna till aminosyrarester. 

 

4.2 Lipider 
Studenten ska kunna 

4.2.1 Redogöra för följande lipiders specifika struktur (formelmässigt) resp. 

principiella uppbyggnad: fettsyror (palmitinsyra, stearinsyra, oljesyra, 

linolsyra, linolensyra, arakidonsyra, EPA och DHA) resp. mono-, di-, 

triacylglyceroler; fosfolipiderna (fosfatidyletanolamin, fosfatidylkolin och 

fosfatidylserin) och kolesterol. 

4.2.1.1 Fettsyror 

4.2.1.1.1 Palmitinsyra 

 
Palmitinsyra är en rak, mättad karboxylsyra med 16 kol och en karboxylsyragrupp i änden. 

Palmitinsyra kan benämnas som att den har strukturen 16:0, vilket innebär att den har 16 

kolatomer, men inga dubbelbindningar. 

4.2.1.1.2 Stearinsyra 

 
Stearinsyra är en rak, mättad karboxylsyra med 18 kol och en karboxylsyragrupp i änden. 

Stearinsyra kan benämnas som att den har strukturen 18:0, vilket innebär att den har 18 

kolatomer, men inga dubbelbindningar. 

4.2.1.1.3 Oljesyra 

 
Oljesyra är en enkelomättad karboxylsyra med 18 kol och en karboxylsyragrupp i änden. 

Oljesyra kan benämnas som att den har strukturen 18:1(9), vilket innebär att den har 18 

kolatomer och en dubbelbindning vid kol 9. 
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4.2.1.1.4 Linolsyra 

 
Linolsyra är en fleromättad karboxylsyra med 18 kol och en karboxylsyragrupp i änden. 

Linolsyra kan benämnas som att den har strukturen 18:2(9, 12), vilket innebär att den har 18 

kolatomer och två dubbelbindningar vid kol 9 och 12. Linolsyra är en omgea-6-fettsyra. 

4.2.1.1.5 Linolensyra 

 
Linolensyra (α-linolensyra) är en fleromättad karboxylsyra med 18 kol och en 

karboxylsyragrupp i änden. Linolensyra kan benämnas som att den har strukturen 18:3(9, 12, 

15), vilket innebär att den har 18 kolatomer och tre dubbelbindningar vid kol 9, 12 och 15. 

Linolensyra är en omega-3-fettsyra. 

4.2.1.1.6 Arakidonsyra 

 
Arakidonsyra är en fleromättad karboxylsyra med 20 kol och en karboxylsyragrupp i änden. 

Arakidonsyra kan benämnas som att den har strukturen 20:4(5, 8, 11, 14), vilket innebär att 

den har 20 kolatomer och fyra dubbelbindningar vid kol 5, 18, 11 och 14. Arakidonsyra är en 

omega-6-fettsyra. 

4.2.1.1.7 EPA (eikosapentaensyra) 

 
EPA är en fleromättad karboxylsyra med 20 kol och en karboxylsyragrupp i änden. EPA kan 

benämnas som att den har strukturen 20:5 (5, 8, 11, 14, 17), vilket innebär att den har 20 

kolatomer och fem dubbelbindningar vid kol 5, 8, 11, 14 och 17. EPA är en omega-3-fettsyra. 
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4.2.1.1.8 DHA (dokosahexaensyra) 

 
DHA är en fleromättad karboxylsyra med 22 kol och en karboxylsyragrupp i änden. DHA kan 

benämnas som att den har strukturen 22:6 (4, 7, 10, 13, 16, 19), vilket innebär att den har 20 

kolatomer och sex dubbelbindningar vid kol 4, 7, 10, 13, 16 och 19. DHA är en omega-3-fettsyra. 

 

4.2.1.2 Triaglyceroler 

4.2.1.2.1 Monoglyceroler 

Monoglyceroler är estrar av glycerol och en fettsyra.  

  

4.2.1.2.2 Diglyceroler 

Diglyceroler är estrar av glycerol och två fettsyror. 

 

4.2.1.2.3 Triglyceroler 

Triglyceroler är estrar av glycerol och tre fettsyror. 

 
 

4.2.1.3 Fosfolipider 
Glycerofosfolipider är triglycerider som innehåller fosfatidsyra (eller derivat av fosfatidsyra). 

4.2.1.3.1 Fosfatidyletanolamin 

Fosfatidyletanolamin finns i biologiska membran. Det är en ester av glycerol med två fettsyror 

och fosforsyra som sitter ihop med etanolamin.  

4.2.1.3.2 Fosfatidylkolin 

Fosfatidylkolin är en ester av glycerol, två fettsyror och fosforsyra som sitter ihop med kolin. 

4.2.1.3.3 Fosfatidylserin 

Fosfatidylserin är en ester av glycerol, två fettsyror och fosforsyra som sitter ihop med serin.  

 

4.2.1.4 Kolesterol 
Kolesterol är en lipid som dels bidrar till ökad fluiditet i membran, samt används för att 

tillverka många olika hormoner i kroppen. Kolesterol består av fyra cykliska kolkedjor, en 

alifatisk sidokedja och en polär hydroxylände.  

 

Studenten ska känna till 
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4.2.2 Vad som menas med omega-fettsyror, essentiella fettsyror samt vad som 

avses med förkortningarna EPA och DHA och till vilken klass av omega-

fettsyror dessa tillhör. 
Omega-fettsyror innebär att fettsyran har en dubbelbinding x kol från omegakolet (sista kolet). 

Omega 3 har alltså en dubbelbindning tre kol från omegakolet. Essentiella fettsyror är de vi 

måste få i oss via maten då de inte kan syntetiseras och det är omega-3 och omega-6. EPA och 

DHA är båda icke-essentiella omega-3 fettsyror (de kan bildas genom elongation av α-

linolensyra) se 2.1.1.7 och 2.1.1.8. 

 

4.2.3 Principiell uppbyggnad, förekomst och funktion av fosfolipiden 

fosfatidylinositol samt kardiolipin. 
Fosfatidylinositol är en fosfolipid med alkoholen inositol, vilken oftast innehåller sterainsyra 

och arakidonsyra och fungerar som en reservoar för stearinsyra och arakidonsyra i 

membranet. Dessa fungerar sedan som substrat till syntesen av prostaglandiner. 

Fosfatylinositol fungerar även som ankare för membranbunda proteiner. Kardiolipin består av 

två fosfatidsyror som förestrats med sina fosfatgrupper till en tredje glycerolmolekyl. 

Kardiolipin finns i det inre mitokondriemembranet och upprätthåller strukturen för vissa 

komplex i elektrontransportkedjan.  

 

4.2.4 Fosfatidsyra, lysofosfatidsyra, sfingosin, ceramid, sfingomyelin och 

glykolipiders principiella uppbyggnad och funktion. 

• Fosfatidsyra består av diacylglycerol med en fosfatgrupp och är en prekursor till 

fosfolipider, samt triacylglycerol. 

• Lysofosfatidsyra består av en monoacylglycerol med en fosfatgrupp och är en prekursor 

till fosfatidyra. 

• Sfingosin är en aminoalkohol av glycerol där OH-gruppen på kol 2 är utbytt mot en 

amingrupp och är prekursor till sfingolipider. 

• Ceramid är en sfingolipid med två fettsyror förestrade till kol 2 och 3. Ceramid är en 

prekursor till sfingomyelin. 

• Sfingomyelin är ceramid med fosfatidylkolin bundet till kol 1. Sfingomyelin är en 

beståndsdel i myelinskidor. 

• Glykolipider är lipider med olika sockerarter bundnda till sig. De kan fungera som 

ankare till proteiner eller igenkänningssignaler. 

 

4.3 Proteiner och enzymer 
 

Studenten ska kunna 

4.3.1 Redogöra för begreppet denaturering och förstå mekanismerna bakom 

olika denatureringssätt. 
Denaturering innebär att proteinet förlorar sin struktur till följd av förändrad fysikalisk eller 

kemisk miljö i form av temperatur eller pH. Den förändrade miljön påverkar benägenheten för 

olika bindningar och krafter mellan delar av proteinet att bildas. Till exempel kommer lägre 

pH få sura aminosyrarester att ta upp en proton och därmed bli opolära.  
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4.3.2 Beskriva membranproteiners olika funktioner och principiella 

uppbyggnad. 
Membranproteiner har många olika funktioner, till exempel fungerar de som kanaler och 

transportörer eller receptorer. Gemensamt för alla membranproteiner är att de har en 

hydrofob del som ligger i membranet och hydrofila delar som ligger utanför membranet (om 

de är transmembrana) i cytosolen eller interstitiet.  

 

4.3.3 Vad som menas med begreppet essentiella aminosyror och vilka tre 

aminosyror som är grenade. 
Essentiella aminosyror är aminosyror som vi måste få i oss via maten då kroppen inte kan 

tillverka dessa själv. De tre grenade aminosyrorna är leucin, isoleucin och valin.  

 

4.3.4 Redogöra för hur en reaktion påverkas av sitt enzym (jämvikt, 

aktiveringsenergi, reaktionshastighet), den aktiva ytans funktion, 

läge/lokalisation och begreppet specificitet. 
Ett enzym sänker den behövda aktiveringsenergin för en reaktion och påverkar således 

reaktionshastigheten av reaktionen, men enzymet gör detta åt båda håll, vilket innebär att 

jämvikten i en reaktion inte påverkas. Själva katalysen sker i den aktiva ytan, vilken är en ficka 

bildat från proteinets veckning där substrat kan binda till enzymet. Enzym har specificitet, 

vilket innebär att ett enzym endast kan katalysera specifika reaktioner med ett eller några få 

substrat.  

 

4.3.5 Förklara med termodynamiska termer hur ett enzym verkar och i detta 

sammanhang kunna förklara innebörden av Gibbs fria energi och vad ΔG 

kan säga om en reaktions benägenhet att ske spontant. 
Enzymer verkar genom att de bildar ett enzym-substratkomplex med substrat, vilket hjälper 

substratet att bilda transition state (TS), eller stabiliserar TS. Det innebär att det krävs en lägre 

energi för substratet att uppnå TS jämfört med om det inte hade funnits ett enzym. Detta 

uppnås genom att enzymet möjliggör alternativa reaktionsvägar som är mindre 

energikrävande. Gibbs fria energi beskriver hur mycket energi ett ämne har vid ett visst 

tillstånd, med hänsyn till både entropi oh entalpi. För en reaktion kan man säga att den är 

spontan om ΔG <0 eftersom substrat går mot lägre energiinnehåll då det omvandlas till 

produkt och att ju högre ΔG är, desto mindre spontan är reaktionen.  

 

4.3.6 Beskriva hur enzymaktiviteten påverkas av pH, temperatur och inhibitorer 

(irreversibla, reversibla: kompetitiva, icke-kompetitiva). 
Enzymer är optimerade för en specifik temperatur och ett specifikt pH. Det innebär att ju 

längre de kommer från det optimala värdet, desto sämre fungerar de, tills de blir helt 

denaturerade och slutar fungera. Till exempel fungerar enzymerna i lysosomen bäst vid pH 5 

och kommer, i det fall lysosomen går sönder inaktiveras av det högre pH som finns utanför. 

Det är för att pH och temperatur båda påverkar proteiners struktur genom att påverka vilka 

bindningar som bildas mellan olika delar av polypeptidkedjan. Förutom temperatur och pH 

kan enzymaktivitet regleras av inhibitorer (och aktivatorer). Inhibitorer kan vara irreversibla, 

vilket innebär att när de har bundit till enzymet kommer det inte kunna aktiveras igen; eller 

reversibla. Reversibla inhibitorer kan i sin tur delas in i två grupper kompetitiva, som binder 

till den aktiva ytan och kan tävlas bort av substrat vid ökad substratkoncentration, eller icke-

kompetitiva som binder till ett annat ställe på enzymet och inte kan tävlas bort. Vid en 
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kompetitiv inhibitor är det möjligt att uppnå ursprunglig Vmax med ökad substratkoncentration 

(Km ökar), men vid en icke-kompetitiv inhibitor är det inte möjligt. (Vmax minskar, Km är 

konstant).  

 

4.3.7 Redogöra för den metabola betydelsen av storheterna Vmax och Km för 

ett givet enzym. 
Vmax är den maximala hastigheten för en reaktion. Km (Michaeliskonstanten) är ett mått på vid 

vilken substratkoncentration ([S])  
𝑉𝑚𝑎𝑥

2
 är uppnått. Vid en given reaktion kommer V öka med 

ökad [S], tills Vmax uppnås. Då [S] är låg i förhållande till enzymkoncentrationen ([E]) kommer 

V vara proportionell mot [S], men då [S] är mycket högre än [E] kommer reaktionshastigheten 

vara oberoende av [S] eftersom [E] blir begränsande.  

 

4.3.8 Definiera och förstå den funktionella betydelsen av begreppen kovalent 

modifiering (reversibel och irreversibel) och alloster enzymreglering (ex. 

fosfofruktokinas). 
Enzym kan regleras genom kovalent modifiering, vilket oftast innebär att enzymet fosforyleras, 

eller att fosfatgrupper klyvs från specifika serin-, treonin-, eller tyrosinrester (reversibel). De 

kan också modifieras till exempel genom att proenzym klyvs för at bilda det aktiva enzymet 

(irreversibel). Alloster enzymreglering är en annan typ av reglering i vilken en effektor binder 

icke-kovalent till enzymet vid en annan plats än den aktiva ytan och påverkar enzymets 

struktur så att det blir mer eller mindre aktivt. Alloster reglering kan vara homotropisk, vilket 

innebär att substrat påverkar enzymets affinitet för substrat i andra aktiva ytor (i andra 

subenheter) ökar (t.ex. hemoglobin). Vid heterotropisk reglering är det en annan molekyl än 

substrat som binder till enzymet. 

 

4.3.9 Redogöra övergripande för andra sätt att reglera enzymaktivitet (t.ex. 

genaktivering, nedbrytning). 
Enzymaktivitet kan även regleras genom att enzymmetabolismen regleras. Genom att öka 

nedbrytningen av enzym kommer de bli mindre aktiva eftersom det inte finns lika mycket och 

genom att minska nedbrytningen kommer de bli mer aktiva. På samma sätt kommer enzym, 

vilkas gener uttrycks mindre bli mindre aktiva och mer aktiva om generna uttrycks mer.  

 

4.3.10 Definiera begreppen isoenzym och zymogen (proenzym). 

• Isoenzym – olika enzym som katalyserar samma reaktion (t.ex. hexokinas och 

glukokinas). 

• Zymogen – samma sak som proenzym, ett inaktivt förstadium till enzymet.  

 

4.3.11 Beskriva vilken betydelse kofaktorer (metalljoner) och koenzymer 

(proteiner) har för enzymers funktion och struktur (ex. karboxypeptidas 

A). 
Koenzymer eller kofaktorer kan verka på tre sätt i ett enzym. Antingen kan de bidra till 

enzymets struktur, eller så kan de hjälpa till med själva reaktionen. Koenzym kan också 

återställa enzymet efter att det har katalyserat en reaktion. Om en koenzym är permanent 

associerad med enzymet när det återförs till sin originalform är det en prostetisk grupp. Om 

koenzymet är löst bundet till enzymet och dissocierar då dess form förändras kallas det för 

kosubstrat. Utan koenzymer eller kofaktorer kan de enzym som kräver dessa inte fungera.  
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4.3.12 Redogöra för hemoglobinets kooperativa inbindning av O2 och 

allosterin med avseende på (H+, CO2, 2,3-BPG). 
Hemoglobin transporterar O2 bundet till järnjonen på den prostetiska hem-gruppen i varje 

subenhet. När syre binder till en subenhet påverkas de andra subenheterna genom alloster 

reglering och får högre affinitet för syre. På samma sätt kommer varje syre som släpper i 

vävnaden göra att HB får lägre affinitet för de kvarvarande syremolekylerna. Förutom syre 

påverkas HB genom alloster reglering av H+, CO2 och 2,3-BPG. H+ påverkar HBs affinitet för 

syre genom att stabilisera T-formen (taut) och därmed minska affiniteten för syre. På liknande 

sätt stabiliserar koldioxid T-formen, dock genom att binda till de terminala aminogrupperna 

och minska HBs affinitet före syre. 2,3-BPG bildas från en intermediär i glykolysen och har 

hög koncentration i erytrocyter. 2,3-BPG binder till en positivt laddad ficka mellan 

subenheterna i HB och stabiliserar T-formen av HB genom att det inte binder till HB i R-

formen (relaxed). Därmed minskar 2,3-BPG affiniteten för syre.  

 

Studenten ska känna till 

4.3.13 Översiktligt redogöra för bakgrund till och konsekvenser av 

sickelcellsanemi, methemoglobinemi samt thalassemier. 

4.3.13.1 Sickelcellsanemi 
Sickelcellsanemi beror på en mutation i hemoglobin, vilket leder till att man istället för HbA 

har HbS, där Glu har bytts ut mot Val. Det leder till att Hb klibbar ihop och bildar polymerer, 

vilket påverkar erytrocyternas form och leder till blodproppar i kapillärer, samt sämre 

syretransport.  

 

4.3.13.2 Methemoglobinemi 
Methemoglobinemi beror på fel i enzymet NADH-cytokromb5-reduktas, vilket innebär att 

hemoglobin där järnjonen oxiderats till Fe3+ (methemoglobin) inte kan reduceras till Fe2+. 

Methemoglobin kan inte transportera syra och det ger då chokladcyanos till följd av den 

nedsänkta syretransportförmågan. 

 

4.3.13.3 Thalassemier 
Beror på fel i syntesen av hemoglobinets subenheter, vilket kan leda till att andra 

kombinationer än αβ kan uppstå och det ger varierande grad av anemi beroende på vilka 

kombinationer som förekommer. 

 

4.3.14 Principer för katalytisk funktion via övergångstillstånd. 
Enzymer ökar reaktionshastigheten genom att de förser rektionen med kemiska egenskaper, 

vilket stabiliserar övergångstillstånden och därmed underlättar reaktionens förlopp. 

 

4.3.15 Olika enzymklasser (I-VII) och vilka typreaktioner de katalyserar. 
I. Oxidoreduktaser – katalyserar redoxreaktioner 

II. Transferaser – katalyserar förflyttningen av funktionella grupper som C-, N- eller P-

grupper 

III. Hydrolaser – klyver binddningar med vatten 

IV. Lyaser – klycer C-C, C-S, C-O och C-N bindningar genom eliminering 

V. Isomeraser – omstrukturerar molekyler 

VI. Ligaser – sammanfogar två molekyler 
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VII. Translokaser - förflyttar molekyler över membran 

 

4.3.16 Uttolkning av Michaelis-Mentens ekvation (grafiskt utseende, 

förutsättningar och betydelse av ingående storheter). 
Högt Vmax innebär en hög maxhastighet. Högt Km innebär låg affinitet och lågt Km innebär hög 

affinitet. Enzym som följer Michelis-Metenkinetik har hyperbola kurvor och allostera enzymer 

har sigmoidala kurvor då reaktionshastighet plottas mot substratkoncentration. 

 

4.4 Nukleotider, mineraler och vitaminer 
Studenten ska kunna 

4.4.1 Redogöra för sambanden mellan enzym-koenzym (holo-, apo- och 

koenzym) och vitamin-koenzym-kofaktor. 
Många enzymer behöver kofaktorer eller koenzym för att fungera. Utan dessa kallas enzymen 

för apoenzym och är inaktiva. Med prostetiska grupper och kosubstrat kallas enzymerna för 

holoenzym. Koenzym är organiska föreningar som binder till enzymet, medan kofaktorer är 

icke-organiska. De flesta vitaminer behövs för att de är koenzym, eller medverkar i 

tillverkningen av koenzym.  

 

4.4.2 Beskriva den generella strukturen för olika nukleotider, kunna namnge 

dem och beskriva olika funktioner för dessa. 
Nukleotider är uppbyggda av fosfat, socker och kvävebaser. DNA är uppbyggt som en 

dubbelhelix bestående av två fosfat-socker-ryggrader (innehållande deoxyribos) med 

kvävebaserna adenin, tymin, guanin och cytosin som binder varandra komplementärt. RNA är 

uppbyggt på liknande sätt, men skiljer sig i att det är enkelsträngat, innehåller ribos och uracil 

istället för tymin.  

 

4.4.3 Redogöra översiktligt för vitaminerna och deras huvudsakliga funktioner i 

människa, med tonvikt på de vattenlösliga vitaminerna. 

Vitamin Funktion 

B9 (Folsyra) Flytta en-kolsenheter (t.ex. metygrupper) 

B12 (Kobalamin) 
Koenzym för att bilda metionin och 

succinyl-CoA 

C (Askorbinsyra) 
Koenzym för hydroxylering av prolin och 

lysin i syntetisering av kollagen 

B6 (Pyroxidin, pyridoxamin, pyridoxal) Koenzym för aminosyrametabolism 

B1 (Tiamin) 
Koenzym för omvandlingen av pyruvat till 
acetyl-CoA och α-ketoglutarat till succinyl-

CoA 

B3 (Niacin, nikotinsyra) Elektrontransport (NAD+ och NADP+) 
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B2 (Riboflavin) Elektrontransport (FMN och FAD) 

B7 (Biotin) Karboxylering 

B5 (Pantotensyra) Acyltransport (CoA) 

 

 

4.4.4 Redogöra översiktligt för de huvudsakliga rollerna av mineralämnena Fe, 

Se, Ca, Zn, Mg och I hos människa. 
Mineral Funktion 

Fe 
Hemoglobin, elektrontransportkedjan, 

kofaktor i hydroxylaser 

Se Bildar selenocystein i proteiner 

Ca 
Benbildning, 2nd messenger, koenzym, 

blodkoagulation 

Zn Stabiliserar strukturer i protein 

Mg Kofaktor (stabiliserar ATP) och ben 

I Ingår i tyroideahormon 

 

4.5 Matsmältningssystemets fysiologi och biokemi 
 

Studenten ska kunna 

4.5.1 Salivsekretion 

4.5.1.1 Redogöra för de olika spottkörtlarnas sekretion (saliv) med avseende på 

sammansättning och funktion.  
Man har tre spottkörtlar på varje sida. Dessa är glandula 

parotis, glandula submandibularis (under käkbenet) och 

glandula subligualis (under tungan). De är exokrina 

körtlar som utsöndrar saliv från acinära celler som sitter 

längst in i salivgången. Acinära celler utsöndrar isoston 

saliv, därefter regleras sammansättningen av celler i 

salivgången genom återupptag av elektrolyter så att 

saliven blir hypoton. Saliv pressas fram genom 

salivgången med hjälp av myoepitheliala celler som 

kontraherar salivgången. Saliv består av vatten, 

elektrolyter, mucin, α-amylas, bikarbonat, antikroppar, 

lysosomala enzymer och andra proteiner som skyddar 

emaljen genom att attrahera kalciumjoner. Det 

produceras cirka 1,5 liter saliv per dygn. De olika spottkörtlarna utsöndrar också saliv med 

olika sammansättning: 

Spottkörtel Sammansättning 
Gl. Parotis 100% serös 
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Gl. Submandibularis 80% serös, 20% mukös 
Gl. Sublingualis 50% serös, 50% mukös 

 

4.5.1.2 Beskriva reglering av salivsekretionen.  
Salivsekretionen påverkas av sympatiska och parasympatiska nervsystemet, där det 

parasympatiska är viktigast. Salivsekretion inleds med ett stimuli som att tänka på mat, 

matlukt, tuggande, sur smak, eller känslan av släta objekt i munnen. Då skickas afferenta 

signaler från till exempel smaklökar, eller sensoriska celler som registrerar lukt via n. facialis 

och n. glossypharyngeus till medulla oblongata. Dessa olika signaler integreras sedan i hjärnan 

och vid närvaro av föda sker parasympatisk stimulering. Därefter skickas efferenta signaler via 

parasympatikus som frisätter acetylkolin i synapser, vilket leder till ökat blodflöde till 

spottkörtlar, ökat sekretion av bikarbonat, ökad salivsekretion från acinära celler och ökad 

kontraktion av myoepiteliala celler (ökad salivutsöndring). Vid parasympatisk stimulans 

utsöndras mer vattning saliv och ökat salivflöde innebär även mer isoton saliv. Salivsekretion 

kan hämmas av rädsla, uttorkning, och läkemedel. Sympatisk stimulering vid 

noradrenalinfrisättning leder också till ökad salivproduktion, ökad proteinsekretion, 

vasokonstriktion till spottkörtlar och ökad salivviskositet (mer mucin). Aldosteron leder också 

till ökad reabsorption av natrium från saliv.  

 

4.5.1.3 Redogöra för salivens sammansättning ställd i relation till tandstatus och 

kolhydratmetabolism.  

Saliv innehåller proteiner som attraherar kalciumjoner, vilket bidrar till att skydda tänder 

genom att bibehålla övermättnad av hydroxyapatit, samt bikarbonat som höjer pH och 

förhindrar erosion av tandemalj. Saliv innehåller också amylas, vilket är ett enzym som bryter 

ned stärkelse till maltos.  
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4.5.2 Sekretion till mag-tarmkanalen 

4.5.2.1 Redogöra för en integrerad bild av hormonella och neuronala 

regleringsmekanismer för syrasekretion och pepsin.  

Magsyra börjar utsöndras redan 

under den cefala fasen, vilken står för 

cirka 30% av den totala 

magsyrasekretionen. När föda 

kommer ner i magsäcken stimuleras 

två typer av receptorer; dels 

mekaniska sträckreceptorer som 

registrerar att magsäcken tänjs ut, 

dels kemiska receptorer som 

registrerar pH och födoämnen som 

peptider. Det skickas då två reflexer, 

en lång som går till CNS via n. vagus 

och en kort som går via enteriska 

nervsystemet (ENS). Nerverna 

innerverar parietalceller och 

stimulerar dessa till att frisätta 

magsyra. De stimulerar också ECL-

celler (parakrina) att frisätta histamin 

som stimulerar parietalceller till att 

frisätta magsyra. Samtidigt hämmar 

frisättningen av acetylkolin D-celler 

(deltaceller) så att dessa inte frisätter 

somatostatin. Nerverna innerverar 

också G-celler (endokrina) via 

synapser med GRP (Gastrin-releasing peptide) som stimulerar frisättningen av gastrin som 

stimulerar parietalceller att utsöndra magsyra. Gastrin stimulerar även ECL-celler och D-

celler. G-celler stimuleras även av peptider och aminosyror i lumen. Nerver kan via acetylkolin-

synapser också innervera huvudceller som då stimuleras till att frisätta pepsinogen. 

Huvudceller stimuleras även av lågt pH och sekretin som frisätts från S-celler i duodenum. D-

celler (som hämmas av acetylkolin) stimuleras av gastrin och lågt pH i lumen, vilket leder till 

frisättning av somatostatin som i sin tur hämmar G-celler, ECL-celler, parietalceller och 

huvudceller.  

 

4.5.2.2 Redogöra för sekretion (vad och hur) av produkterna från exokrina och 

endokrina pankreas. 

4.5.2.2.1 Exokrina pankreas 

Då acinära celler stimuleras av ligander ökas den intracellulära Ca2+-koncentrationen, vilket 

leder till exocytos av enzymer till lumen. Gångcellerna secernerar vatten, elektrolyter och 

bikarbonat till pankreassaften, både genom aktiv transport och diffusion.  

4.5.2.2.2 Endokrina pankreas 

Endokrina pankreas frisätter peptidhormonerna insulin och glukagon till blodet genom 

exocytos.  
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4.5.2.3 Redogöra för reglermekanismer för pankreas-sekretion vid fasta och efter 

måltid.  
Pankreas sekretion varierar över de tre faserna, med 25% total sekretion vid cefal fas, 15% vid 

gastrisk fas och 60% vid intestinal fas. Då födan kommer ner i duodenum stimuleras S-celler 

av den sura miljön och insöndrar sekretin och I-celler känner av fetter och peptider insöndrar 

de CCK. Sekretin stimulerar celler i pankreasgången och CCK stimulerar både acinära celler 

och celler i pankreasgången. Utsöndring från pankreas stimuleras också synaptiskt via den 

vagovagala reflexen som frisätter acetylkolin som stimulerar utsöndring från acinära celler och 

celler i pankreasgången. 

 

4.5.3 Digestion 

4.5.3.1 Redogöra för omsättning av vatten, Na+, Cl-, HCO3- och andra elektrolyter i 

tarmen inklusive de membranmekanismer som deltar.  
 NA+ CL- HCO3

- VATTEN 

JEUJENUM 

Symport med 
glukos och 
galaktos i 

SGLT-1, samt 
symport med 
aminosyror 

Faciliterad 
diffusion 

Absorption Absorption 

ILEUM 
Aktiv transport 
i antiport med 

H+ 

Absorption i 
antiport med 

HCO3 

Sekretion i 
antiport med Cl- 

Liten 
absorption 

COLON 
Aktiv transport 
i antiport med 

H+ 

Absorption i 
antiport med 

HCO3 

Sekretion i 
antiport med Cl- 

Absorption 

 

 

4.5.3.2 Redogöra för digestion av kolhydrater och de enzymer som deltar i 

nedbrytning av dessa makronutrienter samt mekanismer och specifika 

proteiner involverade i absorptionen* av olika kolhydrater (*från tarmlumen till 

enterocyten samt vidare från enterocyten till blodbanan och/eller 

lymfsystemet).  

Digestion av kolhydrater börjar i munnen där det finns α-amylas som börjar bryta ner 

polysackariderna till kortare polysackarider eller disackarider genom att bryta α-1,4-

glukosidbindningar. I magen bryts kolhydrater inte ned på grund av det höga pH:t som 

denaturerar amylas, men α-amylas från pankreas fortsätter digestionen i tunntarmen. I 

slemhinnan av duodenum och övre jeujenum spjälkas disackariderna till monosackarider av 

membranbundna enzymer (sukras-isomaltas, maltas-glukoamylas, trehalas och laktas). 

Monosackarider absorberas sedan i övre jeujenum via transportproteiner. Glukos och galaktos 

absorberas av enterocyter via SGLT-1 som är sekundär aktiv transport i en symport med 

natrium. Natriumgradienten som driver absorptionen bildas av Na/K-ATPas. Fruktos 

absorberas via faciliterad diffusion genom GLUT-5. Monosackariderna transporteras sedan 

från enterocyterna till blodet genom GLUT-2. 
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4.5.3.3 Redogöra för digestion av proteiner samt de enzymer och andra mekanismer 

som deltar i nedbrytning av dessa makronutrienter samt mekanismer för 

absorption* av nedbrytningsprodukterna.  

Proteindigestion börjar i magsäcken där proteinerna denatureras av det låga pH:t och börjar 

brytas ned av gastriskt pepsin som utsöndras som pepsinogen från huvudceller. Pepsin 

spjälkar proteinet främst till polypeptider och en del fria aminosyror. I tunntarmen fortsätter 

protein brytas ned med enzymer från pakreassaft. Enzymerna utsöndras i zymogen form, men 

trypsin aktiveras av enteropeptidas som frisätts från slemhinneceller i duodenum. Aktiverat 

trypsin klyver sedan proteiner och aktiverar andra enzymer genom att klyva deras zymogen. 

Då aktiveras kymotrypsin och elastas. Trypsin, kymotrypsin och elastas är endopeptidaser som 

klyver mitt i peptidkedjan och dessutom är de serinproteaser (de har en serinrest i den aktiva 

ytan) som är specifika och klyver peptidkedjan vid specifika positioner. Det finns också 

exopeptidaser som klyver aminosyror från peptidkedjans terminala ändar. Proteiner kan både 

absorberas in enterocyter i form av enkla aminosyror eller små oligopeptider. Som aminosyror 

absorberas de genom sekundär aktiv symport med natrium och de olika transportörerna 

transporterar specifika grupper av aminosyror. Oligopeptider kan absorberas via PEPT-1 som 

är en H+ symport. Vissa få proteiner kan absorberas utan att spjälkas. I enterocyten bryts 

oligopeptider ner till aminosyror och aminosyror transporteras ut till blodet i andra 

transportörer, som inte är natriumberoeoende.  

 

4.5.3.4 Fettdigestion 

4.5.3.4.1 Redogöra för digestion och absorption* av lipider i magtarmkanalen samt leverns 

och gallblåsans funktion och roll i dessa processer.  

Digestion av fett börjar i munnen via tunglipas som börjar bryta ned triglycerider till fria 

fettsyror och glycerol. Digestionen fortsätter i magsäcken med hjälp av gastriskt lipas som 

klyver fettsyror från glycerol. I duodenum frisätts gallsalter, vilka emulgerar fetter till miceller 

(små fettdroppar). Därefter kan lipas från pankreas bryta ned lipiderna till fria fettsyror och 

glycerol. Kolestrylestrar bryts ned med kolesterolesteras, fosfolipider med fosfolipas och 

triglycerider med pankreaslipas, vilket behöver co-lipas för att få rätt konformation och kunna 

bryta ned lipider. Därefter absorberas fetter genom diffusion; vilket underlättas av lägre pH 

nära slemhinnan, vilket får fettsyrorna att ta upp protoner och bli oladdade; eller via vissa 

transportproteiner. I enterocyten återförestras fettsyrorna till triacylglycerider och 

kolesterylestrar i ER. Lipiderna förpackas sedan i kylomikroner med hjälp av lipoprotein APO 

B-48 tillsammans med fettlösliga vitaminer och transporteras ut i lymfan.  

4.5.3.4.2 Beskriva kolipasets, gallsalternas och fosfolipiders roll vid fettdigestionen. 

Kolipas är ett koenzym som frisätts tillsammans med lipas från pankreas binder till 

pankreaslipas och förankrar enzymet i micellernas kant mot vätskan i tarmen så att de kan 

bryta ned fettet och öppnar enzymets aktiva säte så att det kan verka. Gallsalter fungerar som 

ett emulgeringsmedel då de har en hydrofob och en hydrofil sida, vilket gör att underlättar 

bildandet av miceller. Gallsalterna verkar också stimulerande för kolesteroylesteras och 

fosfolipas. Fosfolipider bidrar också till att bilda miceller och underlätta emulgering.  

4.5.3.4.3 Redogöra för det enterohepatiska kretsloppet.  

Det enterohepatiska kretsloppet innebär att gallsyror tas upp via terminala ileum och förs 

tillbaka till levern via v. porta för att gallsyrorna ska återanvändas så att kroppen inte behöver 

tillverka lika mycket nya gallsyror.  

 

4.5.3.5 Redogöra för var de olika digestionsenzymerna är lokaliserade (var de bildas, 

respektive är aktiva) och funktion. Proproteasernas (zymogener) aktivering. 
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Betydelse av olika endopeptidaser (inklusive enteropeptidas) och 

exopeptidaser.  

4.5.3.5.1 Lokalisation och funktion 

I saliv finns amylas och tunglipas från acinära celler i salivkörtlar som secernerar saliv till 

munhålan. I magsäcken finns pepsin och gastriskt lipas som bildas och secerneras av 

huvudceller i kryptorna i magepitelet. I duodenum frisätts pankreasenzymer som bildas av 

acinära celler i pankreas; till exempel pankreasamylas, pankreaslipas och pankreasproteaser 

(till exmepel trypsin, kymotrypsin, elastas och karboxypeptidas). I epitelet i tarmlumen finns 

också bortbrämsenzymer (sitter på ytan i villi); till exempel disackaridaser (sukras-isomaltas, 

maltas-glukoamylas, laktas och trehalas) och aminopeptidaser.  

4.5.3.5.2 Aktivering av zymogener 

Zymogener kan aktiveras dels genom att de klyvs av andra enzymer (pankreasproteaserna), 

dels genom att de hamnar i en mer optimal kemisk miljö (pepsin). Det gör att de veckas på rätt 

sätt och blir aktiva. 

Endo- och exopeptidaser 
Endopeptidaser är enzym som klyver ett protein mitt i peptidkedjan, ett sådant är 

enteropeptidas som aktiverar proenzymer i duodenum och är membranbundet i epitelet. 

Exopeptidaser klyver av aminosyror från polypeptidkedjornas ändar.  

 

 

4.5.3.6 Redogöra för olika typer av membrantransport med utgångspunkt från olika 

näringsämnen och gallsalter.  

Näringsämnen transporteras över membran på olika sätt. Monosackarider kan absorberas dels 

genom sekundär aktiv transport i symport med Na+ och genom faciliterad diffusion. De kan 

transporteras från enterocyter till interstitialvätskan och blodet via faciliterad diffusion. 

Aminosyror absorberas via sekundär aktiv transport i symport med Na+ och oligopeptider 

absorberas via sekundär aktiv symport med H+. Aminosyror transporteras till 

interstitialvätskan genom faciliterad passiv transport. Fettsyror kan både absorberas via enkel 

diffusion och via passiv transport via transportproteiner. Gallsalter transporteras via sekundär 

aktiv symport med Na+. 

 

4.5.3.7 Redogöra för den molekylära hanteringen av vitamin B12 och järn i 

magtarmkanalen samt absorptionen* av dessa ämnen.  

4.5.3.7.1 Vitamin B12 

Vitamin B12 behöver Intrinsic factor (IF) för att kunna absorberas och det frisätts från 

parietalceller. I magsäcken binder B12 REM-proteiner på grund av det låga pH:t, därför behövs 

pH höjas för att B12 ska dissociera REM och binda IF. Därefter tas B12-IF-komplexet upp via 

cubillinreceptorer i distala ileum. I blodet transporteras B12 via transcobalamin II.  

4.5.3.7.2 Järn 

Järn kan både absorberas som hem (i en hemgrupp) via en transportör för hem, eller som fria 

Fe2+. Vitamin C ökar upptaget då det är kofaktor till Dcytb (duodenalcytokrom b) som 

reducerar Fe3+ till Fe2+. Järn transporteras till blodet via ferroportin som oxideras av 

hephaestin som innehåller koppar.  
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4.5.4 Hormoner 

4.5.4.1 Redogöra för den integrerade betydelsen av gastrin, sekretin, histamin, och 

CCK för (S3), samt beskriva dessa hormoners principiella uppbyggnad och 

signaltransduktionssystem samt var de bildas.  

4.5.4.1.1 Gastrin 

Gastrin är ett peptidhormon som frisätts från G-celler i antrum (magsäckens nedre del) och 

duodenum då G-cellerna kommer i kontakt med delvis nedbrutet protein eller via innervering 

från en GRP (gastrin releasing peptide)-synaps. Gastrin stimulerar produktion och frisättning 

av magsyra och digestionsenzymer i både magsäck och duodenum, samt stimulerar 

magsäckens motorik. 

4.5.4.1.2 Sekretin 

Sekretin är ett peptidhormon som frisätts från S-celler i duodenum då bearbetad mat når 

duodenum. Sekretin stimulerar gallfrisättning från levern och sekretion av bikarbonatbuffert 

från pankreas. Sekretin hämmar också magsäckens motorik och sekretion. 

4.5.4.1.3 Histamin 

Histamin är ett histidinderivat som frisätts parakrint från ECL-celler då dessa stimuleras av 

gastrin eller innerveras genom acetylkolinreceptorer. Histamin stimulerar frisättningen av 

magsyra från parietalceller 

4.5.4.1.4 Cholecystokinin (CCK) 

CCK är ett peptidhormon som frisätts från I-celler då det finns fett och peptider i duodenum. 

CCK stimulerar syntes och sekretion av enzymer från pankreas, relaxerar hepatopankreatiska 

sfinktern och stimulerar kontraktion och tömning av gallblåsan. CCK inhiberar också gastrisk 

aktivitet.  

4.5.4.1.5 Signaltransduktion 

Hormonernas signaltransduktion sker bland annat genom cAMP-beroende PKA och genom 

att öka intracellulära Ca2+-koncentrationer.  

 

4.5.4.2 Redogöra för glukagons, insulins och adrenalins signaltransduktionssystem 

genom att beskriva receptorproteinernas generella struktur samt intracellulära 

kopplingar. 

4.5.4.2.1 Glukagon och adrenalin 

Glukagon binder till sin G-proteinkopplade receptor bestående av 7 transmembrana helixar, 

vilket oraskar en konfirmationsförändring i receptorn, som i sin tur orsakar en 

konfirmationsförändring i α-subenheten i G-protein. Det leder till att α-subenheten 

dissocierar med GDP och istället binder GTP, vilket gör att den kan dissociera från β γ-

komplexet (totalt 3 subenheter). Den aktiverade α-subenheten aktiverar då adenylylcyklas, 

vilket omvandlar ATP till cAMP. cAMP binder till de regulatoriska subenheterna i PKA (cAMP-

beroende kinas A) som börjar fosforylera olika enzymer (fosforylaskinaser som i sin tur 

fosforylerar andra enzymer) och därmed aktivera katabola processer, samt inhibera anabola 

processer. Glukagon och adrenalin binder till receptorer i olika vävnader, där glukagon verkar 

främst i levern och adrenalin verkar mer i fettväv och muskler. 

4.5.4.2.2 Insulin 

När substratet binder till α-subenheterna i receptordimeren förs β-subenheterna närmre och 

autofosforyleras. Det aktiverade receptortyrosinkinaset fosforylerar sedan olika 

adaptorproteiner kallade insulinreceptorsubrtrat (IRS), vilket i sin tur låter PI3Kinas 

fosforyleras och därmed aktiveras så att det i sin tur kan fosforylera PIP2 till PIP3. PIP3 

aktiverar då PDK-1, som fosforylerar Akt (PKB) och aPKC som bland annat leder till 
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rekrytering av GLUT-4 (aPKC) och aktivering av anabola processer, samt inhibering av 

katabola processer. 

 

Studenten ska känna till 

4.5.5 Namnen på de två vanligaste primära gallsyrorna och konjugerade 

gallsalterna samt de två vanligaste sekundära gallsyrorna.  
De vanligaste primära gallsyrorna är cholsyra och chenodeoxycholsyra som kan konjugeras 

med glycin och taurin för att bilda glykocholsyra och taurochenodeoxycholsyra. De vanligaste 

sekundära gallsyorna (modifierade av mikrobiotan) är deoxycholsyra och litocholsyra. 

 

4.5.6 Att det förekommer olika typer av ”smak”-receptorer (GPCR) på de 

intestinala endokrina cellerna och att dessa aktiveras av dietära (t.ex. 

kolhydrater, sötningsmedel) liksom bakteriellt producerade ämnen (t.ex. 

korta fettsyror) och signalerar hormonell frisättning.  
Olika endokrina celler i tarmen har receptorer för födoämnen som lipider och peptider och kan 

frisätta diverse hormoner då dessa stimuleras. Exempel är G-celler och I-celler. Dessa kan 

också påverkas av mikrobiotan som kan frisätta olika signalämnen för att stimulera 

hormonella responser både i mag-tarmkanalen och CNS. 

 

4.5.7 Innebörden av de kliniska begreppen:  

• Muntorrhet - För lite salivproduktion (<0,1 ml/min i vila och <0,7 ml/min tuggning för 

vuxna). Kan orsakas av ålder, läkemedel eller kön (kvinnor producerar mindre än 

män). 

• Dyspepsi – samlingsnamn för olika hälso- och sjukdomstillstånd som ger besvär från 

magsäcken. Orsaker kan vara ulcus, läkemedel, cancer. 

• Magsår (ulcus pepticum) - skador i duodenum eller ventrikel på grund av minskad 

slemproduktion och känsligare slemhinna eller ökad magsyraproduktion till följd av H. 

Pyloriinfektion eller läkemedel.  

• Gallsten – kristallbildning av gallsalter i gallblåsa och gallgångar. 

• Pankreatit – inflammation i pankreas orsakad av gallsten, alkohol, tumörer, 

autoimmunitet eller genetiska sjukdomar. 

• Diarré - Avföring >3ggr/dygn och lös konsistens, orsakas av infektioner, läkemedel, 

intoleranser eller IBS. 

 

 

4.5.8 Orsaker till malabsorption och steatorré samt laktos(in)tolerans (orsak 

och symtom samt molekylära förklaringar).  
Malabsorption innebär att man har nedsatt absorptionsförmåga av olika födämnen. Det kan 

bero på infektion, genetik, läkemedel, eller andra sjukdomar som gallsten. Steatorré är ett 

symptom vid lipidmalabsorption, vilket innebär att man får fettrik diarré då fettet inte kan 

absorberas i tarmen. Laktosintolerans innebär att man inte kan bryta ned laktos, vilket leder 

till ansamling av laktos i tarmen som påverkar det osmotiska trycket och minskar absorptionen 

av vatten i tarmen och därmed leder till diarré.  

4.6 Matsmältningskanalens motorik 
Studenten ska kunna 
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4.6.1 Redogöra för rörelsemönster (motorik) som uppträder som bas för 

födotransporten i digestionskanalen och hur de genereras.  
I mag-tarmkanalen förs födan (bolus) fram främst genom periestaltik, det vill säga att glatt 

muskulatur kontraherar bakom bolus och relaxerar framför, vilket ger ett tryck bakifrån som 

för bolus framåt. Mag-tarmkanalens rörelser uppkommer till följd av spontanaktivitet i 

cajalceller som sprids till omkringliggande glatt muskulatur via gap junctions som då 

kontraherar (likt pacemakerceller i hjärtat). Normalt skickar cajalceller ut så kallade slow 

waves i vila, men då cellerna stimuleras genom mekaniska krafter, parasympatikus, eller 

acetylkolin kan de ge upphov till aktionspotentialer som depolariserar cellerna och leder till 

kontraktion.  

 

4.6.2 Identifiera/ange passagetider genom mag-tarmkanalen och de långa 

tarmreflexernas funktion, betydelsen av födans sammansättning - särskilt 

hur kostfibrer påverkar passagetiden.  
DEL AV MAG-TARMKANALEN PASSAGETID 

Magsäck 1-3 timmar 
Tunntarm 7-9 timmar 
Tjocktarm Cirka 1 dygn 

Totalt tar det mellan ett halvt och fyra dygn från intag till tarmtömning. Tiden påverkas bland 

annat av mängden motion, mängden intagen föda och födans sammansättning. Fett tar lång 

tid att passera då det behövs lång tid för att bryta ned och endast lite kyme (föda och magsaft) 

kan frisättas till duodenum i taget. Kostfibrer minskar passagetiden då det binder vatten och 

därmed underlättar passage genom tarmen. Då sensoriska celler i tarmen känner av närvaron 

av bolus skickas afferenta signaler via n. vagus och n. splanchnikus som via efferenta neruron 

sedan startar massperiestaltik, vilket ökar födans passagehastighet i mag-tarmkanalen.  

 

4.6.3 Redogöra för tuggning av födan och dess betydelse i matsmältningen.  
Tuggning initieras viljemässigt och övergår sedan till en reflexmässig process som påverkas 

afferent av känselreceptorer i läppar, munhåla och muskelspolar i tuggmusklerna. Tuggning 

styrs av slutarmusklerna m. masseter, temporalis, ptergygoideus medialis och 

öppnarmusklerna m. digastricus, pterygoideus lateralis, infrahyoidala muskulaturen, samt 

gravitationen. Tuggning ger upphov till malande av maten, vilket möjliggör bättre nedbrytning 

av makronutrienterna, samt underlättar sväljning. Förutom sönderdelning av födan blandas 

den också med saliv under tuggning, vilket också underlättar sväljning. Vid normal 

muskeltonus hålls tuggan på plats i munnen.  

 

4.6.4 Redogöra för sväljning och transporten av föda genom esofagus och hur 

dessa funktioner kontrolleras inklusive esofagussfinktrarnas funktion.  
Sväljning initieras viljemässigt och fortsätter sedan reflexmässigt. Vid sväljning trycker tungan 

upp bolus mot palatum molle, vilket initierar sväljreflexen. Det gör att den övre 

esofagussfinktern relaxerar och epiglottis stängs. Perierstaltik och gravitationen för bolus ner 

genom esofagus och när bolus närmar sig nedre esofagussfinktern öppnas den och släpper ner 

bolus i magsäcken. Därefter stängs nedre esofagussfinktern igen för att förhindra att magsyra 

når esofagus.  
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4.6.5 Redogöra för ventrikelns funktion och rörelsemönster (motorik) i fasta och 

vid födointag, särskilt ventrikelns receptiva och adaptiva relaxation.  
Vid fasta har ventrikeln tre faser av motorik. Den första är ingen motorik. Den andra är svag, 

oregelbunden periestaltik som endast färdas korta sträckor för att sedan upphöra. Den tredje 

är kraftigare kontraktioner som har i syfte att tömma den mellan måltider, så kallade migrating 

motor complex (MMC). Vid sväljning under födointag aktiveras den receptiva dilatationen av 

ventrikeln, vilket gör att den ökar i volym för att ta emot mat. Det gör att trycket inte ökar, även 

om volymen gör det. I fundus lagras maten, medan mat bearbetas i de distala delarna corpus 

och antrum. Maten bearbetas med hjälp av periestaltik som ökar i styrka ju längre distalt den 

kommer. I antrum har ventrikeln också propulsion för kymen mot pylorus, om den inte kan 

passera mals den i terminala antrum, sedan för retropropulsion tillbaka kymen längre 

proximat. Gasterns adaptiva relaxion innebär att den kan utvidgas eller kontrahera beroende 

på mängden föda som intagits.  

 

4.6.6 Redogöra för kontrollen av ventrikelns tömning och de faktorer som 

reglerar denna.  
Magsäckens tömning styrs av distension och aminosyror i magsäcken, samt pH och 

osmolalitet. Magsäckens tömning påverkas också av födans kvalitet i form av fetter, 

aminosyror och kolhydrater. Fetter kommer leda till långsammare tömning på grund av 

långsam nedbrytning och absorption. Ventrikelns tömning kan också regleras av CCK (via 

tömning av gallblåsan och nedbrytning av fett). Kontollen av ventrikelns töming utgörs av 

propulsion och retropropulsion där maginnehållet pressas mot pylorussfinktern, men om det 

är för stora partiklar för att passera mals maten i antrum för att sedan föras tillbaka till corpus 

via retropropulsion. 

 

4.6.7 Beskriva kräkningen med prodromalfas och tömningsfas samt redogöra 

för stimuli och neurogen kontroll av kräkning, samt förkräkningens 

effekter på cirkulation och andning.  
Kräkning kan initieras av bland annat för mycket maginnehåll, inflammation i ventrikeln, 

snabb rotation, intrakraniellt tryck, smärta, strålning, sensorik (syn, lukt, etc.) graviditet, samt 

läkemedel eller toxiner. Kräkning har tre faser: Först den prodromala fasen med tecken på 

kommande kräkning, som ökad salivering och svettning, vidgade pupiller, snabb 

andningsfrekvens och sänkning av tryck i bröstkorgen. Sedan kommer ulkning då matstrupens 

nedre sfinkter öppnas och lite maginnehåll flödar till svalg och matstupe och inducerar starkt 

illamående. Sist kommer tömning av ventrikeln (kräkning) då andningsmuskulaturen och 

glatt muskulatur i mag-tarmkanal kontraheras, men trycket i thorax ökar till följd av att 

epiglottis är stängt. Således leder ökat tryck till kräkning. Kräkning leder till momentan 

sänkning av blodtryck följt av en kraftig höjning, samt sänkning av hjärtfrekvens.  

 

4.6.8 Beskriva tunntarmens rörelsemönster (motorik) och redogöra för det 

neuronala substratet (underlaget) för dessa rörelser och dess betydelse 

för transport och blandning av innehållet. 
Tunntarmen har två typer av motorik. Den första är blandning av födan genom 

segmenteringsrörelser som växelvis pressar födan i två riktningar för att blanda den och 

underlätta absorption och digestion. Därefter pressar peristaltik fram bolus genom 

tunntarmen. Tunntarmens motorik styrs av ENS genom att sensorer i vävnaden känner av om 

tarmen tänjs ut och då depolariserar cajalcellerna så att de kan ge upphov till kontraktion.  
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4.6.9 Beskriva MMC (”Migrating Motor Complex”) och dess betydelse i 

matsmältningen.  
MMC är en rensande rörelse i mag-tarmkanalen som initieras under fastefasen. Det är en 

propulserande rörelse som för oabsorberade rester till tjocktarmen. Dessa består av svaga 

repetitiva rörelser som färdas korta sträckor och sedan upphör. Det tar cirka 100-150 min för 

resterna att migrera från magsäcken distalt. MMC har tre faser: Först en lång, lugn fas med 

slow waves. I den andra fasen ökar frekvensen på slow waves och det sker oregelbundna, svga 

kontraktioner. I den tredje fasen sker många kraftigare, regelbundna kontraktioner. MMC 

regleras till stor del av hormonet motillin.  

 

4.6.10 Redogöra för tjocktarmens rörelsemönster (motorik) med 

begreppet massperistaltik och dess betydelse för transport.  
Kolon har en långsammare periestaltik som pågår kontinuerligt och styrs av långa 

tarmreflexer. Cirka en till tre gånger per dygn sker massperiestaltik, vilket är att en större del 

av tarmen kontraherar samtidigt som haustrakontraktion (kontraktion som segmenterar 

kolon) framför släpper och därmed för bolus framåt i kolon.  

 

4.6.11 Redogöra för defekationsprocessen.  
När tarminnehåll når rektum ökar trycket i rektum. Då relaxerar inre sfinktern reflexmässigt 

och den yttre kontraherar tills den relaxeras viljemässigt. För varje peristaltisk våg ökar trycket 

och tonus minskar i den inre sfinktern och ökar i den yttre.  

 

Studenten ska känna till 

4.6.12 Dysfagi och reflux till esofagus.  

• Dysfagi är sväljningssvårigheter kopplade nedsatt funktion i det autonoma 

nervsystemet. Ofta kopplade till neurologiska sjukdomar eller åldersjukdomar. 

• Esofageal reflux innebär att magsyra kommer upp i esofagus, ofta resultat av 

magmunsbråck. 

 

4.6.13 Tillstånd förknippade med kräkning.  
Se 6.7. 

 

4.6.14 Sjukdomar som påverkar ventrikeltömning, betydelsefulla former 

av dysmotorik och deras relation till symtom (gastropares, intestinal 

pseudoobstruktion, colon irritabile). 

• Gastropares - förlamning av muskellager i ventrikeln och därmed att födan inte kan 

knådas eller sönderdelas tillräcklgt, kan vara komplikation av till exempel diabetes.  

• Intestinal psudoobstruktion – dysfunktion i ENS eller glatt muskulatur, vilket 

resulterar i störd periestaltik. 

• Colon irritabile – kroniskt eller i skov återkommande tarmsymptom som buksmärta, 

gasspänning, slem i avföring och oregelbunden avföring utan klarlagd orsak. 

 

4.6.15 Förstoppning och betydelsen av bulkmedel.  
Förstoppning innebär glesa avföringar <3 ggr/vecka eller problem med att tömma tarmen. 

Bulkmedel är medel som fungerar som fibrer och binder vätska, vilket gör det lättare för 

tarminnehållet att passera. 
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4.7 Farmakologi 
 

Studenten ska kunna 

4.7.1 Redogöra för verkningsmekanismer av läkemedelsgrupper vid 

behandling av magsår som antacida, syrasekretionshämmare (H2-

receptorantagonister, protonpumpshämmare, 

muskarinreceptorantagonister), slemhinneskyddande medel (sucralfat, 

alginssyra, misoprostol) och antibiotika. 

4.7.2 Antacida 
Basiska salter av magnesium eller aluminium som neutraliserar magsyra direkt i lumen och 

ger kortvarig effekt. 

 

4.7.3 Syrasekretionshämmare 

H2-receptorantagonister 
Hämmar H2-receptorn (histaminreceptor) och leder därmed till minskad syrasekretion från 

parietalceller. 

Muskarinreceptorantagonister 
Hämmar muskarinreceptorer så dessa inte kan aktiveras av acetylkolin (frisätts i synapser från 

n. vagus). 

Protonpumpshämmare 
Svag bas som fastnar kring protonpumpar i parietalceller och hämmar dessa irreversibelt så 

de inte kan frisätta mer vätejoner. 

 

4.7.4 Slemhinneskyddande medel 

Sucralat 
Aluminiumhydroxid sitter ihop med sucralat som spjälkas i sur miljö, negativt laddat sucralat 

binder sårytan och bildar en skyddande gel.  

Alginsyra 
Ligger som ett lock på magsaften och förhindrar reflux. 

Misoprostol 

Prostaglandinanalog som stimulerar bikarbonat och slemproduktion, samt till viss del 

hämmar syrasekretion. Får ej ges till gravida. 

 

4.7.5 Antibiotika 
Dödar bakterier (H. Pylori) som oftast orsakar ulcus. 

 

4.7.6 Beskriva verkningsmekanismer av läkemedelsgrupper vid behandling av 

förstoppning (obstipation) som bulkmedel, osmotiskt verkande och 

tarmirriterande laxantia. 

• Bulkmedel – fungerar som fibrer och binder vätska, vilket underlättar tarminnehållets 

förflyttning i tarmen. 
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• Osmotiskt verkande laxantia – absorberas inte från tarmen utan stannar i lumen och 

utövar osmotisk kraft som drar ut vatten i tarmen. 

• Tarmirriterande laxantia – stimulerar sensoriska nerver i kolon som initierar 

periestaltik. 

 

4.7.7 Beskriva verkningsmekanismer av läkemedelsgrupper vid behandling av 

diarré (antidiarrhoika) som loperamid. 
Loperamid hämmar peristaltik genom att binda till receptorer i ENT som i sin tur hämmar 

frisättningen av acetylkolin och prostaglandiner. 

 

4.7.8 Förklara verkningsmekanismer av läkemedelsgrupper vid behandling av 

obesitas som lipashämmare. 
Lipashämmare hämmar lipas (duh) så att fett inte kan spjälkas och därmed att de inte kan 

absorberas från tarmlumen, utan kommer ut via avföringen istället. 
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Studenten ska känna till 

4.7.9 Vanliga biverkningar av läkemedel vid behandling av magsår med 

syrasekretionshämmare (H2-receptorantagonister, 

protonpumpshämmare, muskarinreceptorantagonister), antacida, 

slemhinneskyddande medel (sucralfat, alginsyra, misoprostol) och 

antibiotika. 
Läkemedel Biverkan 

Antacida Diarré, förstoppning 

Syrasekretionshämmare 

H2-receptorantagonister Diarré, yrsel, muskelvärk 

Protonpumpshämmare 
Huvudvärk, diarré, ökad risk 
för pneumoni, gastroenterit 

Muskarinreceptorantagonister 
Muntorrhet, urinretention 

(svårigheter att kissa), 
förstoppning 

Slemhinneskyddande 

Sucralfat Förstoppning 
Alginsyra - 

Misoprostol 
Kontraktion av glatt 

muskulatur 

Antibiotika 
Vanligt som antibiotika 

(mag-tarbevär, hudutslag, 
svampinfektion) 

 

4.7.10 Vanliga biverkningar av läkemedel vid behandling av förstoppning, 

antidiarrhoika och obesitas.  
Läkemedel Biverkan 

Mot förstoppning 

Bulkmedel Gaser, stopp i tarmen 
Osmotiskt verkande laxantia Gaser, buksmärtor 

Tarmirriterande laxantia 
Skador på tarmmotorik, 

försämrad tarmfuktion (får 
endast ges tillfälligt) 

Antidiarrhoika 
Förstoppning, flatulens, 
huvudvärk, illamående 

Lipashämmare 
Buksmärtor, gaser, 

steatorré, flytande avföring 
 

4.8 Nutrition 
 

Studenten ska kunna 

4.8.1 Redogöra för näringsrekommendationer samt deras bakgrund. 
Näringsrekommendationerna baseras på aktuell forskning och tas fram i samarbete med alla 

nordiska länder. Det finns också rekommendationer för hur stort intag av alla vitaminer och 

mineraler man ska ha. Dessa värden är baserade på det genomsnittliga behovet och värdet 

överstiger ofta det faktiska behovet för de flesta individer, men försäkrar att det inte uppstår 

bristsjukdomar i stora delar av befolkningen.  
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4.8.2 Redogöra för och analysera principiella mekanismer för uppkomst av brist 

(intag, absorption, behov, förlust).  
Bristsjukdomar har fyra principiella orsaker. Det första är för lite intag, vilket innebär att 

kroppen tar slut på de lager den har av det specifika näringsämnet. Har man tillräckligt intag 

kan bristsjukdomar bero på bristande absorption av näringsämnet. Till exempel kan vitamin 

B12 inte absorberas utan IF, alltså leder otillräcklig produktion eller utsöndring av IF till brist 

på B12. Bristsjukdomar kan också uppstå till följd av ökat behov, till exempel gravida kvinnor 

som har större behov av folat (fostret behöver folat). Sist kan bristsjukdomar uppstå till följd 

av för hög förlust av näringsämnet, till exempel leder stor blodförlust till järnbrist (och anemi) 

då mer järn används för att bilda nya erytrocyter.  

 

4.8.3 Ge exempel på och beskriva samband mellan kost och sjukdom (cancer, 

hjärt-kärlsjukdom, mättade och omättade fettsyror, transfetter, fibrer). 
Kost kan utgöra en stor riskfaktor för många sjukdomar. Till exempel finns bevis för att 

processat och rött kött ökar risken för kolorektal cancer, samt att mejeriprodukter och fiberrika 

produkter minskar risken för kolorektal cancer. Vidare minskar stort intag av frukt och grönt, 

fullkorn, samt nötter och frön risken för hjärt-kärlsjukdom. Det finns också starka bevis för att 

alkoholkonsumtion ökar risken för cancer. Vidare kan sammansättningen av de fetter vi äter 

också påverka vår hälsa då det finns korrelation mellan vilken typ av fett vi äter och 

kardiovaskulär sjukdom. Högre andel mättat fett och transfetter är mer förknippade med 

hjärt-kärlsjukdom, medan omättade och fleromättade fetter har mindre korrelation med 

sjukdom.  

 

Studenten ska känna till 

4.8.4 Känna till konsekvenser av de viktigaste näringsproblemen globalt och i 

Sverige såsom proteinbrist, samt etablerade vitamin- och mineralbrister. 

4.8.4.1 Proteinbrist 
Proteinbrist förekommer främst i länder där det förekommer svält då det är väldigt svårt att få 

proteinbrist så länge man inte äter extremt ensidigt eller har väldigt litet näringsintag överlag. 

Proteinbrist leder till att muskelproteiner bryts ned, samt att nya proteiner inte kan 

syntetiseras. Detta leder till att osmosbalansen påverkas då det inte tillverkas blodproteiner, 

vilket leder till ödem. Proteinbrist kan leda till skador på kroppen eller hjärnan som ger 

mentala skador. 

 

4.8.4.2 Järnbrist 
Järnbrist är den vanligaste bristen då 50% av barn och gravida kvinnor har järnbrist i 

utvecklingsländer, cirka 5-10% har järnbrist i utvecklade länder. Kvinnor i fertil ålder, gravida, 

barn och tonåringar är alla riskgrupper för järnbrist. Järnbrist leder till anemi, då det inte kan 

produceras hemoglobin. 

 

4.8.4.3 Vitamin A-brist 
Brist på vitamin A förekommer främst i södra asien och afrika och är den globalt vanligaste 

bristsjukdomen efter järnbrist. Vitamin A-brist ger ögonproblem som torra ögon, grumling av 

lins, nattblindhet, samt förhorning av slemhinnor och svagt immunförsvar. 
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4.8.4.4 Vitamin D-brist 
Riskgrupper för vitamin D-brist är nyfödda, människor som bor på nordliga breddgrader 

(särskilt mörkhyade), äldre och möjligen överviktiga. Vitamin D-brist leder till 

skelettsjukdomar som rakitis och osteomalaci (mjukt, missformat skelett hos barn) och 

möjligen osteoporos eller kroniska sjukdomar.  

 

4.8.4.5 Jodbrist 
Jodbrist är också en av de vanligaste bristerna globalt och leder till struma då det inte kan 

produceras sköldkörtelhormon. Det leder till tillväxtstörningar och utvecklingsstörningar hos 

barn och att foster inte kan utveckla nervsystemet rätt.  

 

4.8.5 Känna till hur näringsbehovet förändras genom livets faser 
Generellt minskar energibehovet med ålder för vuxna i samband med att man är mindre aktiv. 

Däremot bör äldre äta en större del protein jämfört med kolhydrater och fett, jämfört med 

yngre, samt äta mer vitamin D då de ofta vistas mindre ute. Även mängderna av vitaminer och 

mineraler förändras under livet. Barn som utvecklas är i större behov av tillräckliga mängder 

vitaminer och mineraler för att utvecklas på rätt sätt. På samma sätt är behovet för både energi, 

vitaminer och mineraler större för gravida.  

 

4.8.6 Mekanismer bakom näringsbrist med inriktning på global förekomst, 

orsaker och nutritionell förekomst, samt att i dessa sammanhang ingår att 

ha en uppfattning om prevalens. 
Proteinbrist drabbar endast de som har mycket ensidig kost, eller mycket litet energiintag 

(svält). Järn finns främst i kött, samt i vissa grönsaker och kan drabba de som har ett stort 

behov av järn (menstruerande kvinnor) eller äter begränsat med kött och animaliska 

produkter. Vitamin A finns i animaliska produkter, kott och många grönsaker och frukter. De 

som främst drabbas av brist äter näringsfattig kost bestående av mestadels ris. Vitamin D fås 

genom att vistas i solen, men finns också i fet fisk, äggula och berikade livsmedel i Sverige. De 

som får D-vitaminbrist är oftast människor som vistas lite utomhus och bor på nordliga 

breddgrader. Jod finns mest i marina livsmedel som fisk och skaldjur, samt i ägg och 

mejeriprodukter (samt jodberikat salt). 

 

4.8.7 De grundläggande kostråden 
De grundläggande kostråden är att vi ska öka intaget av grönsaker, baljväxter, frukt och bär, 

fisk och skaldjur, samt nötter och frön. Samtidigt bör vi byta ut spannmålsprodukter av vitt 

mjöl mot fullkorn, smör mot vegetabiliska matfetter, samt feta mejeriprodukter mot magra 

mejeriprodukter. Vi ska också begränsa intaget av charkprodukter, rött kött, produkter med 

tillsatt socker, salt och alkohol.  

 

4.8.8 Energibehovet hos olika individer under olika fysiologiska betingelser  
Kvinnor kräver generellt mindre energi än män på grund av mindre storlek. På samma sätt 

kräver äldre generellt sett mindre energi än yngre då de är mindre aktiva. Gravida behöver mer 

energi än normalt. Energibehovet ökar också i samband med mängden fysisk aktivitet. 
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4.8.9 Näringsrekommendationerna för makronutrienter, och vad dessa baseras 

på. 
Aktuella näringsrekommendationer (NNR 2012) säger att det dagliga intaget av energi ska 

fördelas på följande sätt: 

Näringsämne Rekommenderat intag 
Fett 25-40 E% 

Efter typ Mättat fett <10 E% 
Enkelomättat fett 10-20 E% 
Fleromättat fett 5-10 E% 

Varav Ω-3-fettsyror >1 E% 
Transfetter Så lite som möjligt 

Kolhydrater 45-60 E% 
Särskilda kohydrater Tillsatt socker <10 E% 

Kostfibrer 25-35 g/dag 
Protein 10-20 E% (15-20 för äldre) 

 

4.8.10 Exempel på interaktioner mellan födoämnen som påverkar 

näringsupptag. 
Till exempel Vitamin C som underlättar upptag av Järn genom att reducera Fe3+ till Fe 2+. 

Vitamin D underlättar också upptaget av kalcium.  

 

5 Modul 5 

5.1 Kolhydratmetabolism 

5.1.1 Glykolysen och glukoneogenesen  

5.1.1.1 Redogöra med hjälp av en summaformel för glykolysen (aerob och 

anaerobt) resp. glukoneogenesen. 

5.1.1.1.1 Glykolys 

5.1.1.1.1.1 Aerob 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐴𝐷𝑃 + 2𝑃𝑖 + 2𝑁𝐴𝐷+ → 2 𝑝𝑦𝑟𝑢𝑣𝑎𝑡 + 2𝐴𝑇𝑃 + 2𝑁𝐴𝐷𝐻 + 2𝐻+ + 2𝐻2𝑂 

5.1.1.1.1.2 Anaerob 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐴𝐷𝑃 + 2𝑃𝑖 → 2 𝑙𝑎𝑘𝑡𝑎𝑡 + 2𝐴𝑇𝑃 + 2𝐻2𝑂 

 

5.1.1.1.2 Glukoneogenes 

2 𝑝𝑦𝑟𝑢𝑣𝑎𝑡 + 4𝐴𝑇𝑃 + 2𝐺𝑇𝑃 + 2𝑁𝐴𝐷𝐻 + 2𝐻+ + 4𝐻2𝑂 → 𝐶6𝐻12𝑂6 + 4𝐴𝐷𝑃 + 2𝐺𝐷𝑃 + 6𝑃𝑖 +

2𝑁𝐴𝐷+  eller 2 𝑙𝑎𝑘𝑡𝑎𝑡 + 4𝐴𝑇𝑃 + 2𝐺𝑇𝑃 + 2𝑁𝐴𝐷𝐻 + 2𝐻+ + 4𝐻2𝑂 → 𝐶6𝐻12𝑂6 + 4𝐴𝐷𝑃 + 2𝐺𝐷𝑃 +

6𝑃𝑖 + 2𝑁𝐴𝐷+ 
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5.1.1.2 Redogöra för glykolysens hela reaktionssekvens (OBS strukturformler endast 

för förståelsen) enligt det metabola schemat, och vilka steg som är viktiga för 

glykolysens reglering. 

Glykolysen inleds med att glukos tas in i cellen och 

omvandlas till glukos-6-fosfat med hjälp av glukokinas 

(lever) eller hexokinas (alla vävnader). 𝑔𝑙𝑢𝑘𝑜𝑠 + 𝐴𝑇𝑃 →

𝑔𝑙𝑢𝑘𝑜𝑠 − 6 − 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑎𝑡. Detta är ett viktigt steg då det ser till 

att glukosen stannar kvar i cellen. Glukokinas regleras 

genom feed-forwardaktivering av glukos och feed-

backinhibering av glukos-6-fosfat. Därefter omvandlas 

glukos-6-fosfat till fruktos-6-fosfat med hjälp av 

fosfoglukosisomeras. Sedan adderas en till fosfatgrupp till 

fruktos-6-fosfat via fosfofruktokinas-1 genom förbrukning 

av ATP och bildandet av fruktos-1,6-bisfosfat. 

Fosfofruktokinas-1 stimuleras av fruktos-2,6-bisfosfat. 

Detta är det viktigaste reglerande steget. Fruktos-1,6-

bisfosfat klyvs av aldolas till glyceraldehyd-3-fosfat och 

dihydroxyacetonfosfat som kan omvandlas till varandra via 

triosfosfatisomeras, men det är endast glyceraldehyd-3-

fosfat som fortsätter i glykolysen.  Glyceraldehyd-3-fosfat 

omvandlas till 1,3-bisfofoglycerat via glyceraldehyd-3-fosfatdehydrogenas (NADH bildas). 1,3-

bisfosfoglycerat blir till 3-fosfoglycerat genom fosfoglyceratkinas som flyttar en fosfatgrupp till 

ADP som blir ATP. 3-fosfoglycerat omvandlas till 2-fosfoglycerat med hjälp av 

fosfoglyceratmutas. Enolas omvandlar 2-fosfoglycerat till fosfofenolpyruvat (PEP) genom 

avspjälkning av vatten och slutligen omvandlas PEP till pyruvat genom pyrvatkinas, detta är 

också ett reglerande steg. Pyruvatkinas regleras genom feed-forwardaktivering av fruktos-1,6-

bisfosfat och inhuberas genom fosfatering av PKA. Transkriptionen av alla tre reglerande 

enzymer stimuleras av insulin och hämmas av glukagon. 

 

5.1.1.3 Beskriv vilka föreningar i ämnesomsättningen som bidrar till glykolysen och i 

vilket enzymatiskt steg. 
Glykolysen kan regleras genom feed-back-inhibering av glukokinas eller hexokinas genom 

glukos-6-fosfat och fruktos-6-fosfat. Fosfofruktokinas-1 stimuleras av AMP och fruktos-2,6-

bisfosfat och inhiberas av ATP och citrat. Pyruvatkinas stimuleras av fruktos-1,6-bisfosfat.  

 

5.1.1.4 Redogöra för energiutbytet i glykolysen under aeroba eller anaeroba 

förhållanden. 

I glykolysen bildas 2 ATP per glukosmolekyl, men det bildas också 2 NADH och 2 pyruvat 

under aerob förbränning. Vid fortsatt nedbrytning av pyruvat och användning av NADH under 

elektrontransportkedjan bildas majoriteten av ATP, vilket innebär att aerob förbränning 

medför mycket större energiproduktion. Under anaeroba förhållanden förbrukas NADH då 

pyruvat omvandlas till laktat och därför utvinns varken energi från pyruvat eller NADH. Vid 

anaerob förbränning produceras alltså 2 ATP. 

 

5.1.1.5 Beskriva energiutbytet i röda blodkroppar och betydelsen av 2,3-BPG i dessa 

celler. 
I den röda blodkroppen finns höga nivåer av bisfosfoglyceratmutas som omvandlar 1,3-BPG 

till 2,3-BPG. 2,3-BPG kan binda till hemoglobin och reglerar allosteriskt affiniteten för syre. 

2,3-BPG omvandlas till nästa glykolysintermediär (3-fosfoglycerat) via hydrolys och bildar 
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därför inget ATP. Eftersom erytrocyten också saknar mitokondrier och det inte finns aerob 

metabolism bildas således endast 0-2 ATP per glukosmolekyl.  

 

5.1.1.6 Känna till vad som menas med "högenergiföreningar" och vilka som bildas i 

glykolysen samt kunna beskriva vad som karakteriserar dessa föreningar. 
Högenergiföreningar är föreningar som innehåller bindningar som är exoterma då de bryts. I 

glykolysen bildas ATP, som är en högenergiförening då bindningarna till fosfatgrupperna 

bryts.  

 

5.1.1.7 Beskriva var i kroppen glukoneogenesen sker, och betydelsen av 

glukoneogenes i lever, skelettmuskulaturen samt njurar, liksom hur de 

viktigaste prekursorerna metaboliseras till glukos.  

Glukoneogenesen är den omvända glykolysen förutom i de tre irreversibla stegen. 

Glukoneogenes sker främst i lever och njurar, men kan också ske i tunntarmen. 

Glukoneogenesens uppgift är att förse vävnader med glukos då man inte äter tillräckligt med 

kolhydrater, till exempel vid fasta, svält, LCHF och då man sover. I levern sker majoriteten av 

glukoneogenesen under kortvarig fasta, till exempel då man sover, men under långdragen 

fasta, längre än 48 timmar sker majoriteten i njurarna. Glukoneogenesen är mycket viktig för 

muskelfunktion då den ser till att det finns adekvata nivåer av glukos för att möjliggöra 

muskelrörelse (glukoneogenes i muskler höjer inte blodsocker då muskler saknar glukos-6-

fosfatas). Vid glukoneogenes krävs substrat, vilka inte är kolhydrater för att bilda glukos. De 

viktigaste är: 

• Glycerol – frisätts vid fettnedbrytning och fosfateras och oxideras till 

dihydroxyacetonfosfat. 

• Laktat – Frisätts vid anaerob förbränning och oxideras till pyruvat i levern. 

• Aminosyror – aminosyror är huvudsubstrat vid fasta och kan omvandlas till olika 

α-ketosyror, som pyruvat och α-ketoglutarat som via citronsyracykeln bildar 

oxalacetat som kan bilda PEP.  

 

5.1.1.8 Redogöra i detalj (substrat, produkt enzymer och ev. coenzym) för de steg 

som skiljer glukoneogenesens reaktionssekvens från en omvänd glykolys 

samt känna till hur mycket energi som åtgår vid bildning av glukos från laktat 

och andra glukogena substrat. 

Det är fyra steg i glukoneogenesen som skiljer sig från glykolysen.  

I. Pyruvat omvandlas till oxaloacetat via pyruvatkarboxylas som använder biotin 

(prostetisk grupp) som bärare av CO2 (ATP förbrukas).  

II. Oxaloacetat omvandlas till PEP av PEP-karboxykinas (GTP koenzym). 

III. Fruktos-1,6-bisfosfat omvandlas till fruktos-6-fosfat via hydrolys katalyserad av 

fruktos-1,6-bisfosfatas. 

IV. Glukos-6-fosfat omvandlas till glukos av glukos-6-fosfatas. 

Vid glukoneogenes från laktat förbrukas 4ATP, 2GTP och 4 NADH, respektive 4ATP, 2GTP 

och 2 NADH från pyruvat. Vid glukoneogenes från glycerol eller aminosyror som omvandlas 

till PEP krävs endast 2ATP och 2NADH. 

 

5.1.1.9 Redogöra för glukoneogenesens reglering och Coris cykel. 

5.1.1.9.1 Glukoneogenesens reglering 

Glukoneogenesen kan regleras på flera sätt. Pyruvatkarboxylas stimuleras av acetyl-CoA, 

stimuleras av glukagon som aktiverar pyruvatkarboxylas genom signaltransduktion och 
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inhiberas av AMP. AMP inhiberar också PEP-karboxkinas. Glukagon leder också till 

nedbrytning av fruktos-2,6-bisfosfat som i normala fall inhiberar fruktos-1,6-foasfatas, alltså 

stimuleras fruktos-1,6-fosfatas. Fruktos-1,6-fosfatas stimuleras även allostert av citrat och 

inhiberas av AMP och fruktos-2,6-bisfosfat. Kortisol inducerar även glukoneogenes genom att 

stimulera de fyra glukoneogenesenzymernas syntes. Glukagon stimulerar transkriptionen av 

gener som tillverkar glukoneogenesenzymer. 

 

5.1.1.9.2 Coris cykel 

Coris cykel beskriver laktatmetabolismen i kroppen. 

 
 

 

5.1.2 Mitokondrien och citronsyracykeln 

5.1.2.1 Beskriva mitokondriens principiella uppbyggnad, samt det inre 

mitokondriemembranets struktur och funktion. 
Mitokondrien är uppbyggd av ett dubbelmembran, där det inre membranet är veckat till flera 

cristor, vilka är ytförstorande strukturer. Det inre membranet är väldigt icke-permeabelt och 

släpper nästan inte igenom något utan tranportproteiner (permeabelt för till exempel vatten 

och gaser). Det inre membranet består av kardiolipin och har väldigt många 

membranproteiner, vilka till exempel är transportproteiner och enzymer som deltar i oxidativ 

fosforylering. 

 

5.1.2.2 Redogöra för hur transport av substrat sker över det inre 

mitokondriemembranet. 
Mitokondriens innermembran har transportörer av de flesta substrat som ADP, pyruvat, fosfat 

och H+. Dock finns det ingen transportör av NADH och NAD+. Dessa transporteras genom 

skyttlar med andra ämnen. Detta sker genom att NADH för över sina väteatomer till 

oxaloacetat som bildar malat, vilket kan transporteras över membranet. Inne i mitokondrien 

omvandlas malat tillbaka till oxaloacetat. Även aminogrupper transporteras via en skyttel.  

 

Glukos

Pyruvat

LaktatLaktat

Pyruvat

GlukosLever Muskel/ 

erytrocyt 

Blod 
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5.1.2.3 Redogöra för de olika skyttelsystemen för reducerade coenzymer samt 

beskriva hur energiutbytet påverkas om transporten sker med malat-aspartat-

skytteln resp. glycerol-3-fosfat-skytteln.  

Malat-aspartatskytteln fungerar genom att oxaloacetat omvandlas till malat, vilket kan passera 

mitokondriens innermembran via malat-α-ketoglutarat-antiport. I mitokondriens matrix 

omvandlas malat till oxaloacetat under reduktion av NAD+. Oxaloacetat omvandlas sedan till 

aspartat genom transaminering för att kunna passera mitokondriemembranet igen. Glycerol-

3-fosfatskytteln fungerar genom att dihydroxyacetonfosfat reduceras till glycerol-3-fosfat, som 

sedan reducerar FAD i ett membranbundet enzym i mitokondriens innermembran. Det 

enzymet använder sedan FADH2 för att reducera CoQ som deltar i oxidativ fosforylering. 

Glycerol3-fosfatskytteln kan inte producera lika mycket ATP som malat-aspartatskytteln 

eftersom FADH2-driven oxidativ fosforylering bildar mindre ATP än NADH-driven oxidativ 

fosforylering.  

 

5.1.2.4 Redogöra för pyruvats inträde i citronsyracykeln: oxidativ dekarboxylering, 

resp. karboxylering av pyruvat (enzymer, coenzymer, reglering). 

5.1.2.4.1 Oxidativ dekarboxylering av pyruvat 

Pyruvat tas in i mitokondriens matrix via en transportör, därefter omvandlas det till acetyl-

CoA via ett komplex av tre enzymer (pyruvatdehydrogenaskomplexet). Det består av tre 

enzymer som sitter tätt ihop i ett komplex (E1-E3). Först avlägsnas COO- från pyruvat i from 

av CO2 (oxidativ dekarboxylering, E1). Därefter avlägsnas en väteatom från den återstående 

hydroxylgruppen och acetylgruppen flyttas över till CoA (E2). Summaformel är:  

𝑃𝑦𝑟𝑢𝑣𝑎𝑡 + 𝐶𝑜𝐴 ⟶ 𝐴𝑐𝑒𝑡𝑦𝑙 − 𝐶𝑜𝐴 + 𝐶𝑂2 + 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻+  

 

5.1.2.4.2 Karboxylering av pyruvat 

Vid karboxylering av pyruvat görs pyruvat om till oxaloacetat vid förbrukning av CO2 (HCO3
-) 

och ATP via pyruvatkarboxylas. Summaformel är: 𝑃𝑦𝑟𝑢𝑣𝑎𝑡 + 𝐶𝑂2 + 𝐴𝑇𝑃 ⟶ 𝑜𝑥𝑎𝑙𝑜𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡 +

𝐴𝐷𝑃 

 

5.1.2.4.3 Enzymer och coenzymer 

5.1.2.4.3.1 Pyrvatdehydrogenaskomplexet 

Pyruvatdehydrogenaskomplexet har fem koenzymer, varav tre även är prostetiska grupper. 

Dessa fem är:  

Koenzym Koenzym-prostetisk grupp 
CoA och NAD+ Tiaminpyrofosfat (TPP), Liponsyra och 

FAD 

5.1.2.4.3.2 Pyruvatkarboxylas 

Pyruvatkarboxylas har biotin (bär CO2) och ATP som kofaktorer. 
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5.1.2.4.4 Reglering  

Reglering av pyruvatdehydrogensakomplexet sker både genom alloster inhibering via acetyl-

CoA och NADH, samt via fosforylering 

genom PDH-fosfatas (aktiverar) och PDH-

kinas (inaktiverar). Dessa två reglerenzymer 

stimuleras och inhiberas i sin tur av faktorer 

som höga kalciumhalter (stimulerar PDH-

fosfatas), ATP (stimulerar PDH-kinas), ADP 

och pyruvat (inhiberar PDH-kinas), samt 

NADH och acetyl-CoA (stimulerar PDH-

kinas och inhiberar PDH-fosfatas). 

Reglering av pyruvatkarboxylas sker genom alloster aktivering av acetyl-CoA. 

 

5.1.2.5 Beskriva pyruvat- och -ketoglutarat-dehydrogenaskomplexens (PDH 

resp. -KGDH) uppbyggnad, coenzymer och funktion, samt hur PDH-

komplexet regleras. 

PDH och α-KGDH är båda uppbyggda av tre enzym: Pyruvatdekarboxylas (E1), 

dihydroproyltransacetylas (E2) och dihydropoyldehydrogenas (E3) för PDH. 

Oxoglutaratdehydrogenas (E1), dihydroproylsuccinyltransferas (E2) och 

dihydropoyldehydrogenas (E3) för α-KGDH. Notera att E3 är samma för båda. De båda 

använder också samma koenzymer: CoA, NAD+, TPP, Liponsyra och FAD, varav de tre sista är 

prostetiska grupper. Funktionen av båda enzym är att klyva en koldioxid av pyruvat respektive 

α-ketoglutarsyra. Genom att E1 klyver CO2 och tar upp resterande molekyl (acetyl respektive 

succinyl) och ger den till E2. E2 för över acetyl respektive succinyl till CoA och ger överblivna 

protoner till E3. E3 ger sedan protonerna till NAD+ som tar dem till elektrontransportkedjan. 

 

5.1.2.6 Förstå den fullständiga oxidationen av acetyl-CoA i TCA-cykeln. 
Acetyl-CoA oxideras i citronsyracykeln genom att det först bildar citrat genom att reagera med 

oxaloacetat. Därefter kommer kolatomerna avges i form av koldioxid och elektronerna 

används för att bilda NADH+H+ och FADH2. En acetyl-CoA bildar tre NADH+H+ och en 

FADH2, samt en GTP. 

 

5.1.2.7 Redogöra för citronsyracykeln med hjälp av en summaformel, som 

nettomässigt beskriver vad som sker med substratet acetylCoA. 

𝐴𝑐𝑒𝑡𝑦𝑙 − 𝐶𝑜𝐴 + 𝑜𝑥𝑎𝑙𝑜𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡 + 2𝐻2𝑂 + 3𝑁𝐴𝐷+ + 𝐹𝐴𝐷 + 𝐺𝐷𝑃 + 𝑃1

⟶ 𝑜𝑥𝑎𝑙𝑜𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡 + 3𝑁𝐴𝐷𝐻 + 2𝐶𝑂2 + 𝐹𝐴𝐷𝐻2 + 𝐺𝑇𝑃 + 𝐶𝑜𝐴 
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5.1.2.8 Redogöra för citronsyracykelns reaktionssekvens (strukturformler för 

förståelsen) enligt metabola schemat (OBS endast stegen som finns angivna 

i Biochemistry) och citronsyracykelns energiutbyte. 

 

 
 

5.1.2.9 Redogöra för substrat, produkt, enzym och ev. deltagande koenzym för 

följande reaktionssteg: red-ox-reaktioner, substratfosforyleringar, 

dekarboxyleringssteg. 

5.1.2.9.1  Redoxreaktioner 

     
Redoxsteg Substrat Produkt Enzym Koenzym 

1 Succinat 
• Fumarat 

• FADH2 
Succinatdehydrogenas FAD 

1 Malat 
• Oxaloacetat 

• NADH 
Malatdehydrogenas NAD+ 

 

5.1.2.9.2 Substratfosforyleringar 

Substrat Produkt Enzym Koenzym 

Succinyl-CoA 

 

• Succinat 

• CoA 

• GTP 

Succinattiokinas GDP 

 

5.1.2.9.3 Dekarboxyleringssteg 

Dekarboxy-
leringssteg 

Substrat Produkt Enzym Koenzym 

1 
Isocitrat 

 

• α-ketoglutarat 

• NADH 

• CO2 

Isocitrat-
dehydrogenas 

NAD+ 

2 
• α-

ketoglutarat 

• CoA 

• Succinyl-CoA 

• NADH 

• CO2 

α-ketoglutarat-
dehydrogenas-

komplex 

• Tiamin-
pyrofosfat 

• Lipoensyra 

• CoA 

• NAD+ 

• FAD 

 

5.1.2.10 Beskriva vilka reaktionssteg som är de huvudreglerande, samt kunna 

redogöra för vilka övriga reglerade enzymsteg som finns i citronsyracykeln och 

hur de regleras. 

De huvudreglerande reaktionsstegen i citronsyracykeln är de som har mycket negativa ΔG. 

Dessa är stegen som katalyseras av citratsyntas, isocitratdehydrogenas och α-

ketogutaratdehydrogenaskomplex. Citratsyntas regleras genom produktinhibering, där citrat 
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inhiberar enzymet, det inhiberas också av NADH, ATP och succinyl-CoA, samt stimuleras av 

ADP. Isoscitratdehydrogenas stimuleras av ADP, NAD+ och Ca2+, samt inhiberas av ATP och 

NADH. α-ketogutaratdehydrogenaskomplexet stimuleras av Ca2+ och inhiberas av NADH, 

ATP, GTP och succinyl-CoA (produktinhibering).  

 

5.1.2.11 Relatera betydelsen av tiaminbrist, såsom vid Wernicke-Korsakoffs 

syndrom, till aktivitet i TCA-cykeln. 

Vid tiaminbrist kan inte pyruvatdehydrogenaskomplexet bilda acetyl-CoA att förse 

citronsyracykeln med och α-ketogutaratdehydrogenaskomplexet kan inte dekarboxylera α-

ketoglutarat. Detta medför att det inte kan bildas tillräckligt med NADH i TCA-cykeln för att 

förse elektrontransportkedjan med tillräcklig NADH för att tillverka den ATP som behövs. Det 

leder till energibrist i de mest energikrävande cellerna (som nervceller) och därmed 

degeneration av dessa vävnader.  

 

5.1.2.12 Redogöra för elektrontransportkedjans principiella uppbyggnad och 

funktion med avseende på enzymkomplexens funktion, mobila ”carriers”, 

föreningar som bildar redoxpar, principen för redoxparens inbördes ordning, 

och hur återoxidation av NADH resp. FADH2 sker, samt hur den 

kemiosmotiska gradienten driver bildningen av ATP (ATPsyntas). 
Elektrontransportkedjan är uppbyggd av fyra proteinkomplex med lite olika funktion, men 

gemensamt för alla är att de förflyttar elektroner mellan varandra i form av hydridjoner. 

Komplex I oxiderar NADH och förflyttar elektronerna till CoQ som reduceras. Samtidigt 

används den frigjorda energin till att pumpa ut 4 protoner i membranmellanrummet. Komplex 

II oxiderar succinat till fumarat och reducerar ubiquinon till ubiquinol. Dock producerar den 

inte tillräckligt med energi för att pumpa protoner över membranet, men det fungerar som en 

länk mellan TCA och elektrontransportkedjan. Komplex III oxiderar ubiquinol till ubiquinon 

och flyttar elektronerna till cytokrom C (innehåller hemjärn som reduceras till Fe2+, samtidigt 

pumpas 4 protoner ut i membranmellanrummet. Komplex IV oxiderar hemjärnet i cytokrom 

C och pumpar ut 2 protoner, sedan reduceras syre till vatten. De fyra komplexen är ordnade 

efter deras redoxpotential, vilket gör att elektronerna har en gradvis minskning av sin energi. 

Den kemiosmotiska gradienten som bildas (protongradienten) driver sedan ATPas genom att 

protonerna faller tillbaka och får proteinet att snurra, vilket gör att en annan del av proteinet 

börjar vicka fram och tillbaka. I den vickande delen finns ADP och fosfat, som då pressas så 

nära varandra att de reagerar och bildar ATP. Elektrontransportkedjan är beroende av mobila 

carriers som är koenzymer som kan förflytta sig genom memrbanet och då för med sig 

elektroner mellan de olika komplexen (cytokrom C och CoQ).  

 

5.1.2.13 Redogöra för olika sätt som FADH2 kan koppla till den mobila ”carriern” 

coenzym Q. 

FADH2 kan koppla till CoQ via de membranbundna enzymerna succinatdehydrogenas och 

glycerol-3-fosfatdehydrogenas som båda innehåller FAD som prostetisk grupp/kofaktor. Då 

enzymerna oxiderar succinat respektive glycerol-3-fosfat reduceras FAD till FADH2 som i sin 

tur reducerar ubiquinon till ubiquinol (CoQ) och därmed för in elektroner i 

elektrontransportkedjan.  

 



85 

 

5.1.2.14 Känna till vad som menas med oxidativ fosforylering, 

elektrontransportkedjan, andningskedjan, samt betydelsen av "uncoupling 

protein" och skillnaden mellan vit, brun och beige fettväv. 

5.1.2.14.1 Oxidativ fosforylering, elektrontransportkedjan och andningskedjan. 

Andningskedjan, eller elektrontransportkedjan är flera proteinkomplex med i mitokondriens 

innermembran som använder energi som frigörs i redoxreaktioner där e- transporteras från ett 

komplex till nästa till att pumpa ut H+ i membranmellanrummet i mitokondrien och därmed 

bilda en protongradient som kan användas för att bilda ATP. Elektrontransportkedjan kallas 

andningskedjan för att den avslutas med att vätet tillsammans med syre bildar vatten och det 

är detta steg som syre används i aerob förbränning. Oxidativ fosforylering är det sista steget 

som går ut på att ADP fosforyleras till ATP via utjämning av protongradienten över 

innermembranet.  

 

5.1.2.14.2 Uncoupling protein; brun, beige och vit fettväv 

Uncoupling protein är ett protein i mitokondriens innermembran som kan öppnas vid 

köldstimuli och som syftar till att koppla bort ATPas genom att jämna ut protongradienten 

utan syntesen av ATP. Detta görs för att cellen istället ska producera värme. Detta sker specifikt 

i brun och beige fettväv som är specialiserad på detta.  

 

5.2 Glykogenomsättning, omsättning av fruktos och 

galaktos samt HMP-shunten   

5.2.1.1 Glykogenmetabolism 

5.2.1.1.1 Redogöra i detalj (substrat, produkter) för glykogenesens 

resp. glykogenolysens hela reaktionssekvens (OBS strukturformler endast för 

förståelsen). 

5.2.1.1.1.1 Glykogenes 

 

• Glukos

Glukokinas / 
hexokinas

• Glukos-6-fosfat

Fosfoglukomutas
• Glukos-1-fosfat

Glukos-1-fosfat-
uridylyltransferas

• UDP-glukos

Glykogenin
• Glykogenprimer

Glykogensyntas

• Ogrenad 
glykogenkedja 
(1,4-bindningar)

Glycogen 
branching 
enzyme • Grenad 

glykogenkedja 
(omvandlar var 
åttonde 1,4 till 
1,6-bindning)

Färdigt glykogen
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5.2.1.1.1.2 Glykogenolys 

 

5.2.1.1.2 Redogöra för vilka enzymer som deltar i glykogenesen och vilka funktioner de har. 

• Glukokinas / hexokinas – omvandlar glukos till glukos-6-fosfat. 

• Fosfoglukomutas – omvandlar glukos-6-fosfat till glukos-1-fosfat. 

• Glukos-1-fosfat-uridylyltransferas – omvandlar glukos-1-fosfat till UDP-glukos via 

UTP. 

• Glykogenin – adderar UDP-glukos till sin tyrosinrest för att bilda en glykogenprimer. 

• Glykogensyntas – förlänger glykogenkedjan genom att addera UDP-glukos. 

• Glycogen branching enzyme – omvandlar vissa (var 8:e) 1,4-bindning till 1,6-bindning. 

 

5.2.1.1.3 Beskriva vad som menas med glykogenprimer, hur aktivering av glukos går till samt 

vad glykogenin är och vilken funktion proteinet har. 

• Glykogenprimer – den initiala glykogensekvensen som behövs för att glykogensyntas 

ska kunna bilda glykogen. 

• Aktivering av glukos – glukos-1-fosfat-uridylyltransferas adderar UDP till glukos 

genom att förbruka UTP. 

• Glykogenin – enzym som bildar glykogenprimer genom att addera glukos till sin 

tyrosinrest. 

 

5.2.1.1.4 Redogöra för vilka enzymer som är nödvändiga för glykogenolysen och hur 

processen går till, samt känna till vad som menas med fosforolys. 

• Glykogenfosforylas – fosforylerar (spjälkar genom addition av fosfat) glykogen av 

grenens ände tills det återstår fyra glukosrester. Glukos-1-fosfat frisätts. 

• Debranching enzyme – flyttar tre av de fyra glukosresterna till en annan gren och 

spjälkar den sista glukosresten genom att bryta α-1,6-glykosidbindningen. Vanlig 

glukos frisätts. 

• Fosfoglukomutas – omvandlar glukos-1-fosfat till glukos-6-fosfat (kan användas i 

glykolys). 

• Glukos-6-fosfatas – hydrolyserar glukos-6-fosfat till glukos (kan frisättas i till blodet). 

 

 

• Glykogen

Glykogenfosforylas

• Glykogen med 4 
glukosrester kvar på 
grenen (limit dextrin)

Debranching enzyme 
(bifunktionellt) • Glukogen där tre av de 

fyra sista glukosresterna 
flyttats till en annan gren

• Glukogen där grenen 
tagits bort genom hydrolys

• Fritt glukos

• Glukos-1-fosfat

Fosfoglukomutas

• Glukos-6-fosfat (används i 
glykolys)

Glukos-6-fosfatas
• Glukos

Frisätts till blod
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5.2.1.1.5 Redogöra i detalj för hur glykogenomsättningen regleras via hormoner och 

allostera effektorsubstanser. 

5.2.1.1.5.1 Hormonell reglering 

När glukagon binder till sin receptor i hepatocyten eller adrenalin i muskelceller aktiveras 

adenylylcyklas via G-protein. Adenylylcyklas omvandlar ATP till cAMP, vilket i sin tur 

aktiverar cAMP-beroende proteinkinas A (PKA). PKA fosforylerar sedan flera enzymer som är 

delaktiga i glykogenmetabolismen. Till exempel aktiverar PKA fosforylaskinas och via det 

glykogenfosforylas, som initierar glykogenolys. Samtidigt inaktiveras enzym som driver 

glykogenes, till exempel till exempel glykogensyntas. Enzymer som defosforylerar andra 

enzymer inaktiveras också av att bli fosforylerade. Insulin har motsatt effekt och leder till 

defosforylering av glykogenes och glykogenolysenzymerna genom proteinfosfatas. 

5.2.1.1.5.2 Alloster reglering 

Enzymerna som deltar i glykogenmetabolismen regleras också allostert, glukos-6-fosfat, ATP 

och glukos hämmar glykogenfosfatas, medan glukos-6-fosfat stimulerar glykogensyntas. I 

muskelceller aktiverar AMP också glykogenfosfatas, utan att det behöver fosforyleras. 

Glykogenolysen kan också aktiveras av höga kalciummänger i celler, vilket sker vid hög 

belastning i muskelceller eller i leverceller som svar på adrenalin.  

 

5.2.1.1.6 Känna till i vilka organ glykogen lagras och vilken metabol roll de olika 

glykogendepåerna spelar. 

Glykogen kan lagras i levern eller skelettmuskulatur. I levern omvandlas glykogen till glukos 

som frisätts till blodet, men skelettmuskulatur saknas glukos-6-fosfatas, vilket innebär att 

glukos-6-fosfatet går in i glykolysen direkt från glykogenolysen. 

 

5.2.1.2 Redogöra för metabolismen av fruktos och galaktos, samt sorbitol, och 

betydelsen av UDP-hexos-4-epimeras. 

5.2.1.2.1 Fruktosmetabolism 

Fruktos kan brytas ned på två sätt. Det första kan ske i de flesta celler och är att fruktos 

omvandlas till fruktos-6-fosfat direkt av hexokinas och därmed gå in i glykolysen, dock har 

hexokinas låg affinitet för fruktos och bryter därmed inte ner så mycket fruktos i förhållande 

till glukos. Den andra vägen fruktos kan ta är i levern, njuren och tunntarmen där det finns 

fruktokinas, som omvandlar fruktos till fruktos-1-fosfat. Fruktos-1-fosfat klyvs sedan av 

aldolas B till dihydroxyacetonfosfat och glyceraldehyd. Dihydroxyacetonfosfat omvandlas till 

glyceraldehyd-3-fosfat via triosisomeras och glyceraldehyd omvandlas till glyceraldehyd-3-

fosfat via trioskinas. Glyceraldehyd-3-fosfat är ett delsteg i glykolysen. Glyceraldehyd kan även 

omvandlas till glycerol och användas till syntesen av triaglycerider och fosfolipider. 

 

5.2.1.2.2 Galaktosmetabolism 

Galaktos fosforyleras av galaktokinas till galaktos-1-fosfat, sedan reagerar det med UDP-

glukos och bildar UDP-galaktos via galaktos-1-fosfat-uridylyltransferas (UDP-glukos blir 

glukos-1-fosfat). UDP-galaktos kan sedan omvandlas till UDP-glukos via UDP-hexos-4-

epimeras eller användas till glykolipider, glykoproteiner och GAG:s. 

 

5.2.1.2.3 Sorbitolmetabolism 

Sorbitol är en alkohol som bildas genom att aldehydgruppen i glukos reduceras till en 

hydroxylgrupp via aldosreduktas. Sorbitol kan sedan omvandlas till fruktos genom 

sorbitoldehydrogenas som omvandlar en hydroxylgrupp till en ketogrupp. Detta sker i vissa 
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vävnader som använder fruktos som en större energikälla än glukos (till exempel 

spermatocyter). 

 

5.2.1.3 HMP-shunten (PPP) 

5.2.1.3.1 Beskriva HMP-shunten (formelmässig förståelse fram till ribos-5-fosfat) och kunna 

redogöra i detalj (substrat, produkter, enzym) för de NADPH-producerande stegen, 

HMP-shuntens viktigaste funktioner; xylulos-5-fosfats eventuella roll vad avser 

nybildning av fettsyror (lipogenes). 

HMP-shunten inleds med glukos-6-fosfat, som oxideras till 6-fosfoglukonolakton via glukos-

6-fosfatdehydrogenas och flyttar vätet till NADPH+H+. Fosfoglukonolakton omvandlas till 

fosfoglukonat genom hydrolys. Därefter karboxyleras 6-fosfoglukonat oxidataivt till ribulos-5-

fosfat genom 6-fosfoglukonatdehydrogenas och avger två väte till NADPH+H+. Dessa två 

oxidativa steg är irreversibla. Ribulos-5-fosfat omvandlas reversibelt till ribos-5-fosfat via 

ribos-5-fosfat-isomeras. Ribos-5-fosfat är den huvudsakliga källan till nukelinsyrasyntes och 

HMP-shunten är den huvudsakliga källan för NADPH, som används till fettsyrasyntes, 

kolesterolsyntes och som antioxidant och reduktionsmedel till fria radikaler och H2O2. 

Xylulos-5-fosfat är en intermediär i HMP-shunten som möjligen kan aktivera en 

transkriptionsfaktor som är viktigt för att producera många av de enzymer som behövs i 

lipgenes.  

 

 

5.2.1.3.2 Beskriva betydelsen av HMP-shuntens irreversibla (inkl. reglering) och reversibla 

delar. 

HMP-shuntens irreversibla del står för produktionen av ribulos-5-fosfat och 2 NADPH, vilket 

är viktigt för cellernas lipogenes, kolesterolmetabolism och reduktion av fria radikaler. Den 

reversibla delen förser dels cellen med ribos-5-fosfat som används för nukelinsyrasyntes, dels 

andra sockerarter som är intermediärer i glykolysen och således kan tillverka ATP. HMP-

shunten regleras bland annat via insulin, som ökar uttrycket av genen för glukos-6-

fosfatdehydrogenas samt fosfoglukonatdehydrogenas och att NAPDH är en kompetitiv 

inhibitor av glukos-6-fosfatdehydrogenas. 

 

5.2.2 Reglering och co-faktorer 

5.2.2.1 Beskriva den principiella strukturen hos hormonerna glukagon och adrenalin 

samt insulin och kortisol. 

Glukagon och insulin är peptidhormoner, adrenalin är aminosyraderivat (katekolamin) och 

kortisol är steroidhormon. 

 

5.2.2.2 Redogöra för hur olika hormoner reglerar blodsockernivåerna: vilka hormoner 

deltar och vilka effekter dessa hormoner har på intermediärmetabolismen 

(ange vilka processer som stimuleras och hämmas av resp. hormon) 

5.2.2.2.1 Insulin 

Insulin är viktig för upptag och lagring av glukos och därmed sänkning av blodsocker. Dels 

genom att öka cellernas uttryck av GLUT-4, dels genom att påverka metabola processer. Det 

sker både genom genreglering och direkt påverkan på enzym. Insulin stimulerar glykogenes 

och hämmar glykogenolys, samt hämmar glukoneogenes. Insulin hämmar också 

nedbrytningen av triaglycerider och stimulerar istället syntesen av triaglycerider. Insulin kan 

även stimulera proteinsyntes genom att öka aminosyraupptag och translation.  
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5.2.2.2.2 Glukagon och adrenalin 

Glukagon är viktigt för höjning av blodsocker och främst genom att stimulera glykogenolys och 

glukoneogenes, men också genom att stimulera β-oxidation, ketogenesen och 

aminosyraupptag. Samtidigt inhiberar glukagon glykogenes och fettsyrasyntes. Adrenalin har 

liknande effekter som glukagon och kan vid glukagoninsufficiens kompensera. Adrenalin har 

även en ytterligare funktion i att det inhiberar insulinsekretion och hämmar därmed uttryck 

av GLUT-4, vilket inhiberar glukosupptag av cellerna. 

 

5.2.2.2.3 Kortisol 

Kortisol är inte lika viktigt för att reglera blodsockret snabbt, men spelar roll för att reglera 

blodsockret under lång tid genom att reglera transkription.  

 

5.2.2.3 Redogöra för hur glukosupptaget sker i olika vävnader, samt hur det regleras. 
Det finns olika transportörer för glukos i olika vävnader som regleras på olika sätt. Till 

tarmlumen finns SGLT-1 som absorberar glukos från tarmen till enterocyter via symport med 

natrium, sedan transporteras glukos mellan tarmen och blodet (samt lever, njurar och 

pankreas) via GLUT-2 som är faciliterad diffusion. I muskler och fettväv finns GLUT-4 som är 

insulinberoende för att glukos ska kunna diffundera in i cellerna. I neuron och hjärnan (samt 

testiklar och placenta) finns GLUT-3 som är oberoende av insulin och har hög affinitet för 

glukos. I alla celler finns en låg koncentration av GLUT-1 som har hög affinitet för glukos och 

förekommer i högst koncentration i erytrocyter och endotelceller. 
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5.2.2.4 Redogöra för insulins och kortisols signaltransduktionssystem genom att 

beskriva receptorproteinernas generella struktur samt intracellulära 

kopplingar. Redogöra för insulins effekter på transportproteinet GLUT4 samt 

översiktligt för insulins effekter nedströms om Akt på proteinfosfataser och 

fosfodiesteraser. 

5.2.2.4.1 Insulin 

Insulinreceptorn består av en tetramer med två extracellulära α-subenheter och två 

intracellulära β-subenheter. Bindning av insulin till α-subenheterna leder till en 

konformationsförändring som för β-subenheterna samman som då autofosforylerar varandra. 

De fosforylerar sedan olika adaptorproteiner (IRS). IRS fosforylerar sedan PI3K, som i sin tur 

fosforylerar PIP2 till PIP3, vilket aktiverar PDK1 som fosforylerar Akt (proteinkinas B) och 

aPKC-1. aPKC-1 rekryterar glut-4 till cellmembranet och Akt 

 

5.2.2.4.2 Kortisol 

Kortisol binder till en receptor i cellkärnan och leder till en konformationsförändring, vilket 

blottar proteinets zinkfingrar så att receptor-ligandkomplexet kan binda till DNA vid specifika 

regulatoriska sekvenser. Därefter binder andra proteiner som också reglerar transkriptionen 

av den specifika genen.  

 

5.2.2.5 Beskriva hur den biologiskt aktiva C-peptiden bildas, dess kliniska betydelse 

som markör av funktionella ß-celler (S2); studenten skall känna till teorier 

rörande C-peptidens signaltransduktion i relation till insulins signalering (S1). 
C-peptiden är en del som sitter mellan A- och B-peptiden då insulin syntetiseras. I 

golgiapparaten klyvs C-peptiden bort och A- och B-peptiden binder till varandra med 

disulfidbryggor för att bilda det mogna insulinet. C-peptiden exocyteras tillsammans med 

insulinet. C-peptiden är mer stabil än insulin och bryts ner efter cirka 30-minuter i njurarna, 

det innebär att c-peptiden kan användas som biomarkör för β-cellernas funktion. C-peptiden 

teoretiseras ha en funktion genom att den kan interagera med cellmembran och påverka 

transduktionsvägar som är Ca2+-beroende, till exempel fosfolipas C och PKC. 

 

5.2.2.6 Förstå vad som menas med oxidation och reduktion i biologiska system (ex. 

oxidation och reduktion). 

Oxidation är när ett ämne avger elektroner till ett annat ämne och dess oxidationstal ökar. 

Reduktion är när ett ämne tar upp elektroner och dess oxidationstal sjunker.  

 

5.2.2.7 Funktionen av koenzymet liponsyra och biotin, och vilka vitaminer som ingår i 

NAD(P)+, FAD, tiaminpyrofosfat, CoA. 

5.2.2.7.1 Liponsyra och biotin 

Liponsyra fungerar som en transportör av acetyl från E1 till CoA i PDH och OGDC och är 

coenzym i E2. Biotin är bärare av CO2 i pyruvatkarboxylas och flyttar CO2 från acetyl-CoA till 

pyruvat som då blir oxaloacetat.  

 

5.2.2.7.2 Vitaminer 

Koenzym NAD(P)+ FAD Tiaminpyrofosfat 
(TPP) 

CoA 

Vitamin Niacin 
Nikotinsyra 

Riboflavin Tiamin Pantotensyra 
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6 Modul 6 

6.1 Lipidmetabolism 

6.1.1 Fettsyra- och triacylglycerol (TAG) syntes  
Studenten ska kunna:  

6.1.1.1 Redogöra för vad som händer när det blir energiöverskott i mitokondrien. 

Vilken förening lämnar mitokondrien? Kopplingar mellan citronsyracykeln och 

glykolysen. Citratlyas.  
Vid energiöverskott i mitokondrien kommer citronsyracykeln avstanna då ATP inhiberar 

isocitratdehydrogenas. Det leder till att det ansamlas citrat och dess substrat oxaloacetat och 

acetyl-CoA i mitokondrien. Citrat kommer då transporteras ut i cytosolen och omvandlas till 

oxaloacetat och acetyl-CoA via citratlyas under förbrukning av CoA, H2O och ATP. 

Citronsyracykeln och glykolysen kopplas via pyruvat som kan omvandlas till oxaloacetat via 

pyruvatkarboxylas, samt citrat via pyruvatdehydrogenas och citratsynatas.  

 

6.1.1.2 Definiera vad som menas med lipogenes, samt kunna redogöra för när denna 

process äger rum och vilken betydelse lipogenesen har hos människa.  
Lipogenes är nybildning av fett i kroppen via fettsyrasyntes och triglyceridsyntes. Lipogenes 

sker vid välnärt tillstånd då det finns överskott av acetyl-CoA. Lipogenes sker mest i levern, 

men också lite i fettväv. Lipogenesen producerar fett som fungerar som kroppens energireserv.  

 

6.1.1.3 Redogöra för fettsyrasyntesens huvudreglerade steg (substrat, 

produkt, koenzym och enzym [acetyl-CoA-karboxylas]) samt kunna beskriva 

hur detta enzym regleras.  
Det huvudreglerade steget i fettsyrasyntesen är då acetyl-CoA omvandlas till malonyl-CoA via 

karboxylering under förbrukning av ATP via acetyl-CoA-karboxylas (ACC). Enligt formeln 

𝐴𝑐𝑒𝑡𝑦𝑙 − 𝐶𝑜𝐴 + 𝐶𝑂2 + 𝐴𝑇𝑃 ⟶ 𝑀𝑎𝑙𝑜𝑛𝑦𝑙 − 𝐶𝑜𝐴 + 𝐴𝐷𝑃 + 𝑃𝑖  Enzymet innehåller biotin som 

koenzym. ACC aktiveras allostert genom att inaktiva promomerer bildar en polymer, detta 

stimuleras av citrat och inhiberas av långa fettsyror bundna till acetyl-CoA. ACC regleras också 

genetiskt via ökat genuttryck stimulerat av insulin, samt kovalent genom fosforylering. 

Fosforylering via AMPK (aktiveras av glukagon och adrenalin via cAMP och PKA) inaktiverar 

enzymet och defosforylering via proteinfosfatas (aktiveras av insulin) aktiverar enzymet.  
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6.1.1.4 Redogöra för vilka enzymsystem som behövs för nysyntes av fettsyror: Hur 

går fettsyrasyntesen till, vilken subcellulär lokalisation har den och var i 

kroppen sker nysyntes? Vilken fettsyra bildas primärt? Vilket co-enzym 

behövs i fettsyrasyntesen och i vilka olika metabola processer bildas detta co-

enzym?  

Fettsyrasyntes sker i cytosolen hos celler i levern, mjölkörtlar, samt till viss del i fettvävnad och 

katalyseras av fettsyrasyntas (och acetyl-CoA-karboxylas). Fettsyrasyntes bildar palmitinsyra 

och använder NADPH som koenzym, vilket bildas i HMP-shunten, eller genom oxidation av 

malat till pyruvat. Fettsyrasyntes går till genom: 

I. Fettsyrasyntas klyver acetyl-

CoA och tar upp acetyl i ACP 

(acylbärande domän, 

pantotensyra). 

II. Acetyl flyttas från ACP till 

kondenseringsdomänen (Cys). 

III. Malonyl-CoA klyvs och 

malonyl adderas till ACP. 

IV. CO2 klyvs från malonyl och 

acetylgrupperna kopplas 

samman (flyttas från 

kondenseringsdomänen till 

acetolresten). 

V. Kol 3 reduceras av 

NADPH+H+. 

VI. En trans-dubbelbindning 

bildas mellan kol 2 och 3 och 

vatten spjälkas av. 

VII. Kol 2 och 3 reduceras av 

NADPH + H+. 

VIII. Den växande kolkedjan flyttas 

till kondenseringsdomänen 

och steg II-VII upprepas tills kolkedjan är 16 kol lång. 

IX. Palmitoylthioesteras-domänen hydrolyserar tiolesterbindningen och palmitinsyra 

(palmitat) lämnar fettsyrasyntas. 

 

6.1.1.5 Redogöra med en summaformel för de reaktioner som katalyseras 

av fettsyrasyntas.      

6.1.1.5.1 Fettsyrasyntas 

𝐴𝑐𝑒𝑡𝑦𝑙 − 𝐶𝑜𝐴 + 7𝑀𝑎𝑙 − 𝐶𝑜𝐴 + 14 𝑁𝐴𝐷𝑃𝐻 + 14𝐻+

⟶ 𝐶16: 0 (𝑝𝑎𝑙𝑚𝑖𝑡𝑖𝑛𝑠𝑦𝑟𝑎) + 8𝐶𝑜𝐴 + 7𝐶𝑂2 + 14𝑁𝐴𝐷𝑃+ + 6𝐻20 

 

6.1.1.5.2 Fettsyrasyntas + acetyl-CoA-karboxylas 

8𝐴𝑐𝑒𝑡𝑦𝑙 − 𝐶𝑜𝐴 + 7𝐶𝑂2 + 7𝐴𝑇𝑃 + 14 𝑁𝐴𝐷𝑃𝐻 + 14𝐻+

⟶ 𝐶16: 0 (𝑝𝑎𝑙𝑚𝑖𝑡𝑖𝑛𝑠𝑦𝑟𝑎) + 8𝐶𝑜𝐴 + 7𝐴𝐷𝑃 + 7𝑃𝑖 + 7𝐶𝑂2 + 14𝑁𝐴𝐷𝑃+ + 6𝐻20 
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6.1.1.6 Beskriva principer och subcellulär lokalisation för förlängning och införande av 

dubbelbindningar i fettsyror, samt kunna redogöra för syntesen 

av arakidonsyra från linolsyra.   

6.1.1.6.1 Elongering och desaturering 

I det agranulära endoplasmatiska retiklet kan palmitinsyra elongeras vidare till längre 

fettsyror. Detta sker i fyra steg genom fyra olika enzymer, vilka finns i olika form beroende på 

fettsyra och vävnad: Kondensering (elongaser, lägger till 2 kol från malonyl-CoA), reduktion 

(reduktaser), dehydrering (dehydrataser) och reduktion (reduktaser). Fettsyrorna kan också 

göras omättade genom att dubbelbindningar adderas i agranulärt ER. Fett-acyl-CoA-

desaturaser för in dubbelbindningar i fettsyran genom att oxidera den tillsammans med NADH 

och reducera syre till vatten. Koenzym är cytrokrom B5 och dess FADH-kopplade reduktas.  

6.1.1.6.2 Syntes av arakidonsyra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.7 Redogöra för syntesen av triacylglycerol i lever, fettväv och tarmmukosa, samt 

bildningen av glycerol-3-fosfat från glukos och glycerol.  

6.1.1.7.1 Syntes av glycerol-3-fosfat 

För att kunna bilda triaglycerol måste substraten vara aktiverade, det innebär att fettsyrorna 

måste vara i form av fett-acyl-CoA (fettsyra + CoA + ATP→ acyl-CoA + AMP + PPi, via acyl-

CoA-syntetas) och att glycerol måste vara fosforylerat till glycerol-3-fosfat. Glycerol-3-fosfat 

bildas i levern och adipocyter genom att dihydroxyacetonfosfat från glykolysen reduceras till 

glycerol-3-fosfat av NADH via glycerol3-fosfat-dehydrogenas. I levern kan glycerol-3-fosfat 

även bildas av glycerol som fosforyleras av glycerolkinas under förbrukning av ATP. 

 

6.1.1.7.2 Syntes av triacylglycerol 

6.1.1.7.2.1 I lever- och fettvävnad 

I. Glycerol-3-fosfat förestras till lysofosfatidsyra genom addition av en fettsyra från acyl-

CoA via acyltransferas. 

II. Lysofosfatidsyra förestras till fosfatidsyra (diacylglycerolfosfat) via acyltransferas. 

III. Fosfatgruppen hydrolyseras från fosfatidsyra via fosfatas (lipin) och bildar 

diacylglycerol. 

IV. Diacylglycerol förestras till triacylglycerol genom addition av en fettsyra från acyl-CoA 

via acyltransferas. 

Dihomo-gamma-

linolensyra 

20:3(8,11,14) 

 

Linolsyra 

18:2(9,12) 
Linolensyra 

18:3(6,9,12,) 

Arakidonsyra 

20:4(5,8,11,14) 

C6-desaturas 

Elongas 

C5-desaturas 
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6.1.1.7.2.2 I tarmmukosa 

Lipas spjälkar triacylgltcerol i tarmen till fria fettsyror och 2-monoacylglycerol som absorberas 

av enterocyterna. I enterocyterna adderas fettsyror bundna till CoA till 2-monoacylglycerol via 

acyl-CoA-monoacylglycerol-acyltransferas för att bilda diacylglycerol, sedan adderas en tredje 

fettsyra på samma sätt via acyl-CoA-diacylglycerol-acyltransferas för att bilda en 

triacylglycerol. 

 

Studenten ska känna till:   

6.1.1.8 ChREBP och SREBP1c som sensorer av kolhydrater eventuell regulator och 

”koordinator” av lipogenesen på gennivå 

ChREBP är ett protein som binder till kolhydrater och då fungerar som transkriptionsfaktor 

för lipogenesenzymer. SREBP1c är en intracellulär messenger som aktiveras genom 

signaltransduktion av insulin. SREBP1c fungerar också som en transkriptionsfaktor för gener 

som rör användandet av glukos och lipogenes.  

 

6.1.1.9 Lipin – familj av fosfataser involverade i TAG och fosfolipidbiosyntes samt i 

genreglering.  

Lipiner defosforylerar fosfatidsyra och bildas diacylglycerol.  

 

6.1.1.10 AMPK – familj av kinaser involverade i bland annat lipogenes och 

kolesterolomsättning.  

 AMPK är kinaser beroende av AMP som fosforylerar enzym som är delaktiga i lipogenes och 

kolesterolomsättning. Mängden AMP påverkas av insulin och glukagon, då glukagon ökar 

mängden AMP och insulin sänker mängden AMP:   

 

6.1.2 Fosfolipider  
Studenten ska kunna:  

6.1.2.1 Redogöra (substrat, produkter) för nysyntes av fosfolipiderna fosfatidylkolin, 

fosfatidyletanolamin, fosfatidylserin och fosfatidylinositol.   

6.1.2.1.1 Fosfatidylkolin och fosfatidyletanolamin 

I. Alkoholen (kolin eller etanolamin) fosforyleras med fosfat från ATP. 

II. Nukleotiden CTP (ribos, cytosin och trifosfat) adderas till alkoholen och bildar CDP-

alkohol + PPi. 

III. CDP-alkohol förestras med diacylglycerol (bildas genom defosforylering av 

fosfatidsyra) och avger CMP för att bilda fosfatidylkorin eller fosfatidyletanolamin. 

 

6.1.2.1.2 Fosfatidylserin 

Fosfatidylserin bildas genom att alkoholen på fosfatidyletanolamin byts ut från etanolamin till 

serin 

 

6.1.2.1.3 Fosfatidylinositol 

Fosfatidylinositol bildas från fosfatidsyra som omvandlas till CDP-diacylglycerol genom 

addition av CTP och avspjälkning av PPi. Därefter adderas inositol och CMP avges.  
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6.1.2.2 Redogöra (substrat, produkter) för omvandling av fosfatidylserin till 

fosfatidyletanolamin och fosfatidylkolin, samt av fosfatidyletanolamin till 

fosfatidylserin.  

• Fosfatidylserin bildas genom att transferas byter ut etanolamin från 

fosfatidyletanolamin till serin. 

• Fosfatidyletanolamin bildas genom dekarboxylering (dekarboxylas) av fosfatidylserin 

• Fosfatidylkolin bildas genom metylering (metyltransferas) av fosfatidyletanolamin. 

 

Studenten ska känna till:   

6.1.2.3 funktionen av fosfolipas A1, A2, och C och fosfolipidernas roll i cellen.   

6.1.2.3.1 Fosfolipaser 

• A1 – klyver fettsyra 1. 

• A2 – klyver fettsyra 2. 

• C – klyver fosfatgruppen och alkoholen. 

 

6.1.2.3.2 Fosfolipiders roll 

Fosfolipider bygger upp membraner i celler, men de har även andra funktioner. Fosfolipider 

har en roll i signaltransduktion över cellmembran då de klyvs av det G protein-kopplade 

enzymet fosfolipas C och bildar intracellulära signalmolekyler som mobiliserar kalcium i 

cellerna, vilket bland annat aktiverar PKC. Fosfolipider kan också fungera som ankare till olika 

membranproteiner som binder kovalent till fosfolipiderna.  

 

6.1.2.4 Ceramid, och olika sfingolipiders principiella uppbyggnad och roller i cellen.  
Sfingolipider är lipider som har alkoholen sfingosin istället för glycerol. Sfingosin har två 

fettsyror, en bunden via en esterbindning till kol tre och en bunden via en amidbrygga till kol 

två. Kol ett är mest bundet till kolin, vilket bildar sfingomyelin som är en viktig beståndsdel i 

myelinskidor.  

 

6.1.3 Lipolys 
Studenten ska kunna:  

6.1.3.1 Redogöra för lipolysen (substrat, produkter, enzymer och betydelsen 

av perilipin och CGI-58) och dess hormonella reglering i fettväven.   

6.1.3.1.1 Lipolysen 

Lipolysen är nedbrytning av TAG i adipocyter. Fettdropparna i adipocyter är täckta av 

perilipin. Lipolysen aktiveras av PKA, som fosforylerar perilipin och HSL (hormone sensitive 

lipase). Perilipin släpper då proteinet CGI-58 som binder ATGL (adipocyte triglyceride lipase) 

och aktiverar detta, dessutom låter fosforylerat perilipin in HSL till fettdroppen. ATGL klyver 

TAG till DAG och FFA genom hydrolys. Därefter klyver HSL DAG till MAG och FFA. Sist klyver 

MAGL (monoaglycerollipas) MAG till FFA och glycerol. 

 

6.1.3.1.2 Hormonell reglering av lipolys 

Adrenalin och noradrenalin ökar lipolysen genom att de binder till sina g-proteinkopplade 

receptorer, som då aktiverar adenylylcyklas respektive gunaylylcyklas, vilket bildar cAMP 

respektive cGMP som aktiverar PKA respektive PKG som fosforylerar de olika enzymerna i 

lipolysen. Insulin däremot leder till aktivering av proteiner som bryter ned cAMP och ökar 

fosfatasaktiviteten som inaktiverar lipolysenzymerna. Insulin och adrenalin/noradrenalin 

påverkar också genuttrycket av ATGL. 
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6.1.3.2 Beskriva tillstånd med ökad lipolys och redogöra för orsaker till detta.   
Lipolysen ökar bland annat vid svält, träning och diabetes. Detta är för att kroppen inte får 

tillräckligt med energi via kolhydrater och då bryter ned fett som bränsle.  

 

6.1.3.3 Redogöra för transport av fria fettsyror i plasma, varför levern, men ibland 

muskulaturen, tar upp en stor del av fettsyrorna.  

Fria fettsyror diffunderar över cellmembranet och transporteras i blodet bundet till albumin. 

I levern (och ibland muskler) tas de upp för att brytas ned via β-oxidation och omvandlas till 

acetyl-CoA. Acetyl-CoA kan sedan användas som substrat i citronsyracykeln eller ketogenes i 

levern. 

 

6.1.3.4 Redogöra för var och hur glycerol metaboliseras.   
Glycerol transporteras till levern som har glycerolkinas. Därefter kan glycerol-3-fosfat 

omvandlas till TAG eller omvandlas till dihydroxyacetonfosfat som kan gå in i glykolysen eller 

glukoneogenesen. 

 

6.1.3.5 Redogöra för aktivering av fettsyror samt karnitinskytteln och CPT-

I:s reglering.  
Långa fettsyror kan inte passera in i mitokondriematrix, där β-oxidation sker och måste därför 

föras in via karnitinskytteln (>12C kan diffundera över membranet). Det sker först genom att 

fettsyrorna aktiveras till LC (long chain)-acyl-CoA av LC-acyl-CoA-syntas, därefter kan det 

passera det yttre mitokondriemembranet. I membranmellanrummet flyttas acylgruppen till 

karnitin och CoA avges via karnitin-palmitoyltransferas-I (CPT-I). Därefter flyttas acyl-

karnitin över det inre mitokondriemembranet via karnitin-acylkarnitin-translokas. I 

mitokondriematrix omvandlas acyl-karnitin till LC-acyl-CoA via CPT-II. CPT-I inhiberas av 

höga halter malonyl-CoA, vilket innebär att β-oxidation inte kan ske samtidigt som 

fettsyrasyntes och att nyligen tillverkad palmitinsyra inte bryts ner igen.  

 

6.1.3.6 Redogöra för fettsyrors ß-oxidation m h a en summaformel samt för enskilda 

steg med substrat, produkter, enzym, co-enzym. Beskriva likheter 

med citronsyracykelns senare del.   

β-oxidationen har summaformeln (𝐶𝑛)𝐴𝑐𝑦𝑙 − 𝐶𝑜𝐴 + 𝐹𝐴𝐷 + 𝑁𝐴𝐷+ + 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑜𝐴 ⟶
(𝐶𝑛−1)𝐴𝑐𝑦𝑙 − 𝐶𝑜𝐴 + 𝐹𝐴𝐷𝐻2 + 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻+ + 𝑎𝑐𝑒𝑡𝑦𝑙 − 𝐶𝑜𝐴 och består av 4 steg.  

I. α- och β-kolen i acyl-CoA oxideras och bildar en trans-dubbelbindning via acyl-CoA-

dehydrogenaser. Det bildas så trans-2-enoyl-coA 

II. Dubbelbindningen mättas genom hydrering av 2,3-enoyl-CoA-hydratas. Trans-2-

enoyl-CoA + H2O bildar 3-hydroxyacyl-Coa 

III. Hydroxylgruppen omvandlas till en ketogrupp via 3-hydroxyacyl-CoA-dehydrogenas. 

3-hydroxyacyl-CoA bildar 3-ketoacyl-CoA. 

IV. Acetyl-CoA klyvs från 3-ketoacyl-CoA av 3-ketoacyl-CoA-tiolas och den kvarvarande 

kolkedjan fästs på CoA, vilket bildar (Cn-1) acyl-CoA. 

De tre första stegen i β-oxidationen är samma reaktioner som de tre sista i citronsyracykeln.  

 

6.1.3.7 Redogöra för energiproduktion vid fullständig oxidation av fettsyror.   
Vid fullständig oxidation bildas (n/2) acetyl-CoA och (n/2-1) FADH2 och NADH+H+. Det ger 

2n-1 NADH+H+ och n-1 FADH2 + n/2 ATP (GTP) efter citronsyracykeln. Slutligen resulterar 
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det i 3*(2n-1)+2(n-1)+n/2-2 ATP om man subtraherar de ATP som aktiverar fettsyran, vilket 

ger 8,5n-7 ATP då n är antalet kol i en fettsyrakedja med jämnt antal kol.  

 

6.1.3.8 Beskriva skillnader och likheter mellan nysyntes och ß-oxidation av fettsyror. 
I fettsyrasyntes används fettsyror och acetyl-CoA som substrat för att bilda längre fettsyror i 

cykler med 6 steg för att addera 2 kol och i β-oxidation används fettsyror som substrat för att 

bilda kortare fettsyror och acetyl-CoA i cykler med 4 steg som tar bort 2 kol. 

  

Studenten ska känna till: 

6.1.3.9 Fettsyratransportörer (FATP) och fettsyrebindande proteiner (FABP). 
Fettsyratransportörer är membranproteiner som hjälper fria fettsyror att komma in i cellen. I 

cellen finns fettsyrabinande proteiner som binder till de fria fettsyrorna tills de kommer in i 

målorganeller, till exempel mitokondrier eller agranulärt ER. 

 

6.1.3.10 Principerna för nedbrytningen uddakolsfettsyror (samma som för vissa 

aminosyror) och betydelse av vitamin B12 i denna process, samt känna 

till metylmalonats kliniska relevans.  
Uddakolfettsyror bryts ner på samma sätt som andra fettsyror, tills den sista acetyl-CoA klyvs 

och resten får tre kolatomer (propionyl-CoA). Propionyl-CoA karboyleras till metylmalonyl-

CoA som omvandlas till sin isomer succinyl-CoA i en rektion som kräver vitamin B12 som 

koenzym. Succinyl-CoA går sedan in i citronsyracykeln. Förhöjda malonatnivåer i blodet kan 

indikera vitamin B12 brist. 

 

6.1.4 Ketonkroppar  
Studenten ska kunna:  

6.1.4.1 Redogöra för biosyntesen (substrat och produkter, enzym, co-enzym) 

av ketonkroppar (vilka är de?), biosyntesens lokalisation (i vilket organ och var 

i cellen bildas de?) samt reglering av biosyntesen (ketogenes).   
Ketogenes kan ske i levern då levern har ett överskott av acetyl-CoA för att producera 

ketonkroppar som kan användas som bränsle av perifera vävnader. Ketogenesen sker i 

mitokondrien. Förloppet för ketogenes är: 

I. 2 acetyl-CoA omvandlas till acetoacetyl-CoA genom reversion av β-oxidationens sista 

steg katalyserat av tiolas.  

II. Acetoacetyl-CoA + Acetyl-CoA + H2O → HMG-CoA + CoA via HMG-CoA-syntas. 

(HMG=3-hydroxy-3-metylglutaryl). 

III. HMG-CoA-lyas klyver HMG-CoA till acetoacetat och acetyl-CoA.  

IV. Acetoacetat reduceras till 3-hydroxybutyrat av 3-hydroxybutyrat-dehydrogenas via 

oxidation av NADH.  

a. Acetoacetat kan också spontant dekarboxyleras i blodet till aceton (kan inte 

metaboliseras). 

Det huvudreglerade steget i ketogenes är steg II då HMG-CoA-syntas inhiberas av insulin. 

 

6.1.4.2 Beskriva vid vilka tillstånd ketonkroppar bildas och redogöra för varför ett 

överskott av ketonkroppar bildas.   

Ketonkroppar börjar syntetiseras då levern har en stor β-oxidation och producerar mycket 

acetyl-CoA. Höga halter acetyl-CoA inhiberar pyruvatdehydrogenas och aktiverar 

pyruvatkarboxylas, det gör att oxaloacetat börjar bildas från pyruvat, vilket används mer för 
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glukoneogenes än citronsyracykeln. Men eftersom det finns hög aktivitet i citronsyracykeln 

produceras mycket NADH. Det förskjuter jämvikten mellan malat och oxaloacetat till malat, 

vilket gör att det blir brist på oxaloacetat i mitokondrien. Då acetyl-CoA inte kan gå in i 

citronsyracykeln på grund av oxaloacetatbristen börjar det användas till ketogenes istället. 

Detta sker vid långvarig fasta, svält eller diabetes.  

 

6.1.4.3 Redogöra för betydelsen av ketonkroppar och i vilka organ ketonkroppar 

kataboliseras (ketolys).  
Ketonkroppar kan användas för att producera acetyl-CoA i perifera vävnader och således 

producera energi i dessa vävnader när det är brist på energi. Ketonkroppar är viktiga för att de 

är lösliga i plasma och därmed inte behöver transporteras bundna till proteiner, de produceras 

av levern då acetyl-CoA-produktion i levern överstiger den oxidativa kapaciteten och för att 

cellernas förmåga att ta upp ketonkroppar är proportionell mot ketonkroppskoncentrationen 

i blodet. Ketonkroppar kan användas i alla celler med mitokondrier och tioforas (levern saknar 

tioforas).  

 

6.1.4.4 Redogöra (substrat, produkter, enzym) för hur ketonkroppar kataboliseras till 

acetyl-CoA.  
I perifera vävnader tas ketonkropparna acetoacetat och 3-hydroxybutarat upp och går in i 

mitokondrierna. Där oxideras 3-hydroxybutarat till acetoacetat av 3-hydroxybutarat-

dehydrogenas via reduktion av NAD+. Därefter bildas acetoacetyl-CoA via tioforas som flyttar 

CoA från succinyl-CoA till acetoacetat. Sedan klyvs acetoacetat-CoA av tiolas genom addition 

av CoA och producerar två acetyl-CoA, detta är irreversibelt.  

   

6.1.5 Kolesterolomsättning  
Studenten ska kunna:  

6.1.5.1 Redogöra för kolesterolbiosyntesen från acetyl-CoA till och med mevalonsyra, 

därefter principerna (substrat, produkter och addition av fem-kolsfragment) för 

den vidare omvandlingen till kolesterol.   
Kolesterol syntetiseras i nästan alla celler, dock i större mänger i lever, tarm, binjurebarken 

och könskörtlar. Kolesterolsyntesen utgår från två acetyl-CoA som omvandlas till acetoacetyl-

CoA via tiolas. Därefter bildas HMG-CoA genom addition av en tredje acetyl-CoA och vatten 

via HMG-CoA-syntas. HMG klyvs sedan från CoA och reduceras till mevalonat via HMG-CoA-

reduktas som använder två NADPH + H+ som koenzym. Därefter omvandlas mevalonat till 

IPP (isopentenylpyrofosfat) via addition av pyrofosfat och dekarboxylering. IPP omvandlas till 

dimetylallylPP via ett isomeras, sedan adderas 5 kol från IPP i två steg, tills det är 15 kol och 

bildar FPP (farnesylpyrofosfat). Två FPP kombineras och reduceras (via NADPH) till skvalen, 

som reduceras och kondenseras till lanosterol. Tre kol klyvs från lanosterol och en 

dubbelbindning reduceras till kolesterol.  

 

6.1.5.2 Redogöra för det hastighetsreglerande steget i kolesterolbiosyntesen med 

avseende på substrat, produkt samt enzym och co-enzym/co-substrat och 

beskriva hur detta steg regleras fysiologiskt och farmakologiskt.   
Reduktionen av HMG-CoA till mevalonat via HMG-CoA-reduktas och NADPH är det 

huvudreglerade steget i kolesterolsyntesen. HMG-CoA-reduktas regleras via sterolberoende 

genuttryck, sterolaccelererad nedbrytning och hormonellt via fosforylering. Höga halter av 

steroler (inkl. kolesterol) inhiberar frisättningen av SREBP-2 från golgiapparaten, vilken är en 

transkriptionsfaktor för genen för HMG-CoA-reduktas, det ökar även nedbrytningen av HMG-
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CoA-reduktas. Steroler stimulerar även, tillsammans med AMP, glukagon och adrenalin, 

AMPK som fosforylerar och därmed inaktiverar HMG-CoA-reduktas. Insulin stimulerar 

fosfoproteinfosfatas, vilket defosforylerar HMG-CoA-reduktas och därmed aktiverar det.  

 

Studenten ska känna till:   

6.1.5.3 Hur mycket kolesterol som syntetiseras i kroppen per dag.  
75% av den dagliga omsättningen av kolesterol syntetiseras i kroppen, 25% tas in via föda. Det 

dagliga kolesterolbehovet är cirka 1 gram, vilket innebär att cirka 750 mg syntetiseras varje 

dag. 

 

6.1.5.4 intermediärer i kolesterolbiosyntesen som används för andra metabola 

ändamål.  

• IPP – prekursor till CoQ. 

• FPP- används vid CoQ syntes, och prenylering av protein (addition av terpener till 

protein) 

 

6.1.5.5 Gallsyror och gallsalter 

6.1.5.5.1 Huvuddragen i syntesen av gallsyror samt det hastighetsreglerande steget och 

dess reglering.  

Gallsyror bildas i flera steg i flera organeller och syntesen sker genom att hydroxylgrupper 

adderas till vissa ställen i kolesterol, kolkedjan förkortas och en karboxylgrupp adderas. Det 

hastighetsreglerande steget är additionen av en hydroxylgrupp till kol 7 av steroidkärnan som 

inhiberas av gallsalter och stimuleras av kolesterol.  

 

6.1.5.5.2 Konjugerade gallsalters bildning och struktur. 

Gallsalter konjugeras innan de secerneras till gallan med taurin eller glycin. Glycin eller taurin 

binder till gallsyran via karboxylsyragruppen med sin amingrupp. 

 

6.1.5.5.3 Beskriva var och hur absorption av gallsyror och gallsalter sker. 

Absorption av gallsyror sker i terminala ileum genom symport med natrium.  

 

6.1.5.5.4 Det enterohepatiska kretsloppet.  

Kretslopp mellan levern och gallan, samt terminala ileum där 95% av gallsalterna reabsorberas 

för att återanvändas. 

 

6.1.6 Lipoproteinpartiklar/omsättning  
Studenten ska kunna:  

6.1.6.1 Beskriva de vanligaste lipoproteinpartiklarna (kylomikroner, VLDL, LDL och 

HDL) och hur de skiljer sig åt med avseende på principiell lipidsammansättning 

och uppbyggnad: Vilken funktion har de? Varför tas fettet i kylomikroner och 

VLDL framför allt upp av extrahepatiska vävnader (främst fettväv och 

muskler)?   

6.1.6.1.1 Kylomikroner 

Kylomikroner bildas i enterocyterna och har som uppgift att transportera lipider som 

ingesterats till kroppens vävnader. De transporteras från enterocyterna via lymfan till blodet, 

där de sedan kan lämna ifrån sig fettsyror (via LPL) till vävnader (främst fettvävnad). 
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Kylomikroner är mycket större än andra lipoproteinpartiklar och består av 90% TAG, 5% 

kolesterol och kolesterylestrar, 3% fosfolipider och 2% lipoproteiner. Kylomikroner har 

lipoproteinerna ApoB-48, ApoC-II och Apo-E 

 

6.1.6.1.2 VLDL 

VLDL bildas i levern och transporterar nysyntetiserade lipider till perifera vävnader. VLDL 

lämnar ifrån sig FFA (via LPL) till perifera vävnader och omvandlas till LDL. VLDL innehåller 

60% TAG, 20% kolesterol och kolesterylestrar, 15% fosfolipider och 5% lipoproteiner. VLDL 

har lipoproteinerna ApoB-100, ApoC-II och Apo-E. 

 

6.1.6.1.3 LDL 

LDL bildas när VLDL tömts på det mesta av TAG och innehåller mest kolesterol och 

kolesterylestrar. De kan både tas upp av perifera vävnader och levern, där de tas upp via 

receptormedierad endocytos och degraderas i lysosomer.  De består till 50% av kolesterol och 

kolesterylestrar, 22% av fosfolipider och 20% av lipoproteiner. Endast 8% är TAG. LDL har 

mest lipoproteinet ApoB-100. 

 

6.1.6.1.4 HDL 

HDL har flera funktioner, men huvudfunktionen är att transportera överbliven kolesterol från 

perifer vävnad tillbaka till levern. Kolesterol utsöndras från perifera vävnader och förestras i 

blodbanan, sedan kan de tas upp av HDL. HDL fungerar också som en reservoar för 

lipoproteinerna ApoC-II och ApoE och kan ge dessa till kylomikroner och VLDL. HDL har även 

ApoA-1. De kan också byta kolesterol och TAG mellan sig och VLDL. De består av 40% 

fosfolipider, 30% lipoproteiner, 25% kolesterol och 5% TAG.  

 

6.1.6.2 Redogöra för lipoproteinlipasernas funktion och reglering i fettväv resp. 

muskel.   
LPL syntetiseras av den respektive vävnad där den ska verka (ex. fettvävnad, 

skelettmuskulatur eller hjärtmuskulatur). Uttrycket av generna för respektive LPL regleras av 

nutritionsstatus och hormoner. Vid höga insulinhalter uttrycks mer LPL i fettvävnad, medan 

det vid låga insulinnivåer uttryck mer insulin i skelettmuskel. Hjärtmuskulatur har mest LPL 

eftersom mycket av hjärtmuskulaturens energi kommer från nedbrytning av fett.  

 

6.1.6.3 Redogöra för funktionen hos apolipoproteinerna B, C-II och E samt för 

funktionen hos enzymet LCAT (PCAT).   

ApoB används för att bygga de olika lipoproteinpartiklarna. ApoB-48 bygger upp kylomikroner 

och ApoB-100 bygger upp VLDL och LDL. ApoB-100 behövs också för receptormedierad 

endocytos i målcellerna. ApoC-II aktiverar LPL och låter det frigöra FFA från 

lipoproteinpartikeln. VLDL och kylomikroner får C-II från HDL. ApoE behövs för 

receptormedierad endocytos i levern av HDL, ApoE ges till kylomikroner och VLDL från HDL. 

LCAT är ett enzym som omvandlar kolesterol utsöndrat från perifera vävnader till 

kolesterylestrar så att de kan tas upp av HDL. 

 

6.1.6.4 Beskriva och teoretisera kring olika principer och olika anledningar till förhöjda 

blodfetter. 

Förhöjda blodfetter kan orsakas av olika tillstånd där nedbrytning och upptag av TAG från 

lipoproteiner hämmas, eller där omsättningen av lipoproteiner till blodet ökar.  
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Studenten ska känna till:  

6.1.6.5 Hur upptag av olika lipoproteinpartiklar (kylomikron ”remnants”, VLDL 

”remnants” (IDL, HDL och LDL) sker och hantering intracellulärt.  
Remnants av lipoproteinpartiklar tas upp via receptormedierad endocytos i klatrinklädda 

vesiklar. Klatrin dissocierar sedan och vesikeln fuserar med endosomer, som återanvänder 

receptorerna och för lipoproteinpartikeln till lysosomen för nedbrytning till aminosyror, 

fettsyror och kolesterol som kan användas i cellen.  

 

6.1.6.6 LDL-receptorernas (LDLR) funktioner vid hälsa och sjukdom 

(hyperkolesterolemi och ateroskleros).  
Olika sjukdomstillstånd, genetiska- och miljöfaktorer kan leda tillhyperkoleterolemi (till 

exempel mutationer i LDLR). Hyperkolesterolemi är en riskfaktor för ateroskleros då det leder 

till att oxiderat LDL kan tas upp av makrofager, där lipoproteiner ackumulerar och 

makrofagerna blir då skumceller som är en beståndsdel i arteriöst plack. 

 

6.1.6.7 Strategier för att sänka koncentrationen av blodfetter (t ex kolesterol). 
Olika strategier är att lägga om kosten och ge statiner (HMG-CoA-reduktashämmare). Andra 

läkemedel är resiner (ärftliga hyperkolesterolemier), kolesterolabsorptionsblockerare (lägre 

födointag av kolesterol) samt PCSK-9-hämmare då PCSK-9 kan bryta ner LDL-receptorer. 

 

6.2 Aminosyrametabolism 
6.2.1 Aminosyror 
Studenten ska kunna: 

6.2.1.1 Redogöra för generell aminosyrametabolism och ammoniaks metabolism. 
Aminosyror blir av med sina amingrupper vi transaminering till α-ketoglutarat (glutamat) via 

aminotransferaser (pyridoxalfosfat som prostetisk grupp) och glutamat deamineras via 

oxidativ deaminering vi glutamatdehydrogenas som använder NAD+ (NADPH för motsatt 

reaktion) och ammoniak avges. Aminosyrornas kolskelett bryts ner på olika sätt beroende på 

vilken α-ketosyra som bildas och kan antingen gå in i glukosmetabolismen eller 

fettmetabolismen. Den ammoniak som bildas transporteras i blodet som glutamin eller alanin 

via glukos-alanincykeln (se 11.1.5), vilket i levern deamineras via hydrolys respektive 

transamineras och bildar glutamat som sedan kan deamineras oxidativt. Ammoniaken som 

frisätts i kan användas för att syntetisera glutamin eller gå in i ureacykeln (se 2.1.6) och därmed 

exkreteras från kroppen.  

 

6.2.1.2 Redogöra för mekanismer vid transaminering, vilka specifika reaktioner som 

katalyseras av ALAT (ALT) respektive ASAT (AST) samt kunna beskriva 

pyridoxalfosfats roll. 
Vid transaminering flyttas amingrupper mellan ketosyror och aminosyror, där aminosyror 

donerar sin aminogrupp till en ketosyra. Ketosyran blir då en aminosyra och aminosyran blir 

en ketosyra. Transaminering katalyseras av aminotransferaser. Aminotransferaser är specifika 

för en, eller ett par amininogruppsdonatorer. Aminogruppsmottagren är oftast α-ketoglutarat 

som blir glutamat. Alla aminotranferaser har koenzymet pyridoxalfosfat (vitamin B6) som 

prostetisk grupp. ALAT står för alanin-aminotransferas och katalyserar reaktionen 𝑎𝑙𝑎𝑛𝑖𝑛 +

 𝛼 − 𝑘𝑒𝑡𝑜𝑔𝑙𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑡 ⇄  𝑝𝑦𝑟𝑢𝑣𝑎𝑡 +  𝑔𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛 . AST står för aspartat-aminotransferas och 

katalyserar reaktionen 𝑎𝑠𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑡 +  𝛼 − 𝑘𝑒𝑡𝑜𝑔𝑙𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑡 ⇄  𝑜𝑥𝑎𝑙𝑜𝑎𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡 +  𝑔𝑙𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎𝑡. 
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6.2.1.3 Redogöra i detalj (substrat, produkter, enzym, coenzym) för bildningen av 

alanin och glutamin i muskulatur. 
BILDNING AV ALANIN GLUTAMIN 

SUBSTRAT 
• Pyruvat 

• Glutamat 

• Glutamat 

• Ammoniak 

PRODUKTER 
• Alanin 

• α-ketoglutarat 
Glutamin 

ENZYM Alanin-aminotransferas Glutaminsyntas 
KOENZYM pyridoxalfosfat ATP 

 

 

6.2.1.4 Redogöra (substrat, produkter, enzym, coenzym) för 

glutamatdehydrogenasets roll vid oxidativ deaminering, och var denna sker. 
Oxidativ deaminering sker i levern och använder glutamat som substrat. Enzymet 

glutamindehydrogenas och dess koenzym NAD+ (vid motsatt reaktion används NADPH). 

Produkten som bildas är då α-ketoglutarat och ammoniak.  

 

6.2.1.5 Beskriva glukos-alanin-cykeln. 
Glukos-alanin-cykeln är kroppens sätt att transportera ammoniak från muskler till levern. Det 

börjar med att levern producerar glukos av pyruvat genom glukoneogenes, sedan transporteras 

glukoset ut i blodet, till muskeln, där glukosen bryts ner till pyruvat genom glykolysen. Pyruvat 

transamineras till alanin via alanin-aminotransferas genom att glutamat överför sin 

aminogrupp och blir α-ketoglutarat. Alanin transporteras sedan via blodet till levern där det 

transamineras med α-ketoglutarat för att bilda glutamat och pyruvat igen.  
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6.2.1.6 redogöra för ureacykelns funktion, lokalisation och reaktioner (inga 

strukturformler). 
Ureacykeln finns i levern där 

två steg sker i 

mitokondirematrix och resten 

sker i cytosolen. Syntesen av 

karbamoyfosfat katalyseras av 

karbamoyfosfatsyntetas-1 

(CPS-1) och syntesen av urea 

katalyseras av arginas-1 som 

endast finns i levern. 

 

 

6.2.1.7 Beskriva ureacykeln 

med en 

summaformel. 

𝑁𝐻3 + 𝑎𝑠𝑝𝑎𝑟𝑡𝑎𝑡 + 𝐻𝐶𝑂3
− + 3𝐴𝑇𝑃 + 𝐻2𝑂 ⟶ 𝑢𝑟𝑒𝑎 + 𝑓𝑢𝑚𝑎𝑟𝑎𝑡 + 2𝐴𝐷𝑃 + 2𝑃𝑖 + 𝐴𝑀𝑃 + 𝑃𝑃𝑖 

 

6.2.1.8 Redogöra för ureacykelns huvudreglerade steg (substrat, produkt och enzym) 

[karbamoylfosfatsyntetas I]) samt kunna beskriva hur detta enzym regleras av 

N-acetylglutamat. 
Ureacykelns huvudreglerade steg är syntesen av karbamoylfosfat som bildas av ammoniak, 

bikarbonat och ATP via CPS-1. CPS-1 aktiveras av N-acetylglutamat, som i sin tur aktiveras av 

arginin. 

 

6.2.1.9 Beskriva bildning och nedbrytning av kreatin och kreatinfosfat (reaktioner och 

organ) schematiskt, samt funktionen av kreatinfosfat och kreatinkinas. 
Kreatin och kreatinfosfat bildas i levern och njurarna och det lagras i musklerna. Kreatin 

fungerar som en energireservoar i musklerna genom att omvandlas till kreatinfosfat. 

Kreatinfosfat kan sedan snabbt donera sin fosfatgrupp till ADP som då bildar ATP vid 

muskelarbete för att bibehålla ADP/ATP-balansen. Kreatin syntetiseras av arginin och glycin 

under avspjälkning av ornitin och därefter adderas en metylgrupp från SAM. Kreatin kan 

sedan fosfateras av kreatinkinas under förbrukning av ATP och bilda kreatinfosfat. Kreatin och 

kreatinfosfat kan brytas ned genom kondensering respektive defosfatering och då bilda 

kreatinin som utsöndras via urin. 

 

  



104 

 

6.2.1.10 Redogöra för omvandling (substrat, produkter, enzymnamn o ev. 

coenzymer) av fenylalanin till adrenalin (strukturformler för förståelsen) samt 

kunna beskriva vilken enzymdefekt som leder till fenylketonuri samt känna till 

grunden för de relaterade sjukdomarna MSUD och tyrosinemi. 

6.2.1.10.1 Syntes av adrenalin 

Tyrosin omvandlas till adrenalin enligt följande schema, fenylanin omvandlas till tyrosin via 

fenylaninhydroxylas (analog till tyrosinhydroxylas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1.10.2 PKU, tyrosinemi och MSUD 

6.2.1.10.2.1 PKU 

PKU orsakas av en defekt i fenylaninhydroxylas, som omvandlar fenylanin till tyrosin. Det 

leder till att fenylanin ansamlas i cellerna och bildar andra metaboliter som är toxiska. PKU 

leder också till tyrosinemi då tyrosin inte kan produceras som vanligt. PKU och tyrosinemi kan 

också bero på defekter i metabolismen av BH4, vilket är det koenzym som används av 

tyrosinhydroxylas, till exempel defekter i dihydropteridinreduktas. 

6.2.1.10.2.2 MSUD 

MSUD (maple syrup urine disease) beror på defekter i ett enzym som dekarboxylerar leucin, 

isoleucin och valin. Det leder till att dessa aminosyror och deras respektive α-ketosyror 

ackumulerar i blodet och utöver toxiska effekter i kroppens vävnader.   

 

6.2.1.11 Översiktligt kunna beskriva bildningen av serotonin (5-HT) från tryptofan 
Tryptofan hydroxyleras till 5-hydroxytryptofan och sedan dekarboxyleras 

karboxylsylsyragruppen, vilket lämnar 5-hydroxytryptamin (5-HT) som också kallas 

serotonin. 

 

6.2.1.12 Redogöra för slutstegen i valins och isoleucins nedbrytning och 

betydelsen av vitamin B12 i detta sammanhang (se även ovan 

uddakolsfettsyror). 
Valin och isoleucin transamineras, dekarboxyleras och dehydrogeneras till propionyl-CoA, 

sedan karboxyleras de till metylmalonyl-CoA, som omvandlas till succinyl-CoA via ett 

metylmalonyl-CoA-mutas som använder vitamin B12 som koenzym . 

 

6.2.1.13 Funktionen av pyridoxalfosfat, Kobalamin, tetrahydrofolsyra 

6.2.1.13.1 Pyridoxalfosfat 

Pyridoxalfosfat är den aktiva formen av pyridoxin, pyridoxal och pyridoxamin (vitamin B6). 

Pyridoxalfosfat är koenzym i många reaktioner, särskilt de som innehåller aminosyror. Till 

exempel aminotransferaser och syntes av dopamin och serotonin.  
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6.2.1.13.2 Kobalamin 

Kobalamin (vitamin B12) krävs för remetylering av homocystein till metionin (metioninsyntas) 

och isomereringen av metylmalonyl-CoA (metylmalonyl-CoA-mutas) som bildas vid 

nedbrytning av vissa aminosyror och uddakolsfettsyror.  

6.2.1.13.3 Tetrahydrofolsyra 

Tetrahydrofolsyra, eller tetrahydrofolat är en enkolsbärare som kan bära metylgrupper, 

metylengrupper, metenylgrupper och formylgrupper. Bildningen av tetrahydrofolsyra kräver 

folat (vitamin B9). 

 

6.2.1.14 Redogöra för upptag och frisättning av aminosyror i muskulaturen och 

hur dessa processer regleras hormonellt. 

Aminosyror transporteras över cellmembran via 7 olika (olika i olika vävnad) ATP-beroende 

transportörer. Dessa regleras av insulin, som stimulerar upptag och proteinsyntes, samt 

kortisol som stimulerar proteindegradering och frisättning.  

 

Studenten ska känna till: 

6.2.1.15 Vad som menas med katekolaminer och hur dessa, liksom serotonin, 

principiellt inaktiveras. 
Katekolaminer syftar till de biologiskt aktiva aminerna dopamin, noradrenalin och adrenalin. 

Dessa, tillsammans med serotonin inaktiveras genom oxidativ deaminering av 

monoaminoxidas (MAO).  

 

6.2.1.16 Vad som menas med ketogena och glukogena aminosyror. 
Ketogena aminosyror är aminosyror som kan brytas ned till acetyl-CoA, acetoacetat eller 

acetoacetyl-CoA utan pyruvet som intermediär och därmed endast kan användas till ketogenes 

eller fettsyrasyntes och glukogena aminosyror är aminosyror som bryts ner till pyruvat eller 

någon av citronsyracykelns intermediärer och därmed kan användas till glukoneogenesen.  

 

6.2.2 Enkolpoolen  
Studenten ska kunna: 

6.2.2.1 På ett översiktligt sätt beskriva omvandling av enkolfragmenten och känna till 

vilka aminosyror som kan avge enkolfragment. 

 
 

6.2.2.2 Redogöra för bildning, nedbrytning och funktion av S-adenosylmetionin 

(SAM). 

SAM är den viktigaste metylgruppsdonatorn i kroppen och den kan endast donera 

metylgrupper. SAM bildas under nedbrytningen av metionin genom addition av adenosin från 

ATP till metionin via metionin-adenolyltransferas (Pi+PPi avges). SAM bryts sedan ner genom 

att den donerar sin metylgrupp till andra föreninger via metyltransferaser och bildar S-

adenosylhomocystein (SAH). SAH brys ned vidare genom att adenosin spjälkas av och det 

bildas homocystein.  
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6.2.2.3 Redogöra för bildningen av homocystein och dess nedbrytning till metionin, 

samt kunna redogöra för homocysteins kliniska laboratoriemässiga relevans. 
Homocystein bildas genom att adenosin spjälkas av SAH (demetylerad SAM). Homocystein 

omvandlas till metionin genom att den metyleras av N5-metyltetrahydrofolat via 

metioninsyntas som har kobalamin som kofaktor. Höga värden av homocystein är kopplade 

till hjärt-kärlsjukdomar. Dock är det inte klarlagt om höga blodnivåer av homocystein leder till 

hjärt-kärlsjukdomar då det kan orsaka oxidativ stress, inflammation och endoteldysfunktion, 

eller om det är en indikator för hjärt-kärlsjukdomar.  

 

6.2.2.4 Förstå enkolpoolens betydelse vid bildning av nukleotider och metionin. 
Enkolpoolen är viktig under nukleotidsyntesen då den innefattar flera reaktioner där donering 

av enkolsfragment och vid syntes av metionin doneras en metylgrupp av MTHF. 

 

6.2.2.5 Beskriva innebörden av den så kallade "folatfällan" och kopplingar till folsyra 

och B12. 
Folatfällan innebär att brist på vitamin B12 innebär att N5-MTHF inte kan omvandlas till THF 

och därmed kommer ackumuleras. Det kommer leda till att det inte kan bildas N5, N10-

metylentetrahydrofolat eller N10-formylhydrofolat och det kommer således bli brist på dessa. 

De två formarna av folat används vid syntes av nukleotider som behövs vid DNA-syntes. 

Därmed kommer B12-brist leda till makrocytär anemi.  

 

6.3 Nukleotidmetabolism 

6.3.1 Nukleotider 
Studenten ska kunna 

6.3.1.1 Den generella strukturen för olika nukleotider, kunna namnge dem och 

beskriva olika funktioner för dessa. 
ATP – adenosin, ribos, tre fosfater. Fungerar som högenergiförening och fosfatdonator. 

NAD+ - dinukleotid med adenosin, ribos och nikotinamid. Fungerar som vätebärare. 

FAD – dinukleotid med adenosin, ribos och riboflavin. Fungerar som vätebärare. 

Deoxyribonukleotider – Nukleotider baserade på deoxyribos. Bygger upp DNA. 

 

6.3.1.2 Skillnaden mellan begreppen nukleotid och nukleosid och vad som avses med 

bas. 

• Nukleotid – Kvävebas, sockerart och 1-3 fosfatgrupp(er). Nukleotider är fosforylerade 

nukleosider. 

• Nukleosid – Kvävebas och sockerart som sitter ihop via en N-glukosidbindning (ingen 

fosfat). 

• Kvävebas – Puriner eller pyrimidiner som utgör basen för det genetiska språket (de är 

inte baser i det avseende att de tar upp protoner).  

 

6.3.1.3 Beskriva skillnader mellan deoxy- och ribonukleotider; mellan puriner och 

pyrimidiner, samt redogöra för deras nomenklatur 

6.3.1.3.1 Skillnaden mellan deoxy- och ribonukleotider, samt purinder och pyrimidiner 

Deoxyribonukleotider innehåller sockerarten deoxyribos och ribonukleotider innehåller ribos. 

Skillnaden mellan deoxyribos och ribos är att ribos har en hydroxylgrupp på kol 2 (2’) och 

deoxyribos har en väteatom. Puriner är kvävebaser som har en dubbelringsstruktur. Adenin 
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och guanin är puriner. Pyrimidiner är kvävebaser som endast består av en ring. Pyrimidinerna 

är cytosin, tymin (DNA) och uracil (RNA). 

 

6.3.1.3.2 Nukleotidernas nomenklatur 

KVÄVEBAS RIBONUKLEOTID DEOXYRIBONUKLEOTID 
Adenin (A) Adenosin Deoxyadenosin 

Gunanin (G) Guanosin Deoxyguanosin 
Cytosin (C) Cytidin Deoxycytidin 
Uracil (U) Uridin Deoxyuridin 
Tymin (T) T binder ej ribos Deoxytymidin (Tymidin) 

För att kunna skilja på kolatomerna i (deoxy)ribosringen respektive kvävebasen kallas 

kolatomerna i ribos för 1’-5’ (1-prim till 5-prim). Nukleotider som bildas kan därmed namnges 

utifrån vart fosfatgrupperna har bundet till sockerarten via en esterbindning. De nukleotider 

som används i RNA och DNA är 5’-nukleotider (nukleosid-5-fosfat) och de kan också 

benämnas utifrån huruvida de har 1, 2 eller 3 fosfatgrupper. De benämns då nukleotid- mono-

, di- eller tri- fosfat.  
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6.3.1.4 Vilka nukleotider som ingår i DNA respektive RNA samt principiellt kunna rita 

hur en DNA-kedja byggs upp, inklusive strukturer på sockerkedjan. 
DNA RNA 

Deoxyadenosin-monofosfat Adenosinmonofosfat 
Deoxyguanosin-monofosfat Guanosisnmonofosfat 

Deoxycytidin-monofosfat Cytidinmonofosfat 
Deoxytymidin-monofosfat Uridinmonofosfat 
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6.3.1.5 Redogöra (substrat, produkter, enzym, reglering) för bildningen av PRPP, 

samt olika reaktionerna i nukleotidmetabolismen där PRPP ingår som 

ribosdonator (tre olika reaktioner i ”salvage pathway” och två reaktioner i 

nysyntesen av puriner och pyrimidiner). 
5-fosforibosyl-1-pyrofosfat (PRPP) bildas från ribos-5-fosfat och ATP via PRPP-syntas. PRPP-

syntas aktiveras av Pi (fria fosfatgrupper) och inhiberas av purinnukleotider. PRPP ingår som 

ribosdonator i 5 reaktioner under nukleotidmetabolismen. Dessa är: 

 PURINSYNTES PYRIMIDINSYNTES 
PURINE SALVAGE 

PATHWAY 

SUBSTRAT 
PRPP + glutamin 

+ H2O 
Orotat + PRPP 

Hypox-
antin + 
PRPP 

Guanin 
+ PRPP 

Adenin + 
PRPP 

PRODUKT 
5-

fosforibosylamin 
+ glutamat + PPi 

Oritidin-5’-monofosfat + 
PPi 

IMP + 
PPi 

GMP + 
PPi 

AMP + PPi 

ENZYM 

Glutamin-
fosforibosyl-
pyrofosfat-

amidotransferas 

Orotat-fosforibosyl-
transferas 

Hypoxin-guanin-
fosforibosyl-

transferas 

Adenin-
fosforibosyl
-transferas 

REGLERIN
G 

+ PRPP PRPP   

- AMP, GMP UMP   

 

 

6.3.1.6 Redogöra (substrat, produkter) för de reaktioner som katalyseras av 

ribonukleotidreduktas, tymidylatsyntas och dihydrofolatreduktas. 
ENZYM SUBSTRAT PRODUKT 

Ribonukleotidreduktas 
Ribonukleosiddifosfat Deoxyribonukleosiddifosfat 

Reducerad thioredoxin (2SH) Oxiderad thioredoxin (S-S) 
Tymidylatsyntas dUMP dTMP 

Dyhydrofolatreduktas Dihydrofolat Tetrahydrofolat 
 

 

6.3.1.7 Redogöra för de reaktionssteg som krävs för omvandling av NTPs till dNTPs 

för vidare inkorporering i DNA (ex UTP till dCTP). 
I. UTP amineras till CTP via CTPsyntas under förbrukning av ATP och glutamin som 

kvävedonator. 

II. NTP omvandlas till NDP (Pi avges). 

a. dUTP omvandlas till dUMP som sedan metyleras till dTMP och fosforyleras till 

dTDP. 

III. Ribonukleotidreduktas reducerar 2’-kolet i ribos genom att byta ut -OH mot H.  

IV. dNDP fosforyleras till dNTP. 

 

6.3.1.8 Redogöra (substrat, produkter) för bildning av urat från puriner och 

xantinoxidasets roll. 

I. AMP omvandlas till IMP eller adenosin 

II. GMP och IMP defosofryleras till sina nukleosider (inosin och guanosin), adenosin 

deamineras till inosin. 

III. N-glukosidbindingarna bryts och inosin och guanosin omvandlas till sina respektive 

baser (inosin blir hypoxantin). 

IV. Guanin deamineras till xantin och hypoxantin oxideras till xantin via xantinoxidas. 

V. Xantinoxidas oxiderar xantin till urinsyra. 
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6.3.1.9 Redogöra (substrat, produkter) för återanvändning av purinbaser via HGPRT, 

samt fosforylering av nukleosider upp till trifosfatnivå med hjälp av olika 

kinaser. 

HGPRT omvandlar hypoxantin tillbaka till IMP som kan omvandlas till båda AMP och GMP. 

HGPRT omvandlar också guanin till GMP. De olika nukleosiderna kan fosforyleras av kinaser 

från NMP till NDP och NTP.  

 

6.3.1.10 Redogöra för verkningsmekanismer för allopurinol, hydroxyurea, 5-

fluorouracil, metotrexat, AZT samt acyklovir. 

• Allopurinol – hämmar xantinoxidas, urinsyra kan inte bildas. 

• Hydroxyurea – Stoppar syntesen av deoxyribonukleotider genom att hämma 

ribonukleotidreduktas. (Cytostatika) 

• 5-fouracil – Omvandlas till 5-FdUMP som binder irreversibelt till tymidylatsyntas och 

inaktiverar detta. 

• Metotrextat – Hämmar dihydrofolatreduktas, vilket gör att dihydrofolat inte kan 

omvandlas till tetrahydrofolat, det blir då brist på N5. N10-metylen-THF som behövs vid 

syntes av dTMP. 

• AZT – nukleotid med hög affinitet för reverse transcriptase och inkorporeras i DNA, 

vilket terminerar DNA-syntesen. (HIV) 

• Acyklovir – inhibitor av herpesvirusets egna DNA-polymeras 

 

Studenten ska känna till 

6.3.1.11 Principiella orsaker till gikt (”gout”). 
Gikt orsakas av höga koncentrationer av urinsyra, som då fälls ut och bildar kristaller som kan 

orsaka inflammation. De höga koncentrationerna orsakas av ökad produktion av urinsyra, eller 

otillräcklig exkretion av urinsyra. Det kan vara ärftliga faktorer som påverkar 

purinmetabolismen eller faktorer som påverkar njurarnas hantering av urinsyra, som 

alkoholkonsumtion eller medicinering. 

 

6.3.1.12 Lesch-Nyhans syndrom och orsaker till detta. 
Lesch nyahns syndrom är att salvage pathway av puriner inte fungerar, vilket leder till ökad 

produktion av urinsyra och ökad koncentration av PRPP, vilket leder till ökad purinsyntes, 

vilket leder till ytterligare ökad urinsyrasyntes.  

 

6.3.1.13 Att nukleotider och nukleosider kan fungera som signalsubstanser och 

binda till specifika receptorer (t.ex. ADP i trombocyter). 
 Nukleotider och nukleosider kan fungera som signalsubstanser påe intra- och intercellulärt. 

Till exempel fungerar cAMP som en signalsubstans vid glukagons och adrenalins 

signaltransduktion.  
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6.3.2 Hem-metabolism 
Studenten ska kunna 

6.3.2.1 Redogöra för biosyntesen av hem på ett översiktligt sätt (substrat och 

produkter i det reglerade steget [Ala-syntas], samt de steg som påverkas vid 

blyförgiftning, vad som menas med tidiga/sena hemsyntes-intermediärer, 

subcellulär lokalisation, principiell struktur för hem [fyra kondenserade 

porfobillinogen molekyler och en komplexbunden järnjon]). 

Hem syntetiseras i levern och erytropoetisk benmärg. Först syntetiseras ALA från glycin och 

succinyl-CoA av ALA-syntas. Sedan kondenserar två ALA till porphobillinogen. Fyra 

porphobillinogen kondenserar till hydroxymetylbilan, vilket sedan omvandlas till 

uropofyrinogen III och därefter coproporfyrin III. Coproporfyrin III blir i sista steget till 

protoporfyrin IX. Protoporfyrin IX omvandlas till HEM genom att den Fe2+ binder till de fyra 

kväveatomerna. Syntesen av ALA och syntesen av HEM hämmas båda av bly. Tidiga 

intermediärer är intermediärer som bildas innan syntesen av tetrapyroler (uroporfyrinogen 

III) och sena intermediärer är tetrapyroler. Den principiella strukturen för HEM är fyra 

pyrolringar (fyra kondenserade porfobillinogen) med Fe2+ bundet till de fyra kväveatomerna i 

ett komplex. Syntesen av ALA och alla steg efter syntesen av coproporfyrinogen sker i 

mitokondrien, resten sker i cytosolen.  

 

6.3.2.2 Redogöra för vad som skiljer hembiosyntesen i benmärgen och levern (olika 

reglering av ALA-syntas 1 och 2). 

ALA-syntas 1 finns i alla vävnader och hämmas av HEM. ALA-syntas 2 finns endast i 

erytropoetiska celler och hämmas endast om det är järnbrist.  

 

6.3.2.3 Redogöra för nedbrytning av hem (substrat, produkter, enzym, lokalisation av 

de olika delstegen och transport av intermediärer mellan de olika platserna) 

Hem bryts ner genom att erytrocyter fagocyteras av makrofager i blodet och mjälten. Där bryts 

det ner till biliverdin och till sist bilirubin. Billirubin kan transporteras från makrofagerna till 

levern bundet till albumin. I levern konjugeras billirubin och utsöndras via gallan. Konjugerat 

billirubin omvandlas av bakterier i tarmfloran till urobillinogen som kan reabsorberas via v. 

Porta och deltar i enterohepatiska urobillinogencykeln, samt kan utsöndras via urinen.  

 

Studenten ska känna till 

6.3.2.4 Ikterus/gulsot och olika typer (prehepatisk, hepatisk, posthepatisk ikterus). 
Gulsot är ett symptom som beror på störningar i billirubinmetabolismen, vilket leder till 

ackumulering och gul färgning av ögonvitor och hud. Prehepatisk gulsot kan bero på 

hemolytisk anemi, vilket leder till högre produktion av billirubin än levern kan konjugera, eller 

Gliberts syndrom (genetisk nedsatt förmåga att bryta ned billirubin). Hepatisk gulsot beror på 

störningar av leverns funktion (till exempel hepatit) eller hos nyfödda på grund av att levern 

inte har fått tillräcklig funktion än. Posthepatisk gulsot kallas också obstruktiv gulsot på grund 

av gallsten, pankreascancer eller tarmcancer. 

 

6.3.2.5 Porfyrier vad som menas med tidiga/sena porfyrier, i relation till 

hembiosyntesen. 

Porfyrier är autosomala dominanta genetiska sjukdomar som påverkar syntesen av HEM. Det 

ger ackumulering av intermediärer och ofta anemi på grund av HEMbrist. Porfyrier kan vara 

tidiga (om de leder till ackumulering av tidiga intermediärer) och ger oftast neurologiska 

symptom då intermediärerna påverkar nervsystemet. Sena porfyrier (ackumulering av sena 
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intermediärer) ger ofta hudsymptom som hypotiseras bero på porfyrinmedierad syntes av 

aktiverade syrgasmetaboliter som ger membranskador.  

 

6.3.2.6 Redogöra för förekomst och användning av järn, de vanligaste 

hemproteinerna, lagringsproteinerna ferritin och hemosiderin, 

transportproteinet transferrin. 

I kroppen finns cirka 3,5 g (män) respektive 2,4 g (kvinnor) järn. Där finns majoriteten i 

hemoglobin, sedan lagras mycket i järnförråden. Därefter finns en liten del i myoglobin och en 

väldigt liten del i andra enzymer och proteiner. Järn lagras i proteinet ferritin i form av Fe3+. I 

plasma transporteras Fe3+ bundet till glykoproteinet ferritin. 

 

7 Modul 7 
Studenterna ska kunna: 

7.1 Hunger och mättnad, samt feed-fast-cykeln 

7.1.1 Beskriva hur man beräknar BMI och olika intervallet för BMI samt 

begreppen bukhöjd och midjeomfång.  

7.1.1.1 BMI 

BMI beräknas genom att dividera vikten i kilogram med längden i meter i kvadrat: 
𝑉𝑖𝑘𝑡(𝑘𝑔)

𝐿ä𝑛𝑔𝑑2(𝑚)
 

Intervallen för BMI är:  

UNDERVIKT <18,5 
NORMALVIKT 18,5 - 24,9 

ÖVERVIKT 25 – 29,9 
FETMA >30 

 

7.1.1.2 Bukhöjd och midjeomfång 
Bukhöjd är ett mått på mängden bukfett där höjden från en plan yta till bukens yta vid naveln 

mäts på en liggande person. Midjeomfång är ett annat mått på mängden bukfett där midjans 

omkrets mäts. 

 

7.1.2 Redogöra för centrala nervsystemets roll i reglering av hunger och 

mättnad.   
CNS har en stor betydelse för regleringen av hunger och mättnad. Laterala talamus styr 

signaler om hunger och ventromediala hypotalamus styr signaler om mättnad. Dels reglerar 

CNS frisättningen av olika hormoner som samspelar vid signalering om hunger och mättnad, 

dels skickar CNS signaler till mag-tarmkanalen via vagusnerven. CNS integrerar också signaler 

från sensorer som känner av födoämnen (UDP-GlcNAc), hormoner och kortexområden för att 

producera passande svar.  

 

7.1.3 Redogöra för innebörden av preabsorptiva, absorptiva och 

postabsorptiva aptitretande signaler respektive mättnadssignaler.  
Preabsorptiva signaler är signaler som kommer från kortex (smak, lukt, syn och känslor) och 

hormoner och nervsignaler från mag-tarmkanalen som informerar hypotalamus om att det 

finns mat i den. Signaler från kortex stimulerar hypotalamus, vilket ökar hungerkänslan och 

signaler från mag-tarmkanalen kan både stimulera och hämma hungerkänslor. De absorptiva 
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signalerna är signaler om att det finns födoämnen i kroppen och frisatt insulin. Dessa hämmar 

hungersignaler och stimulerar mättnadssignaler. De postabsorptiva signalerna är signaler från 

fettväven, som leptin och adiponektin, vilka frisätts då fettväven expanderar och hämmar 

hunger och stimulerar mättnad. 

 

7.1.4 Hormoners inverkan på hunger och mättnad 

7.1.4.1 Redogöra för glukos och insulins påverkan på hunger-mättnad.  
Förekomsten av glukos i blodet, samt frisättning av insulin hämmar hungerkänslor och 

stimulerar mättnad. 

 

7.1.4.2 Redogöra för fettvävens och leptins och andra peptiders roll i hunger-

mättnadskontroll.  
Vid matintag expanderar fettväven då TAG lagras i adipocyterna. Adipocyterna frisätter då 

leptin, vilket är ett hungershämmande hormon.  

 

7.1.4.3 Redogöra för ghrelin och dess funktion.  

Ghrelin är ett hormon som frisätts från fundusceller i magsäcken och stimulerar 

hungerkänslor. Ghrelin hämmar anorexiska neuron och stimulerar orexiska neuron.  

 

7.2 Förklara begreppet inkretin samt peptiderna GLP-1:s och GLP-2:s 

signaltransduktion, funktion och var de bildas i tarmen.  
Inkretiner är peptidhormoner som stimulerar frisättningen av insulin från β-celler efter 

födointag. GLP-1 och GLP-2 är inkretiner som binder till G-proteinkopplade receptorer. GLP 

1 och 2 (glukagonlika peptider) är anorexiska och hämmar hunger och födointag, fördröjer 

tömmande av magsäcken och påverkar CNS för att simulera mättnad. GLP 1 och 2 produceras 

av endokrina L-celler i tunntarmen (främst ileum) och tjocktarmen. Hormonerna binder till 

sin G-proteinkopplade receptor, vilket aktiverar jonkanaler, PI3K, fosfolipaser, adenylylcyklas 

eller receptorkinaser, vilket vidare påverkar metabolismen i cellen. 

 

7.2.1 Identifiera förändringar i metabolismen vid olika fysiologiska tillstånd 

(välnärt respektive svält, fysisk aktivitet respektive vila)  

7.2.1.1 Välnärt tillstånd 

Vid välnärt tillstånd tar levern upp aminosyror från maten och kolhydrater. Glukos 

fosforyleras och används till glykolys, HMP-shunten, samt glykogensyntes. Detta leder till 

höga nivåer av acetyl-CoA, vilket stimulerar fettsyrasyntes och frisättning av fett via VLDL. 

Aminosyror deamineras och används till de nämnda processerna, samt för att återbygga 

proteiner som brutits ned under fastan. I fettvävnad tas fett upp från kylomikroner och VLDL 

för syntes av TAG. Glukos tas också upp och går via glykolys och HMP-shunten. I muskler 

kommer GLUT-4 uttryckas, vilket leder till upptag av glukos som används till glykogenes. 

Aminosyror kommer användas till proteinsyntes och BCAA kommer brytas ned. Samtidigt 

kommer hjärnan endast använda glukos för att producera energi. Njurarna kommer i cortex 

producera acetyl-CoA via glykolys, lipolys och omvandling av laktat till pyruvat. I Medulla sker 

mest anaerob glykolys, vilket leder till produktion av laktat.  
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7.2.1.2 Fastande/postabsorptivt tillstånd 
Fasteperioden startar cirka 4 timmar efter måltid. Kroppens fettlager räcker i cirka 2 månader 

och glykogenlager räcker maximalt i 2 månader, glykogen används främst för att upprätthålla 

blodsockernivåer. Under fasta kommer glykogenolys och glukoneogenes i levern öka, fett 

kommer oxideras för att tillverka energi och ketonkroppar kommer syntetiseras. I fettväv 

kommer lipolysen öka, samtidigt som mer fett frisätts och mindre tas upp från blodet för att 

förse andra vävnader med energi. Muskler kommer i ett tidigt fasteskede använda fettsyror 

och ketonkroppar istället för glukos då de inte har GLUT-4 när det inte frisätts insulin. 

Proteiner kommer också bytas ned för att förse levern med aminosyror till proteolys och 

glukonogenes. Under längre fasta kommer musklerna sluta bryta ned proteiner i samma 

utsträckning, samt använda mindre ketonkroppar då dessa ska sparas till hjärnan. Hjärnan 

kommer initialt endast använda glukos som energi då levern har en fortsatt hög 

glukoneogenes, men efter några veckors fasta kommer hjärnan börja använda mer 

ketonkroppar istället. Vid väldigt lång fasta eller svält kommer njuren ta över mer än 50% av 

glukoneogenesen då njuren i den sura miljön som skapats till följd av 

ketonkroppasmetabolism tar upp glutamin som syntetiserats i muskler och omvandlar det till 

α-ketoglutarat, samt avger ammoniumjoner till urinet. 

 

7.2.1.3 Fysisk aktivitet 
Vid fysisk aktivitet används fett och kolhydrater på ett annat sätt än vid fasta. Musklerna 

kommer initialt använda kreatinfosfat och därefter sitt eget glykogen för att producera energi.  

 

7.2.2 Beskriva hur olika hormoner och intermediärer signalerar de olika 

metabola förändringarna (välnärt respektive svält, fysisk aktivitet 

respektive vila)  

Vid välnärt tillstånd kommer höga glukosnivåer, samt inkretiner leda till frisättning av insulin, 

som tillsammans med den höga substrattillgängligheten kommer leda till anabola processer 

som glykogenes, fettsyrasyntes och lipognes, glykolys (katabolt, men producerar energi) etc. I 

postabsorptivt tillstånd minskar sekretionen av insulin, istället secerneras glukagon, adrenalin 

och kortisol. Det leder till fosforylering av de flesta enzymer, vilket inaktiverar dem (utom HSL, 

glykogenfosforylas och glykogenfosforylaskinas som aktiveras). Detta inhiberar de anabola 

processerna och aktiverar de katabola processerna för att förse vävnader med nödvändiga 

substrat. 

 

7.2.3 Förklara mekanismer och betydelse av proteinnedbrytning (sambanden 

ubiquitinering-proteasom). 
Proteinnedbrytning har två funktioner: Först används det för att bryta ned felaktiga, skadade 

eller gamla proteiner för att försäkra korrekt funktion och förhindra ackumulering av toxiska 

ämnen eller metaboliter. Sedan fungerar proteolys även som en väg att producera energi under 

postabsorptiva förhållanden då aminosyror kan användas för att tillverka metaboliter i 

glykolys/glukoneogenes eller ketogenes. Nedbrytning av proteiner sker genom ubiquitinering, 

det vill säga att ubiquitin fäster på proteiner och fungerar som en signal för proteasomen att 

bryta ned proteinet till peptider och aminosyror.  
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7.2.4 Beskriva varför man mäter HbA1c och vad som är normala och 

patologiska nivåer av blodglukos.  

HbA1c är glykerat hemoglobin (glukos har bundit till hemoglobin) och höga nivåer är ett symptom på 

hyperglykemi. Normalt p-glukos vid fasta är cirka 4-6 mmol/l. 

 

7.2.5 Beskriva när och hur man utför en kolhydratbelastning och kunna 

redogöra för hur en normal och en patologisk belastningskurva ser ut.  
Kolhydratbelastning utförs då det finns misstankar om insulinresistens eller diabetes för en 

patient. Glukosbelastning utförs genom att den fastande patienten får dricka en glukoslösning 

och vid fasta intervall mäts p-glukos. Vid fasta ska blodglukos ligga mellan 4-6 mmol/l och bör 

inte vid glukosbelastning överstiga 12 mmol/l. Det ska också finnas en tydlig och tidig maximal 

glukostopp som sedan successivt minskar. Vid diabetes är kurvan högre och tar längre tid att 

sänkas till normala nivåer.  

 

7.2.6 Redogöra för polyolvägen och bildningen samt sorbitols metabolism och 

koppling till skador vid diabetes.  
Polyolvägen är syntesen av fruktos från glukos. Glukos omvandlas till sorbitol via 

aldolasreduktas, sedan omvandlas sorbitol till fruktos via sorbitoldehydrogenas. Sorbitol kan 

inte passera cellmembran och ackumuleras därför i vissa vävnader vid långvarig hyperglykemi 

och kan således ge skador vid diabetes.  

 

7.2.7 Beskriva teorier för olika molekylära orsakssamband till skador vid 

diabetes.  
Förutom ackumulering av sorbitol i olika vävnader, vilket ger skador är en annan 

förklaringsmodell till skador vid diabetes att fettmetabolismen påverkas. På grund av att 

lipoproteinlipas i fettväv inte aktiveras när det finns resistens mot, eller otillräcklig sekretion 

av insulin leder det till högre koncentrationer av lipoproteiner i blodet. Det är i sin tur kopplat 

med hjärt-kärlsjukdomar. Andra orsaker är glykering av proteiner, likt glykering av HbA vid 

hyperglykemi. Dessa glykerade proteiner kan sedan reagera vidare, vilket leder till 

ackumulerimng av skadliga proteiner, samt inflammation.  

 

Studenterna ska känna till: 

7.2.8 Olika signalsubstanser som binder till olika GPCR-receptorer (korta 

fettsyror producerat av intestinala bakterier, gallsalt/gallsyror, ß-

hydroxybutyrat) 
Fettsyror producerade av intestinala bakterier och β-hydroxybutyrat kan binda till GPCR och 

inducera insulinsekretion från β-celler, samt lipolys i adipocyter. Gallsyror kan binda till LXR 

och FXR som fungerar som transkriptionsfaktorer för att reglera bland annat 

kolesterolmetabolism och fettsyrasyntes (LXR), lipidmetabolism och glukosmetabolism 

(FXR), samt gallsyrametabolism (båda). 

 

7.2.9 Olika exempel av tarmflorans betydelse för hälsa och vid sjukdom. 
Tarmfloran har på flera sätt betydelse för hälsa och sjukdom. Förutom att tarmfloran direkt 

kan påverka kroppen genom att frisätta olika signalsubstanser, vilket kan påverka vikt genom 

födointag, samt födans sammansättning kan tarmfloran påverka genom sin egen 

sammansättning. Tarmfloran kan fungera som ett skydd mot patogena mikroorganismer, 

hjälpa till med nedbrytning av näringsämnen och omvandling av ämnen (sekundära gallsyror). 
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7.2.10 Olika molekyler (proteiner, enzymer och transkriptionsfaktorer) 

som är involverat i reglering av födointag eller metabola syndromet.  
Olika metaboliter kan binda till receptorer som är G-proteinkopplade, jonkanaler eller 

receptortyrosinkinaser. G-proteinkopplade receptorer aktiverar adeylylcyklas, vilket bildar 

cAMP, som i sin tur aktiverar PKA. PKA kan därefter aktivera olika proteiner och 

transkriptiosfaktorer som reglerar födointag. Jonkanaler och tyrosinreceptorkinaser kan 

aktivera MAPK, ett kinas som också reglerar andra enzymer eller transkriptionsfaktorer. 

Många metaboliter och hormoner kan direkt binda till kärnreceptorer som fungerar som 

transkriptionsfaktorer för gener som kan reglera födointag.  

 

7.2.11 Viken funktion adiponektin har samt var det framförallt bildas.  
Adiponektin bildas och frisätts av vit fettväv och minskar mängden FFA i blodet genom att öka 

fettsyraoxidationen i musklerna, minskar inflammation, minskar leverns glukosutsläpp, ökar 

musklernas glukosupptag och minskar ackumulering av fett i lever, muskler och makrofager 

(skumceller).  

 

7.2.12 Aktuella/framtida behandlingsstrategier för att behandla obesitas.  
Obesitas kan behandlas farmakologiskt med bland annat lipashämmare, liraglutid (GLP-1 

analog) som minskar födointag genom att reglera aptit, samt naltrexon och bupoprion som är 

aptithämmande. Dock är den första åtgärden att minska energiintaget via dietrestriktioner, 

samt att på lång sikt hålla den nya vikten via fysisk aktivitet. Det är också möjligt att behandla 

obesitas kirugiskt via t.ex. gastric bypass. 

 

7.2.13 Översiktligt hur celltillväxt kan stimuleras av insulin, fysisk aktivitet 

och aminosyror, via kinaserna mTOR och S6 (se även mål i modul 4, 5 

och 6 avseende signalering)  
Aminosyror, insulin, fysisk aktivitet och tillväxtfaktorer aktiverar mTOR, vilket är ett kinas 

som tillsammans med andra proteiner utgör regulatoriska enheter. mTOR aktiverar S6K som 

är ett kinas som aktiverar proteinsyntes, poliferation och cellöverlevnad.  

 

7.2.14 Förklara uttrycken ”det onda och det goda kolesterolet” 
Det onda kolesterolet avser höga halter av LDL i blodet, då dessa är förknippade med ökad risk 

för kardiovaskulär sjukdom, medan det goda kolesterolet är HDL, då detta inte är förknippat 

med kardiovaskulära sjukdomar.  

 

7.2.15 N-acetylglukosamin och O-glykosylering medierad av enzymet 

OGT, och eventuell betydelse för födointaget. 
OGT medierar additionen av N-acetylglukosamin till proteiner genom att använda UDP-

GlcNAc som donator. UDP-GlcNAc är en sammansatt molekyl som innehåller delar av alla 

energigivande ämnen (Nukleotid, UDP; Kolhydrat, glukos; Fett, acetyl; Protein, amin). 

Aktivitet av OGT induerar mättnad. 
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7.2.16 Betydelsen av näringstäthet i relation till energiintag, praktiska 

konsekvenser och riskgrupper för näringsbrist. (delvis modul 4) 
Näringstäthet och energiintag är bidragande faktorer för hälsorelaterade tillstånd som både 

övervikt och näringsbrist. Riskgrupper för näringsbrist är barn och tonåringar, äldre och 

människor som har begränsad tillgång till mat. Se 8. nutrition. 

 

8 Klinisk konsultation och undersökning 

8.1 Redogöra för innehållet i de tre delarna i den patientcentrerade 

konsultationen 

8.1.1 Kunna redogöra för de tre delarna i en konsultation 
De tre delarna i en konsultation är patientens del, läkarens del och den gemensamma delen. 

Under patientens del är det patienten som ska berätta fritt om sina besvär och läkaren ska 

lyssna öppet utan att värdera eller styra samtalet. Under läkarens del ska läkaren ställa riktade 

frågor och göra undersökningar för att bekräfta eller förkasta differentialdiagnoser. Under den 

gemensamma delen går läkaren och patienten igenom vad som har sagts och gjorts, samt hur 

man går vidare.  

 

8.1.2 Kunna redogöra för innehåll och funktion i patientens del 
Patientens del inleds med välkomnande från läkaren, samt en öppen fråga som ”berätta”. 

Därefter tillämpas öppet lyssnande med teknikerna eka, emotionellt kvitto, 

minisammanfattning och övergripande sammanfattning. Ekandet ger patienten möjlighet att 

komma vidare med sin berättelse. Emotionella kvitton validerar patientens känslor och 

orsaken till patienten besök. Minisammanfattning ger både patienten och läkaren en överblick 

över vad som sagts och synliggör eventuella missförstånd. Det ger också struktur och 

underlättar för läkaren att komma ihåg berättelsen. Den övergripande sammanfattningen 

avslutar patientens del och synliggör återigen några eventuella missförstånd och ger patienten 

möjlighet att se om hen har glömt något hen ville säga. Det ger också läkaren en övergripande 

struktur över berättelsen. Under patientens del ska läkaren försöka ta reda på tanke, oro och 

önskan som patienten har med besöket. Genom att ta reda på patientens oro har läkaren en 

möjlighet att bemöta den oron och försöka ta reda på om oron stämmer eller inte, vilket leder 

till nöjdare patienter. 

 

8.2 Redogöra för sjukhushygienens betydelse och Socialstyrelsens 

föreskrifter om basal hygien 

8.2.1 Kunna redogöra för varför basal hygien är viktigt 
Basal hygien är viktig för att förhindra smittspridning inom vården. Både mellan patienter och 

mellan personal och patienter. Kontaktsmitta från händer är den vanligaste orsaken till 

smittspridning inom vård och omsorg. Smittämnen kan även spridas mellan kläder och ytor, 

det är därför viktigt att dessa skyddas och rengörs på rätt sätt. 

 



118 

 

8.2.2 Kunna redogöra för principer för basal hygien inom vården 

8.2.2.1 Handdesinfektion 
Händer ska desinficeras innan och efter patientkontakt, efter kontakt med ytor nära patienten, 

före rent eller aseptiskt arbete, före och efter användning av handskar, efter smutsigt arbete 

och efter handtvätt. 

 

8.2.2.2 Handtvätt 
Händer ska tvättas med flytande tvål och rinnande vatten då de är synligt eller kännbart 

smutsiga, efter kontakt med patient som har kräkningar eller diarré och vid kontakt med 

kroppsvätskor.  

 

8.2.2.3 Handskar 
Handskar ska användas då det finns risk för kontakt med kroppsvätskor, eller vid orent arbete. 

Händer ska spritas före och efter användning av handskar. 

 

8.2.2.4 Skyddskläder (inkl. visir eller munskydd och skyddsglasögon) 
Skyddskläder ska användas om det finns risk för att arbetskläder förorenas via direktkontakt 

med patient eller kontakt med kroppsvätskor, eller annat biologiskt material. Vid risk för stänk 

av kroppsvätskor i ansikte ska visir eller munskydd och skyddsglasögon användas. 

 

8.2.2.5 Klädregler 
Arbetskläder ska ha ärmar som slutar ovanför armbågen. De ska bytas dagligen, samt om de 

förorenas och de förvaras och tvättas enligt specifika regler. Långt hår och skägg ska vara 

uppsatt så det inte hänger ner. Smycken får inte användas på händer och underarmar och 

naglar ska vara korta och fria från konstgjort material. Olika typer av bandage eller plåster får 

inte heller finnas på underarmar.  

 

 

8.3 Beskriva strategier för att identifiera och hantera egna värderingar 

och fördomar som kan påverka mötet med medmänniskor 

8.3.1 Att känna till evidensen för hur värderingar och fördomar kan påverka 

hälsoutfall negativt  
Fördomar och värderingar kan leda till att viktig information inte tas på allvar och missas. Det 

leder till feldiagnostik och kan vara direkt livshotande för patienten. Det beror på att hjärnan 

använder sig av två olika system för att processa information. Ett system är långsamt och 

noggrant och går ut på medveten, metodisk analys av information; det andra är snabbt och är 

baserat på mönsterigenkänning och associationer. Det är oftast det snabba som leder till 

feldiagnostik.  

 

8.3.2 Att kunna definiera begreppen explicit-, implicit- samt konfirmationsbias  

• Explicitbias – De fördomar och värderingar vi har om en person eller grupp påverkar 

hur vi bemöter den gruppen och våra medvetna tankeprocesser gällande personen eller 

gruppen. 

• Implicitbias – Omedvetna tankar och känslor styr hur vi uppfattar en viss situation.  
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• Konfirmationsbias – Då vi redan har en teori tenderar vi att leta efter bevis på att den 

teorin stämmer snarare än att leta efter information som både kan bevisa och 

motbevisa.  

 

8.3.3 Att kunna förklara grundprinciper för strategier för att synliggöra och 

hantera bias 
Genom att bli medveten om den egna tankeprocessen, samt de vanligaste kognitiva felen och 

fallgroparna har vi en möjlighet att styra tänkandet i en annan riktning och därmed undvika 

dessa. Även om vi inte kan bli av med bias kan vi hantera bias så det inte riskerar att leda till 

negativa utfall för patienter. 

 

8.4 Tillämpa öppet lyssnande med hjälp av öppna invitationer, 

sammanfattningar och bekräftelse i intervju med patient 

8.4.1 Kunna redogöra för samtalsteknikerna för att få fram tanke, oro och 

önskan i patientens del. 

• Öppen invitation – En öppen invitation är en inledning till ett samtal som inte styr 

samtalet i en specifik riktning. Det kan vara till exempel ”berätta”, vilket inte styr 

samtalet i någon riktning utan låter patienten berätta det hen vill berätta.  

• Eka – Genom att upprepa det sista patienten sa kan det hjälpa patienten ta upp tråden 

där hen tappade den eller underlätta tankeprocessen så att patienten självmant kan 

komma vidare i sin berättelse. 

• Emotionellt kvitto – Genom att validera patientens känslor med kvitton som ”det låter 

jobbigt eller vad bra att du kom hit” ger man patienten en bekräftelse på att dennes 

känslor är legitima och att patienten har tagit rätt beslut som uppsökt sjukvården. 

• Minisammanfattning – Minisammanfattning är att läkaren sammanfattar det som sagt 

hittills för att ge struktur till patienten historia om patienten säger mycket, samt 

minskar risken för missförstånd under berättelsens gång då patienten får en chans att 

rätta något som läkaren missuppfattat. 

• Övergripande sammanfattning – Övergripande sammanfattning förs i slutet av 

patientens del och går ut på att läkaren sammanfattar det patienten berättar återigen 

för att synliggöra eventuella missförstånd.  

 

8.5 Redogöra för korrekt utförande av och utföra blodtrycksmätning, 

klinisk undersökning av hjärta, lungor, buk och öron samt 

undersökning av reflexer 

8.5.1 Att kunna redogöraför de fysiologiska principer som underbygger korrekt 

utförande av blodtrycksmätning samt beskriva hur blodtrycksmätning ska 

utföras.  
Blodtrycket har två faser, systoliskt (då ventriklarna kontraheras) och diastoliskt (då 

ventriklarna relaxerar). På grund av att artärer är elastiska för att kunna fortleda pumpandet 

från hjärtat ut i alla extremiteter är det möjligt att mäta blodtryck i armarnas artärer (blodtryck 

mäts i a. brachialis). Inför blodtrycksmätning ska armen vara i hjärthöjd och det får inte finnas 

åtsittande ärmar på armen. Patienten ska ha ryggstöd och får inte sitta med korsade ben. 

Manschetten appliceras sedan 2-2,5 cm ovanför armvecket och armen ska vara avslappnad. 

Därefter palperas radialispulsen och manchetten pumpar upp till 30 mmHg över den nivå då 
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pulsen slutar kännas för att undvika silent gap. Stetoskopet placeras i armbågen över artären 

och trycket släpps sakta ur manschetten tills pulsen hörs i stetoskopet. Trycket antecknas då 

(systoliskt blodtryck). Därefter fortsätter man släppa ut luften tills ljuden försvinner och det 

nya trycket antecknas (diastoliskt blodtryck). Blodtryck kontrolleras för att hypertoni är 

vanligt i befolkningen och är en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar. 

 

8.5.2 Att kunna redogöra för de anatomiska strukturer och fysiologiska principer 

som underbygger korrektutförande av hjärtstatus samt beskriva hur man 

utför en korrekt undersökning av hjärtat. 
Hjärtljuden uppkommer vid klaffarnas stängning då blod studsar tillbaka mot dem. Vid det 

första hjärtljudet stängs mitralis och tricuspedalis och systole inleds, vid det andra hjärtljudet 

stängs pulmonalis och aorta och diastole inleds. Hjärtstatus tas genom att man lyssnar om 

hjärtrytmen är jämn och räknar hjärtfrekvensen under en minut. Sedan lyssnar man efter 

blåsljud på de olika klaffarna. Aorta hörs vid I2dx (Intercostalrum 2 dexter), pulmonalis vid 

I2sin, Tricuspedalis vid I4sin och mitralis vid apex cirka en handbredd ovanför revbensbågen 

och strax utanför bröstvårtan. Blåsljud kan också fortledas från mitralis ut under armhålan. 

Sist lyssnar man på karotiderna då blåsljud från aorta kan fortledas dit. Då måste patienten 

hålla andan.  

 

8.5.3 Att kunna redogöra för de anatomiska strukturer och fysiologiska principer 

som underbygger korrekt utförande av lungstatus samt beskriva hur man 

utför en korrekt undersökning av lungorna.  
Först kontrolleras andningsfrekvensen. Därefter perkuteras lunggränserna genom att man 

placerar ett finger längs med mellanrummen mellan revbenen på ryggen och snärtar två 

fingrar mot fingret. Då ljudet är ihåligt befinner man sig innanför lunggränserna. Sedan 

lyssnar man på inandningsljuden vid övre loberna som hörs högt på ryggen innanför 

skulderbladen, samt nedre lungloberna som hörs längre ner. Den högra mellanloben hörs i 

området kring höger bröstvårta. Man jobbar alltid systematiskt uppifrån och ner och lyssnar 

först på ena sidan och sedan andra för att jämföra ljuden. Man lyssnar på ljuden vid normal 

andning, djupandning och efter hoststöt. Man kan också lyssna över sternum för att höra 

luftrören. 
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8.5.4 Att kunna redogöra för de anatomiska strukturer och fysiologiska principer 

som underbygger korrekt utförande av bukstatus samt beskriva hur man 

utför en korrekt undersökning av buken.  
Buken delas upp i nio 

kvadranter: 

1. Under höger arcus 

2. Epigastriet 

3. Under vänster arcus 

4. Höger flank 

5. Umbilicalt (vid naveln) 

6. Vänster flank 

7. Höger fossa 

8. Hypogastriet 

9. Vänster fossa. 

 

Bukstatus inleds med 

inspektion av buken. Sedan 

auskulteras tarmljuden. Man 

kan också ibland höra 

onormala blåsljud från aorta 

eller njurartärerna. Vid 

utspänd buk kan man 

perkutera buken för att höra 

om det beror på utspända 

tarmar eller vätska/fett. Därefter palperar man buken. Patienten ska slappna av i magmuskler 

och ligga på britsen med händerna längs sidorna och böjda knän. Palperingen ska börja så 

långt från smärtfokus som möjligt, därefter ska man palpera alla kvadranter systematiskt. Man 

börjar först ytligt, sedan mer djupt och kollar på patienten medan man palperar för att avgöra 

om och var det gör ont. Män känner även efter resistenser, förstora lever eller mjälte samt 

breddad aorta genom att palpera medialt ovanför naveln (man känner pulsen). 

 

8.5.5 Att kunna redogöra för de anatomiska strukturer och fysiologiska principer 

som underbygger korrekt utförande av öronstatus samt beskriva hur man 

utför en korrekt öronundersökning med otoskop.  
Vid öronstatus kontrollerar man hörselgången och trumhinnan för att se om det finns någon 

inflammation som kan tyda på öroninflammation eller hörselgångsinflammation. Vid ett helt 

friskt öra kan man urskilja hammarskaftet bakom trumhinnan, samt se en tydlig ljusreflex i 

den nedre, främre kvadranten av trumhinnan. En öronundersökning görs med ett otoskop som 

fungerar som en ficklampa och förstoringsglas. Otoskopet sätts på genom att vrida på ringen, 

sedan sätts en tratt på otoskopet. Otoskopet sätts vid hörselgångens början och några fingrar 

på samma hand stabiliserar otoskopet mot huvudet. Den andra handen används för att dra 

örat uppåt och bakåt för att räta ut hörselgången. Medan man tittar i otoskopet för man det 

försiktigt in i hörselgången tills man kommer förbi de stora hårstråna och man kan se 

trumhinnan tydligt. När man ser den kan man lokalisera ljusreflexen och hammarskaftet, samt 

be patienten blåsa ut öronen för att se om örontrumpeten är öppen. Det är också möjligt att se 

vätska som ansamlats bakom trumhinnan. 
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8.5.6 Att kunna redogöra för de anatomiska strukturer och fysiologiska principer 

som underbygger korrekt utförande av status-extremitetsreflexer samt 

beskriva hur man utför korrekt undersökning av extremitetsreflexer. 
Sträckreflexer utlöses genom att muskeln sträcks. Det skickas då en afferent signal till 

ryggmärgen, där den kollas om till en efferent signal som leder till att muskeln kontraheras. 

Muskelsträckning kan induceras genom att slå mot senan. Vid testning av extremitetreflexer 

används en reflexhammare för att slå mot senan. Vid testning av reflexer ska patienten slappna 

av och extremiteter ska vara symmetriskt placerade så att de kan jämföras på båda sidor.  

 

Babinskis tecken är en reflex som utlöses genom att med ett trubbigt föremål inducera smärta 

längs foten från hälen, i en lateralt svepande rörelse mot stortån som då ska böjas neråt.  

 

Vid kontroll av achillesreflexen är patienten sittande med fritt hängande ben, sedan anbringas 

ett slag mot hälsenan och foten ska då flexas dorsalt.  

 

Vid testning av patellarreflexen är patienten i samma ställning som achillesreflexen och slag 

anbringas mot patellarsenan som då ska inducera en sträckning av benet.  

 

Bicepsreflexen testas genom att patienten har handen på sitt lår. Sedan placeras ett finger över 

senan som ligger medialt i armvecket och slag anbringas mot fingret. Då ska biceps 

kontraheras.  

 

Vid tricepsreflexen håller undersökaren armen i 90 grader och stödjer den så att den är 

avslappad. Sedan anbringas slaget mot tricepssenan precis ovanför armbågen, vilket kan 

inducera en sträckning av armbågen och kontraktion av triceps.  

 

För brachioradialisreflexen placeras armen som vid bicepreflexen och underarmen vrids lätt 

mot lillfingersidan. Därefter anbringas ett slag mot brachioradialissenan strax ovanför 

handleden. 

 

8.6 Redogöra för korrekt utförande och på ett patientsäkert sätt 

genomföra ven-, kapillär- samt svalgprovtagning 

8.6.1 Att kunna redogöra för hur venös provtagning ska ske på ett patientsäkert 

och korrekt vis.  
Venös provtagning görs genom att först applicera stasen och hitta en passande ven i armvecket. 

Därefter desinficeras området och en nål (med rör förplacerat, men inte intryckt) sticks in med 

cirka 30 graders vinkel (två fingrar under röret). Det är också viktigt att nålen är korrekt 

orienterad, med snedslipningen uppåt så den inte riskerar att suga fast i venens vägg. När man 

har kommit in i venen tas stasen bort och röret trycks in så att det kan fyllas med blod. När 

röret är fyllt tas det ut och sedan tas nålen ut genom att man försiktigt placerar en bomullstuss 

över punkteringsstället, drar ut nålen och sedan trycker för att stoppa eventuell blödning. 

Nålen täcks sedan med skyddshylsan och slängs. Därefter sätts plåster på såret efter nålen och 

blodet kan nu analyseras. Under hela provtagningen är det viktigt med handskar då det finns 

risk för blodsmitta. 
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8.6.2 Att kunna redogöra för hur kapillär provtagning ska ske på ett 

patientsäkert och korrekt vis.  
Vid kapillärprovtagning ska provtagaren ha handskar på grund av risken för blodsmitta. Sedan 

desinficeras fingertoppen där provet ska tas. Därefter tar man nålen och sticker hål på huden 

och trycker ut en bloddroppe. Sedan suger man upp blodet med det förberedda röret och 

överflödigt blod torkas bort. Därefter sätter man ett plåster på såret.  

 

8.6.3 Att kunna redogöra för hur svalgprovtagning ska ske på ett patientsäkert 

och korrekt vis. 
Svalgprovtagning görs genom att en träspatel används för att trycka ner tungan (vid behov) 

och sedan med en bomullspinne försiktigt svepa över svalgets yta. Vid ett strep. A test förs 

pinnen över halsmandlarna. Sedan analyseras provet genom att det doppas i en testlösning. 

Därefter används en provsticka för att kontrollera prevalensen av antigen från strep. A. 

Undersökningen bör göras med handskar då man riskerar att komma i kontakt med saliv. 

 
 

 

 


