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Agenda

§ Anatomi
‒Mikroskopi billeder

§ Fysiologi
§ Biokemi
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Oesophagus: Hvad er markeret?
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Hvor er vi? Hvorfor? Hvad er markeret?
LES/Cardia
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Corpus/Fundus

Ventriklen: Hvilken del? Hvad er markeret?
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Ventriklen: Corpus Fundus: Hvilke celler?
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Ventriklen: Hvilken del? Hvorfor? Hvad er
markeret?
Pylorus

Fov

La
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Tarmen: Hvor er vi? Hvorfor? Hvad er
markeret?
Colon

Colon
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Hvor er vi? Hvorfor? Hvad er markeret?
Canalis Analis
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Hvor er vi? Hvad er markeret?
Appendix vermiformis
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Hvor er vi? Hvad er særligt her?

Galdeblæren
Ingen submucosa
Ingen tunica muscularis
mucosa
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Cavum Nasi Olfakt: Hvad er markeret?
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Luftveje: Hvor er vi? Hvorfor?

Bronchie
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Lunger: Hvad er markeret?
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Lunger: Hvad er markeret?
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Agenda

§ Anatomi
§ Fysiologi
‒Mave-tarm
‒Hjerte-kar
‒Lunge
‒Energiomsætning

§ Biokemi
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Overblik: Gastro-intestinal fysiologi
I
Struktur & innervation
§

Struktur

§

Innervation

II
Regulatoriske substanser
§

GI hormoner
§
§
§
§

§

Gastrin
CCK
Secretin
GIP

Parakriner
§ Somatostatin
§ Histamin

§

Neurokriner
§ VIP
§ GRP
§ Enkephaliner

V
Fordøjelse og absorption
§

Kulhydrater

§

Proteiner

§
§

III
Motilitet

IV
Sekretion

§

Generelt

§

Spyt sekretion

§

Slow waves

§

Gastrisk sekretion

§

Tygning, synkning &
oesophagal peristalsis

§

Pankreatisk sekretion

§

Galde sekretion &
galdeblæren

§

Gastrisk motilitet

§

Tyndtarms motilitet

§

Tyktarms motilitet

§

Opkastning

VI
Lever fysiologi
§

Galde dannelse og
sekretion

Lipider

§

Elektrolytter & H2O
(absorption & sekretion)

Bilirubin produktion og
ekskretion

§

Metaboliske lever
funktioner

§

Detoxifikation
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I Struktur & innervation af GI trakten
Struktur
§

§

§

Epitheliale celler:
Specialiserede i forskellige
dele til sekretion eller
absorption
Muscularis mucosa:
Sammentrækning ændrer
overfladearealet til
sekretion eller absorption
Cirkulær muskel: Kontraktion
formindsker diameteren
af lumen af GI trakten

§

Longitudinal muskel:
Kontraktion bevirker
forkortning af et segment
af GI trakten

§

Submukosale plexus
(Meissnerʼs) og myenteriske
plexus (Auerbachʼs):
§ Udgør det enteriske
nervesystem
§ Integrerer, koordinerer
motiliteten, sekretionen og
de endokrine funktioner af GI
trakten

Innervation
Extrinsisk (parasymp & symp)
§ Efferente fibre: fra hjernestammen & medulla spin til GI
§ Afferente fibre: Fra chemo- og mekanorecep i GI tilbage
§ Parasympatiske nervesystem
§ Er generelt excitatorisk i GI trakten
§ Formidles via n. vagus og n. pudendus
1. Vagus nerven innerverer oesophagus, gaster,
pancreas og den øvre del af tyndtarmen. Reflexer
der medieres begge veje via vagus kaldes
vasovagale
2. N. Pudendus innerverer den nedre del af
tyndtarmen, colon, rectum, og anus
§ Præganglionære parasympatiske fibre synapser i de
myenteriske og submukusale plexer
§ Cellelegemer i plexernes ganglier sender informationen til
glat muskel, sekretoriske og endokrine celler i GI trakten

§ Sympatiske nervesystem
§ Er generelt inhibitorisk ift. GI traktens funktioner
§ Fibre originerer i medulla spinalis T8-T12
§ Præganglionære sympatisk cholinerge fibre synapser i de
prævertebrale ganglier
§ Postganglionære sympatiske adrenerge fibre forlader de
prævertebrale ganglier og synapser i de myenteriske og
submucosale plexer. Der er også direkte
postganglionær adrenerg innervation af blodkar og
nogen glat muskel
§ Celle legemer i plexernes ganglier sender information til
glat muskel, sekretoriske og endokrine celler

Intrinsisk (enterisk)
§ Koordinerer og formidler
information fra de parasymp
og symp nervesystemer til GI
trakten
§ Formidler lokale reflekser
indenfor GI trakten
§ Kontrollerer de fleste funktioner
i GI trakten, særligt motilitet
og sekretion, selv i fraværet af
extrinsisk innervation
§ Submucusale plexus
(Meissner)
§ Styrer primært sekretion
og blod flow
§ Modtager sensorisk
information fra kemo- og
mekanoreceptorer i GI
trakten (afferent)
§ Myenteriske plexus
(Auerbach)
§ Kontrollerer primært
motiliteten
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II Regulatoriske substanser
A) GI hormoner

B) Parakriner

Bliver frigjort af de endokrine celler i GI mukosa til portåren videre til generel cirkulation og
har virkning på target cells

§
H.

Sekretionssted

GastrinCCK

Gaster’s Gceller
(primært i
antrum/
pylorus)

Gastrin

Homologi

Stimulus til
sekretion
•
•
•
•
•

GastrinCCK

Duodenum
og
Jejunums
I-celler

•
•

Aktioner

+ Små
peptider og
amino syrer
+ Distention
af maven
+ Vagus (via
GRP)
- Inhiberet af
H+ i maven
- Inhiberet af
somatostatin

•

+ Små
peptider og
amino syrer
+ Fedtsyrer

•

•

•

CCK
•
•

Sekretin

Duodenum
s S celler

•

Duodenum: H
+ og fedtsyrer

•
•
•

GIP

Sekretinglukagon

Duodenum
og
jejunum

•

Fedtsyrer,
amino syrer
og oral
glucose

•

•

•

Secretinglukagon

Δ+ gastrisk H+
sekretion
Stimulerer vækst af
gastrisk mukosa

Andet

•
•

Stimulerer
kontraktion af
galdeblæren og relax
af Oddi’s sphincter
Δ+ pankreatisk
enzym og HCO3sekretion
Δ+ vækst af exokrine
pancreas/ galdeblære
Inhiberer gastisk
tømning

•
•

Δ+ pankreatisk
HCO3- sekret
Δ+ biliær HCO3sekret
Δ- gastrisk H+
sekretion

•

Δ+ insulin sekretion
Δ- gastrisk H+
sekretion

•
•

•

•

17 amino syrer i “lille
gastrin”. Det er den
form der secerneres
postprandialt
Al biologisk aktivitet
er i de fire Cterminale amino syrer
“Stor gastrin” har 34
amino syrer men er
ikke dimer af “lille
gastrin”
33 amino syrer
De 5 terminale amino
syrer er ens i CCK og
gastrin
Biologisk aktivitet er i
C-terminale
heptapeptid.
Indeholder den
sekvens som er
homolog til gastrin.
Dvs. CCK har også
gastrin aktivitet
27 amino syrer. 14 af
disse er de samme
som glucagon
Alle amino syrer
nødvendige for
biologisk aktivitet
42 amino syrer
Omdøbt til “Glucosedepend. insulinotropic
peptide”

§

Frigøres som hormonerne

§

Diffunderer kort til celler i GI

1.

Somatostatin: Secerneres i hele GI pga. H+ i lumen
§
§
§

2.

Inhiberes af vagus
Inhiberer alle GI hormoner
Inhiberer Gastisk H+ sekretion

Histamin: Secerneres af mast celler i den gastriske
mukosa (corpus/fundus)
§

Forøger gastrisk H+ sekretion direkte og ved at
potentiere effekterne af gastrin og vagal stimulation

C) Neurokriner
§

Syntetiseres af neuroner i GI

§

Diffunderer over synaptiske kløft til mål cellen

1.

VIP: secerneres af neuroner i mucosa og glat
muskel i GI
28 aminosyrer. Homolog til sekretin
Producerer afslapning af GI glat muskel incl. LES
Stimulerer pankreas HCO3- sekretion og inhiberer
gastrisk H+ sekretion (=sekretin)
§ Secerneres desuden af pancreas tumorer à
pankreatisk kolera
§
§
§

2.

GRP: (bombesin) Secerneres af vagus nerver som
innerverer G cellerne
§

3.

Stimulerer gastrin frigørelse af G celler

Enkephaliner: (met- og leu-) secerneres af
nerverne i mukosa og glat muskel i GI
Stim. kontraktion af GI glat muskel, især LES,
pyloriske og ileocecale sfinktere
§ Inhiberer intestinal sekretion af væske og elektrolytter.
Derfor kan opiater behandle diarré
§
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III GI motilitet 1/2
A) Generelt
§

§

§

§

§

B) Slow waves

Kontraktilt væv i GI er
næsten eksklusivt syncytisk
glat muskel, undtaget
pharynx, øvre 1/3 af
oesophagus og externe anal
sphincter, som alle er
tværstribet muskulatur
Depolarisering af den
cirkulære muskler medfører
kontraktionen af en ring af
glat muskel og en mindre
diameter af det segment af
GI
Depolarisering af
longitudinel muskel
medfører kontraktion i den
longitudinelle retning og
forkortning
Fasisk (periodisk)
kontraktion forekommer i
oesophagus, gastrisk
antrum og tyndtarmen
Tonisk kontraktion er i LES,
mavens pylorus og
ileocecal + intern anal
sfinktere

C) Tygning, synkning og oesophagal
peristalsis
1. Tygning:
§ Lubrikerer og sønderdeler

§

Er spontane, oscillerende membran potentialer i
glat muskel

§

Originerer i Cajalʼs intersitial celler: pacemakerceller

§

Er IKKE aktionspotentialer, men bestemmer
mønsteret af aktions potentialer à kontraktion

1.

Produktion af slow waves: Cyklisk åbning af
Ca2+ kanaler, fulgt af K+ kanaler
§ Depolarisering ved hver slow wave bringer
glatte muskel celler tættere på tærskelen og
dermed ssh. for aktionspotentialer = kontrakt

2.

Frekvensen af slow waves:
§ Varierer i takt med GI trakten, men er
konstant og karakteristisk i hver del af GI
§ Ikke påvirket af hormonelt eller neualt input.
Frekvensen af AP udover slow waves
modificeres af neuralt og hormonalt input
§ Sætter maximum frekvensen for kontraktion i
hvert afsnit af GI
§ Lavest frekvens i maven (3/min) og højest
i duodenum (12/min)

2. Synking: Synkningsrefleksen koordineres i n. solitarius
1. Nasopharynx lukker og forhindrer vejrtrækning
2. Larynx muskler lukker glottis og løfter larynx
3. Peristalsis begynder i pharynx à OES afslappes til
oesophag.
3. Oesophagal motilitet: peristalsis
§ Sfinktere i hver ende forhinder luft og syre ind i
oesophagus
§ Idet oesophagus er i thorax er trykket = thorax
tryk, dvs. lavere end atmosfærisk tryk. Dvs. man
kan måle thorakalt tryk med ballon i oesophagus
1. OES afslappes, bolus ind
2. Primær peristaltisk kontraktion: højt tryk bag
bolus og driver frem. Tyngdekraften hjælper
3. Sekundær peristaltisk kontraktion rydder rest
mad ud
4. LES afslappes idet bolus nærmer sig. Dette er
vagalt medieret og neurotransmitteren er VIP
5. “oral” i maven afslappes “receptiv relaxation”:
bolus ind
4. Klinisk: oesophagal motilitet
1. Gastrooesophegal reflux “surt opstød”: hvis tonus i
LES nedsættes
2. Achalasi: hvis LES ikke afslapps og maden
akkumuleres
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III GI motilitet 2/2
D) Gastrisk motilitet

G)
Opkast

§

En bølge af modsat peristalsis beg. i tyndtarmen, flytter GI
indhold oralt

§

Gastrisk indhold ender til sidst i oesophagus

§

Opkast centeret i medulla stimuleres bagerst i halsen, gastrisk
distension og vestibulær stimulation (køresyge)

§

Chemoreceptor trigger zonen i fjerde ventrikel aktiveres af
emetika, bestråling og vestibulær stimulation

E) Tyndtarms motilitet

F) Tyktarms motilitet

§

Gaster har tre lag glat muskel: en oblique udover de
longitudinale og cirkulære

§

Tyndtarmens funktioner er
fordøjelse og absorption

§

Fækalt materiale flyttes fra cecum til colon til anal
kanalen

§

Tre anatomiske divisioner: cardia, fundus/corpus og
antrum

§

§

Haustra opstår efter kontraktioner i tyktarmen

Funktionelle regioner:

1.

Cecum og proximal colon

§

Slow waves sætter basal
rytmen: 12/min. AP ovenpå
giver kontraktionerne

§

“oral”: cardia + fundus + proximal corpus: her
oxyntiske (parietalcelle-) kirtler. Modtager bolus

§

“Caudad”: antrum + distal corpus: her kontraktioner
der blander og deler :“jet” “retropulsion”

1.

2.

3.

§

1.

“Receptiv relaxation” i oral regionen
§ Er en vagovalal reflex. Kan fjernes ved vagotomi
§ CCK à øger distensibiliteten af oral delen
Mixing og fordøjelse
§ Caudad regionen nås i slow waves, AP fyrer:
kontraktion. Slow wave frekvensen sætter max
frekvens af kontraktioner
§ En kontraktionsbølge lukker distalt antrum
(pylorus). Idet kaudale gaster kontraheres skubbes
maden tilbage (retropulsion)
§ Gatriske kontraktioner øges af vagal og mindskes af
sympatisk stimulation
§ Selv i faste sker der “migrærende myoelektrisk
komplex” ca. /90min for at cleare maven. Motilin
medierer disse
Gastrisk tømning
§ Cauda regionen kontraheres à mad til duodenum
§ Raten af gastrisk tømning er hurtigst når indholdet
er isotonisk
§ Fedt inhiberer tømning à stimulere CCK frigivelse
§ H+ i duodenum inhiberer gastrisk tømning via
direkte neurale relfexer. H+ receptorer til gastrisk
glat muskel via interneuroner i GI plexer

2.

3.

§

Parasympatisk stimulation
øger mens sympatisk
formindsker kontraktion
Segmentations kontraktioner
§ Blander indholdet, uden
at drive det frem
§ En sektion kontraheres,
sender chyme i både oral
og caudal retning
Peristaltiske kontraktioner
§ Er meget koordinerede
og driver chymen frem til
tyktarmen. Ideelt sker
det først når fordøjelse
og absorption er færdig
§ Koordineres af det
enteriske (intrinsiske)
nervesystem
Gastroileal reflex
§ Medieres af det
extrinsiske ANS og
muligvis gastrin
§ Tilstædeværelsen af mad
i maven forgøer
peristalsis i ileum og
relaxation af ileocecal
sfinkteret à indhold til
tyktarmen

§
§

2.

Distal colon
§

3.

Når den proximale colon er distenderet med fækalt
materiale kontraheres det ileocekale sfinkter for at
forhindre reflux til ileum
Segmentations kontraktioner i proximal colon blander
maden og ansvarlig for haustraʼs opståen
Masse bevægelser sker 1-3 gange om dagen og bevæger
langt, e.g. fra tranvers til sigmoid colon
Det meste vand er reabsorberet så fæces er her
semisolidt og langsomt

Rectum, anal kanal og defekation
1. Idet rektum fyldes kontraheres den og interne anal
sfinkter relaxeres
2. Når rectum er 25% så trang til defekation. Forhindres af
externe anal sfinkter kontraktion
3. Når passende så viljestyret relaxation
4. NB Valsalva

4.

Gastrocolisk reflex
1. Mad i gaster øger colons motilitet og frekvensen af masse
bevægelser
2. Den gastrocoliske reflex har hurtig parasympatisk
komponent når maven distend.
3. En langsommere hormonal komponent medieres af CCK
og gastrin

5.

Fejl i tyktarmens motilitet
1. Emotionelle faktorer påvirker stærkt motiliteten via ANS.
Irritable bowel syndrome i stress à konstipation (øget
segmentations kontraktioner) eller diarré
2. Megakolon ved fravær af colonisk ENS à konstriktion af
et segment samt alvorlig ophobning og konstipation
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IV GI Sekretion

Stimuleret af

Karakteristika

Spyt sekretion
§

Høj volumen, Høj HCO3- & K+

§

Hypotont

§

Alfa-Amylase (ptyalin)

§

Lingual lipase

§

Sammensætning afh. af flow rate:
lav= lavest osmolaritet men højest K
+ konc. Høj=nærmest plasma

Gastrisk sekretion
§

§

Høj HCO3-

§

§

Via carbonisk anhydrase og H+, K+
ATPasen (blokeret af omeprazole))

§

§

Metabolisk alkalose: Ved opkast
ankommer H+ aldrig til tyndtarmen, der
er ingen stimulus til pankreas HCO3ud, så blodet bliver basisk

Isotonisk både ved høj og lav flow
rate. Lav rate: Na+ og Cl-. Høj rate:
Na+ og HCO3-

1. Primære galde salte ud. Omdannes til
sekundære af bakterier i tarmen.

§

Pankreatisk lipase, amylase og
protease

§

Cystisk fibrose giver defekt Cl- kanal
(CFTR). Medfører deficiente
pankreatiske enzymer

§

Pepsinogen (chef celler)

Modificeres i dukter: reabs Na+ & Cl-.
Secernerer K+ og HCO3-. Stimuleres
af aldosteron

§

Intrinsisk faktor (parietal cell.)

§

Gastrin (G celler i antrum)

§

NB: H. Pylori

§

Mad, lugte, reflexer og kvalme

1.

§

Både parasympatikus og sympatikus
(parasymp vigtigst via VII og IX)

§

Direkte: Muskarinerge Ach synapser, via
IP3 / [Ca2+]

§

Parasymp: via IP3 og [Ca2+]

§

§

Symp: via beta-adrenerg, cAMP

Indirekte: Vagus til G celler (GRP
synapser) à gastrin endokrint til
parietal cellerne

§

Vagal:

§

2.

3.
§

§

Inhiberet af

HCl (parietal celler)

Galde sekretion &
galdeblæren

Pankreatisk sekretion

§

Atropin blokerer direkte pathway

§

Gastrin: Ud når mad, stimulerer H+
ud ved at interagere med CCK
receptoren. Via IP3 / [Ca2+]
Histamin: Stimulerer H+ ud via H2
receptorer. Via cAMP
ACh, histamin og gastrin potentierer
H+ sekretionen. Dvs. summen større
end enkelte stimuli. Forklares af
forskellige intracellulære mekanismer

§

HCO3-: Sekretin
§

Fra S celler i duodenum pga H+

§

Virker på pankreatiske dukt celler
à øget HCO3-

§

2. messenger er cAMP

CCK (potentierer sekretin)
§

Fra I celler i duodenum & jejunum

§

Virker på acinar cellerne til forøget
enzym sekretion

§

2. messenger IP3 & [Ca2+]

Galde salte: Amfifatiske. Medfører
emulsifikation à miceller

2. Galde saltene konjugeres med GLY /
TAU. 3. Elektrolyter og H20 tilføjes. 4.
Galdeblæren fyldes. 5. Galden
koncentreres i galdeblæren pga.
Resorption af opløste elementer og
H2O
§

+ Bilirubin, Fosfolipider, Kolesterol

§

CCK (kontraherer galdeblære og
relakserer Oddiʼs sfinkter). Frigøres
pga. Små peptider og fedtsyrer i
duodeum

§

Parasympatikus: kontraherer
galdeblæren

§

Recirkulation: Terminal ileum
indeholder Na+-galdesyre cotransporter

§

Efter ileal resektion recirkuleres galde
syrer ikke: steatorrhea

§

Ileal resektion (!)

Parasympatikus (vagovagal refleks)
§

Aktiveres af H+, små peptider,
amino syrer og fedtsyrer i
duodenum

Pepsinogen: parasympatikus

§

Søvn

§

Lav gastrisk pH (<3.0)

§

Dehydrering

§

Somatostatin

§

Atropin

§

Direkte: parietal celle Gi
receptorer à cAMP ned

§

Indirekte: inhiberer histamin
og gastrin sekretion

§

Prostaglandiner: Gi à cAMP ned

§

Chymen i duodenum (via secretin og
GIP)

§

Atropin, Cimetidin Omeprazole

§

…
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V GI Fordøjelse og absorption
Kulhydrater

Proteiner

Lipider

Esterificering af Cholesterol:
LCAT: ved HDL i blodbanen
ACAT1: alle væv
ACAT 2: Hepar + enterocytter

Elektrolytter & H2O

Elektrolytter & H2O

Fordøjelse af kulhydrater

Fordøjelse af proteiner

Fordøjelse af lipider

§

Krydser cellulært eller paracellulært

Absorption af vitaminer

1.Alfa-amylaser (spyt og
pancreas) hydrolyserer 1,4glykosidiske bindinger i
stivelse til oligosakkarider

a.Endopeptidaser: hydrolyserer
indre bindinger

a.Maven

§

Tight junctions mellem epithel celler

•Fedt opløselige ADEK i miceller med lipider

§

Permeabiliteten varierer med epithel type:
colon er “tight” mens tyndtarmen og
galdeblæren er “utæt” (permeabel)

•Fleste vandopløselige med Na+ afhængig cotransport

2.Maltase, alfa-dextrinase
og sukrase i tarmens
børstekam hydrolyserer
oligosakkarider til glukose
3.Laktase, trehalase og
sukrase degraderer
disakkarider til
monosakkarider

b.Exopeptidaser: Hydrolyserer en
amino syre ad gangen fra C
terminus

d.Secerneres som pepsinogen af
chef cellerne
e.Pepsinogen aktiveres af pepsin
samt af H+, optimal pH = 1-3

Absorption af kulhydrater

2.Glukose og galaktose
§

§

§

§

Transporteres fra
lumen med Na+ kotransporter (SGLT 1)
Dernæst til blodet
med faciliteret
diffusion (GLUT 2)
Na+-K+ pumpen i
basolateral membran
holder intracellulært
[Na+] lavt
Forgiftning af Na+-K+
pumperne ødelægger
Na+ gradienten à
inhibere glucose og
galaktose absorption

3.Fruktose
§

Transporteres kun af
faciliteret diffusion
(GLUT 5)

4.Laktose intolerans fra
manglende laktalase à
osmotisk diarré

Blanding og sønderdeling øger
overflade arealet

§

Lingual lipase fordøjer nogle
TAGs til MAG og FFA. Men fleste
fordøjes i tarmen af
pankreatiske lipaser

c.Pepsin: Ikke essentiel til
protein fordøjelse

f.Når pH>5 denatureres pepsin

1.Kun monosakkarider
absorberes

§

Absorption af proteiner
a.Førdøjede produkter af
protein kan absorberes som
amino syrer, dipeptider og
tripeptider
b.Frie amino syrer
§

§

§

Na+-afhængig
amino- syre cotransport (analog til
SGLT 1)
Amino syrer
transporteres til blodet
af faciliteret diffusion
Fire adskilte carriers
til neutrale, acidiske,
basiske og imino
amino syrer

c.Dipeptider og tripeptider

§

CCK nedsætter gastrisk
tømning, giver tid nok til
fordøjelse og absorption

§

Galde syrer emulsiferer lipider i
tyndtarmen

§

Pankreatiske lipaser hydrolyserer
lipider til FFA, MAG, cholesterol
og lysolechthin

§

Hydrophobiske produkter opløses
i miceller af galde syrer

1) Passiv diffusion (Na+ kanaler)
2) Na+-glukose eller Na+-amino syre cotransport
3) Na+-Cl- co-transport
4) Na+-H+ udveksler
§

I tyndtarmen er 2-4 vigtigst. i colon er
1 vigtigst

b. Na+ pumpes ud af cellen mod elektrokemisk
gradient af Na+/K+ ATPasen
c. Cl- absorption medfører Na+ absorption
gennem GI trakten:
1) Passiv diffusion af paracellulær rute

Absorption af lipider
a.Miceller bringer fordøjelsesprodukterne
til den absorptive overflade hvor FFA,
MAG og cholesterol diffunderer til
cellerne. Glycerol er hydrophilisk, ikke
indeholdt i micellerne

2) Na+-Cl- co-transport
3) Cl-HCO3- udveksling

Absorption og sekretion af K+
b. K+ secerneres aktivt i colon som i nyrenes
distale tubuli. Hvis diarré så hypokalemi

•

Sekundær til elektrolytter

c.Chylomikroner transporteres
exocytotisk til lymfekar

•

Isoosmotisk i tyndtarmen og
galdeblæren. Svarer til nyrens proximale
tubuli

•

I colon er H2O permeabiliteten meget
mindre

§

H+-afhængig cotransport også i
luminale membran

a.Pankreatisk sygdom

Når i tarmcelle à
amino syrer af
peptidaser i
cytoplasma

c.Ileal resektion

Malabsorption af lipider:
steatorrhea

B12-intrinsisk faktor komplekset
binder på receptor på ileal cellerne
og absorberes

•

Gastrectomi à ingen gastriske
parietal celler intrinsic factor B12

Absorption af calcium
•Afhænger af tilstedeværelsen af aktivt D
vitamin, som produceres i nyrerne. Dette
inducerer syntesen af tarmens Ca2+bindingsprotein calbindin D-28K
•Vitamin D mangel eller kronisk nyresvigt
resulterer i utilstrækkelig Ca2+ absorption

Jern
•Absorberes som hem eller fri Fe2+. Hem jern
nedbryds i tarm celler
•Fri Fe2+ bindes til apoferritin og cirkulerer
bundet til transferrin til leveren, derfra til
knoglemarv
•Jernmangel er hyppigste årsag til anemi

Absorption af H2O

Tarmens sekretion af elektrolytter og H2O
•

Sekretionen sker i krypter. Absorptionen
sker i villi

•

Cl- er den vigtigste secernerede ion
gennem Cl- kanaler drevet af cAMP

e.Nedsat antal tarmceller

•

Na+ secerneres passivt efter Cl-

f.Fejl i syntese af apoprotein B

•

Cholera toxin stimulerer Cl- ud pga. cAMP

•

Fra blod til lumen

b.Hypersektretion af gastrin

•

a. Madens K+ absorberes af tyndtarmen

b.I tarmcellen bliver lipid produkterne
(dvs. MAG og FFA) re-esterificeret til
TAGs, kolesterol estere og phospholipider
à Chylomikroner (kræver apoprotein
B48)

Absorberes
hurtigere end frie
amino syrer

•B12 absorberes i ileum, kræver intrinsisk faktor

a. Na+ ind i tarmceller krydser luminal
membran:

b.Tyndtarmen

§

§

Absorption af NaCl

d.Bakteriel overvækst
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VI Lever fysiologi
Galde dannelse og sekretion
§

[se sekretionsafsnittet]

Metaboliske lever funktioner
Kulhydrater
§

Bilirubin produktion og
ekskretion
§

Hemoglobin nedbrydes til
bilirubin af det
retikuloendotheliale system

Danner gluconeogenese,
opbevarer glukose som
glykogen og frigiver oplagret
glukose

Proteiner
§

Syntetiserer non-essentielle
aminosyrer
Syntetiserer plasma proteiner

§

Blirubin bæres med albumin

§

§

I leveren konjugeres bilirubin
med glucuronisk syre via
UDP-glucuronyl transferase

Lipider

§

Konjugeret bilirubin udskilles i
urinen og en del som galde

§

I tarmen omdannes
konjugeret bilirubin til
urobilinogen som returneres
til leveren, samt urobilin og
stercobilin som udskilles i
fæces

§

Deltager i fedtsyre
oxidationen

§

Syntetiserer lipoproteiner,
kolesterol og phospholipider

Detoxifikation
§

Potentielt giftige subsanser til
lever via portal åre systemet

§

Leveren modificerer i first
pass metabolismen

§

Fase 1 reaktioner katalyseres
af cytochrom P-450 enzymer
som følges af fase 2
reaktioner der konjugerer
substanserne à øget
opløselighed
www.LookSeeDo.dk

Overblik: Hjerte & vaskulær fysiologi
Hemo-dynamik

Elektrofysiologi

Muskel & output

Cyklus

§

Komponenter

§

ECG

§

Key myocardial cell elements

Faser:

§

Hastighed

§

Hjerte aktions potentialer

§

§Atrielle systole

§

Blod-flow (cardiac output)

Excitation-kontraktion
Kontraktilitet

§

Længde-spænding i ventrikler
(Frank Starling)

§

Ventriculært tryk (volume
loops)

§

Hjerte & vasc funktion kurver

§

Slag-volumen, cardiac output
(CO) og ejektions-functionen

§

Slag-arbejde

§

Hjertets O2 Forbrug

§

Fick princippet til CO måling

§

§ Hurtige fibre
§ Langsomme fibre (SA node)

Modstand
§
§
§
§

Poiseuille
Parallel vs. serie modstand
Laminær vs. turbulent flow
Shear

§

Kapacitans (compliance)

§

Trykprofiler, arterielt & vernøst
tryk

§

Lednings-hastighed

§

Excitabilitet

§

Autonome effekter

Regulation af arterie tryk

Mikrocirkulation

§Isovolumetrisk ventriculær
kontraktion
§Hurtik ventriculær ejektion
§Reduceret ventriculær ejektion
§Isovolumetrisk ventriculær
relaksation
§Hurtig ventriculær fyldning
§Reduceret ventriculær fyldning

Lokal & speciel cirkulation

Integrative funktioner

§

Baroreceptor refleksen

§

Kapillærnetværkets struktur

§

Coronar

§

Tyngde-ændringer

§

Renin-angiotensin-aldosteron
systemet

§

Passage over kapillær væggen

§

Cerebral

§

Træning

Andre regulationsmekanismer

§

Væskeudveksling over
kapillærer

§

Muskel

§

Blødning

§

Endothel-deriveret afslapningsfaktor (EDRF)

§

Hud

§

§

Lunge

§

Lokale (intrinsiske) kontrol
mekanismer

§

Hormonale (extrinsiske) kontrol
mekanismer
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Overblik: Respiratorisk fysiologi
I Lunge volumen &
kapacitet

II
Vejrtrækningsmekanik

§

Lunge volumener

§

Inspirations-muskler

§

Lunge kapaciteter

§

Expirations-muskler

§

Tvunget (Forced)
expiratorisk volumen

§

Respiratorisk Compliance

§

Relationer mellem tryk,
flow og modstand

§

Dødt rum
§

Respirationscyklus

§

Lunge sygdomme

III
Gas-udveksling

IV
Ilt og CO2 transport

Daltons low om partial
tryk

O2:

§

Partial tryk af O2 og CO2

§

Opløste gasser

§Hemoglobin-O2 dissociations
kurven

§

Diffusion af gasser såsom
O2 og CO2

§Forandringer i hemoglobinO2 dissociations kurven

§

Perfusions-begrænset og
diffusions-begrænset gasudveksling

§Årsager til hypoxemi og
hypoxi

§

§Hemoglobin

CO2:
§Typer af CO2 i blodet
§Transport CO2 som HCO3-

V
Pulmonær cirkulation
§
§

Tryk og cardiac output i
den pulmonære cirkulation
Distribution af pulmonært
blod flow

§

Regulation af pulmonært
blod flow- hypoxisk
vasoconstriktion

§

Shunts

VI
V/Q defekter
§

V/Q ratio

§

V/Q ratio i forskellige dele
af lungen

§

VII
Kontrol med vejrtrækning
§

Central kontrol med
vejrtrækning

§

Kemoreceptorer for CO2,
H+ og O2

§

Andre receptorer til
verjtrækningskontrol

Ændringer i V/Q ratio

VIII Intregreret respons
af respirations-systemet
§

Træning

§

Adaptation til høj altitude
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I Lunge volumen og kapacitet
Dødt rum

Volumener og kapaciteter
•
•

Anatomisk: ledende luftveje, ca.
150ml normalt
Fysiologisk: Det der ikke deltager i
gas-udveksling. Ca. lig anatomisk
normalt. Kan være større når V/Q
defekt. Beregnes som:

Tvungen expiratorisk volumen
•
•

Volumina at huske (L):
• TV = 1/2
• VC = 5
• IC = 3,5
• IRV = 3
• FRC = 2,5
• RV = 1,2
• IRV = 3
• ERV = 1

•
•

Er den andel af (F)VC der kan
tvinges ud på et sekund: FEV1/FVC
Normalt mindst 0,8
•
0,7 i klinikken
•
Til VC = 5L svarer altså FEV1 =
mindst 4L
Obstruktive lungelidelser (asthma,
KOL) sænker FEV1/FVC
Restriktive lungelidelser (fibrose):
Både FEV1 og FVC er sænket så
brøken er enten normal eller større
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III Gas-udveksling
Daltons low om partial tryk
§ Partial tryk = Total tryk x
Fraktionel gas koncentration
§ Tør luft ind:
§ PO2 = 760mmHg x 0,21
= 160 mmHg

Partial tryk af O2 og CO2

Gas
PO2

Tør
inspirer
et luft

Humidificer
et tracheal
luft

160.

150. Vand
fortynder
PO2

§ Fugtigt tracheal luft ud (justeret
for partial trykket af H2O):
§ Ptotal = (760 - 47) mmHg
= 713mmHg

PCO2

0.

0.

§ PO2=(713 x 0,21) mmHg
= 150 mmHg

Opløste gasser
§ 2% af systemisk CO bypasser
pulmonære cirkulation
“physiologisk shunt” à PO2 i
arterielt blod lidt lavere end
alveolær luft

Perfusions-begrænset og
diffusions-begrænset gasudveksling

Alveolær luft

Systemisk
arterielt
blod

100. O2 er
diff. Fra
alveolær luft til
pulmonær
kapillær blod,
nedsætter PO2

98. Blod har
ekvilibreret
med alvelær
luft

40. CO2 er
tilføjet fra
pulmonært
kapillær blod

40,5. Blod
ekvilibreret
med alveolær
luft

Blandet
venøst blod

1. Perfusions begræset udveksling

40. O2 er
diffunderet
fra arterielt
blod til væv,
nedsætter
PO2
46. CO2
diffunderet
fra væv til
venøst blod

§

Illustreres af N2O og O2 under
normale omstændigheder

§

Gassen ekvilibreres tidligt i den
pulmonære kapillær. Partial trykket af
gassen i det arterielle blod bliver lig
det i alveolær luft

§

I perfusions-begrænset proces kan gas
diffusion kun øges hvis blod flow
(og dermed perfusion) øges

2. Diffusions-begræset udveksling
•

Illustreres af CO og O2 under træning

Diffusion af gasser (O2 og
CO2)

•

Illustreres også i sygdom, f.eks. Fibrose
hvor diffusions afstanden øges. Også i
emphysema hvor overfladen øges

§ Diffusionshastigheder afhænger
af partialtrykforskellen

•

I diffusions-begræset udveksling
ekvilibrerer gassen ikke helt mellem
luft og blod

§ F.ex: Ilt ekvilibreres med
alveolær gas indtil partial
trykkene bliver lige

§ Mængden af opløst gas er
proportionel til partial trykket
§ Opløst [O2] = PO2 x opløselighed
of O2 i blod = 100 mmHg x 0,03
O2/L/mmHG = 0,3 mL O2/100mL
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IV Ilt og CO2 transport
I
Hemoglobin
§

Globulært protein med
fire subunits, hver med
en hem som er
jernholdigt porphyrin.
Jern er i Fe2+ tilstand
som binder O2
Normalt voksen
hemoglobin er alfa2beta2

§
§

§

1.

2.

Methemoglobin: Fe3+,
binder ikke O2

§

Hemoglobin S: to beta
kæder erstattes af to
gamma kæder

§

O2 bindings kapacitet:
§

§
§

Max kapacitet,
afhænger af
hemoglobin
koncentrationen.
Begrænser O2 der kan
flyttes.
Måles ved 100%
saturation

3.

3.

4.

§
§

= O2 bindingskapacitet
x % sat + opløst O2
Den totale mængde O2
i blodet
Afhænger af
hemoglobin
koncentrationen, PO2
og P50

Lunger:
§

§

5.

§

PO2 = 100mmHg:
Hemoglobin meget høj
affinitet for O2. dermed
holdes fri O2 koncentration
nede, hvilket driver
diffusionen
Kurven næsten flad ml. 60 og
100 mmHg

Perifære væv:
§

§

O2 diffunderer, gradienten
opretholdes pga. Vævets
metaboliske forbrug af O2
Lavere affinitet på denne del
af kurven faciliterer offloading

Forskydninger mod højre
Når hemoglobin affiniteten
for O2 sænkes
§ P50 øges, så unloading
faciliters
§ For et givent PO2 sænkes
saturationen af hemoglobin
Årsager til højre forskydninger:
1. Pga. Øget PCO2 eller sænket
pH. (Bohr effekten), f.ex.
træning
2. Øget temperatur (e.x.
træning)
3. Forøget 2,3-DPG
koncentration. Drevet af
højdetilpasning (Himalaya..)
§

Ved PO2 = 100mmHg
(arterielt): Hemoglobin 100%
satureret
Ved PO2=40mmHg (blandet
venøst blod): Hemoglobin
75% satureret, dvs. ¾ hem
grupper
Ved PO2=25mmHg: H. er
50% satureret

Sigmoidal formen af sat%/PO2
kurven skyldes ændring i
hemoglobin affiniteten: positiv
kooperativitet: affiniteten for
det fjerde molekyle er højest.
Det faciliterer loading i lunger
og offloading i væv

O2 indhold i blod:
§

III Ændringer i hemoglobinO2 dissociations kurven

Hemoglobin-O2 dissociationskurven er et plot af %
saturation af hemoglobin som
fkt af PO2

2.

O2 afffiniteten er
højere end voksen.
Derfor O2 fra mor til
foster

§

Hemoglobin kombineres hurtigt
og reversibelt med
O2=oxyhemoglobin

1.

Føtal hemoglobin (HbF)
er alfa2gamma2
§

§

II Hemoglobin-O2
dissociations kurven

§

Forskydninger mod venstre
Når hemoglobin affiniteten
for O2 øges
§ P50 sænkes, så det bliver
sværere at offloade O2 til
vævet
§ For et givent PO2 øges
saturationen af hemoglobin
Årsager til venstreforskydninger:
Sænket PCO2, øget pH, sænket
temp og sænket 2,3-DPG
koncentration
- HbF binder ikke 2,3-DPG så
godt som voksen hemoglobin
- CO forgiftning: konkurerer
med O2 på hemoglobin.
Affiniteten for CO er 200x
affiniteten for O2. Udover at
sænke O2 i blodet medfører
det også en forskydning til
venstre pga. øget affinitet
§

IV Årsager til hypoxemi
og hypoxi

V CO2 transport

1. Hypoxemi:

Typer i blodet:

§Er en sænkning af arterielt
PO2.

§HCO3- (hydrering af CO2 i røde
blodceller)

§A-a gradienten (til at
sammenligne årsager til H.O.):

§Opløst i blodet (lidt)
§Carbaminohemolgobin (lidt)

A-a gradient = PAO2-PaO2
A: Alveolær, a: arteriel
§Alveolær PO2:
PAO2=PIO2-PACO2/R
R: respirationskvotienten: CO2
udskillelse/O2 optagelse
•Kan forårsages af højde,
hypoventilering, diffusions
defekt, V/Q defekt og højrevenstre shunt. Kun de tre
sidste påvirker (øger) A-a
gradienten
2. Hypoxi:
•Er en sænkning af O2
leverance til væv
•O2 leverance beskrives af:
O2 leverance = CO x O2 i blod
O2 indholdet i blodet
afhænger af koncentrationen,
bindings kapaciteten og
saturationen af hemoglobin

Transport af CO3
2 som HCO3•CO2 generes i væv, diffunderer
frit til plasma og erythrocytterne
•I erythrocytterne kombineres
med vand via carbonisk
anhydrase
•HCO3- forlader de røde
blodceller i bytte for Cl- og
transporteres til lungerne
•H+ buffres i røde blodceller af
deoxyhemoglobin. Derfor smart
at O2 er væk når CO2 tilføjes i
vene ender af kapillærerne.
Haldan effekt
•I lungerne sker alt i modsat
rækkefølge: HCO3- tilbage til
røde blodceller i bytte for Cl-,
rekombineres med H+,
henfalder til CO2 og H2O

Hypoxi kan forårsages af
nedsat CO, nedsat O2 binding
af hemoglobin eller nedsat
arterielt PO2
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V-VI Pulmonær cirkulation og V/Q defekter
Tryk og cardiac output i den pulmonære
cirkulation

Regulation af pulmonært blod flowhypoxisk vasoconstriktion

§ Tryk er meget lavere end systemisk, ca.
15mmHg vs 100mmHg

§ I lungerne giver hypoxi vasokonstriktion
(modsat andre organer)

§ Modstanden er også meget lavere

§ Fysiologisk vigtigt fordi lokal vasokonstr.
Dirigerer blod til velventilerede dele af
lungerne

§ CO af højre ventrikel er det pulmonære
flow

Distribution af pulmonært blod flow
§

Når ligger så uniform flow i lungen

§

*Når står så ujævn pga. Tyngdekraften

1.

Zone 1: lavest blod flow.
-

2.

3.

Alveolært > arterielt > venøst tryk
Højt alveolært tryk kan komprimere
kapillærene, f.eks. Ved blødning eller
positiv tryk-ventilation

Zone 2: Blod flow er medium
Arterielt > alveolært > venøst tryk
Arterielt tryk øgest gradvist ned i
lungerne pga. Tyngdekraften
Flow drives af forskellen ml. arterielt og
alveolært tryk
Zone 3: Højest blod flow
Arterielt > venøst > alveolært blod tryk
I bunden af lungen er det arterielle tryk
højest, og venøst tryk overstiger
alveolært tryk
Her drives flow af forskellen mellem
arterielt og venøst tryk

§ Føtal pulmonær vaskulær modstand er
meget høj pga. Generaliseret hypoxisk
vasokonstriktion. Derfor er modstand høj
og flow gennem føtale lunger lav. Dette
ændres med første åndedrag der medfører
vasodilatation

Shunts
Højre til venstre shunts
§Normalt 2%
§Kan være op til 50% af CO

VI
V/Q defekter
V/Q ratio
§Ratio af alveolær ventilation (V) til
pulmonært blod flow (Q)
§Hvis frekvensen, TV og CO er normal
så er V/Q=0,8. Det betyder arterielt
PO2=100mmHg og arterielt
PCO2=40mmHg
V/Q ratio i forskellige dele af lungen
§Blod flow lavest i apex og højest i base
§Ventilation lavere i apex og højere i
base, men ikke så stor forskel som
perfusionen
§Det betyder V/Q er højere i apex end
basen
§Konsekvensen er forskel i gas
udvekslingsefficiencen. Bedst i apex,
værst i basen. Derfor højere PO2 og
lavere PCO2 i apex

§Resulterer altid i nedsat arterielt PO2
§Magnituden af højre-til-venstre shunt kan
estimeres ved at ånde 100% ilt og måle PO2
Venstre til højre shunts
§Mere almindelige fordi tryk højere på
venstre side af hjertet
§Almindeligvis medfødte deform
§Reducerer ikke PO2, men øger det faktisk
på højre side af hjertet

Ændringer i V/Q ratio
§V/Q i luftvejsobstruktion: Hvis komplet
blokerede så er V/Q=0. Det kaldes
shunt. Ingen gas udveksling. Forøget Aa gradient
§V/Q i Embolisme: Hvis blod flow
komplet blokeret så er flow til lungen
nul. Hvis normal ventilation så er V/Q
uendelig = “dead space”. Ingen gas
udveksling.
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VIII Kontrol med vejrtrækning
Central kontrol med vejrtrækning
1. Medullære respirations center i formatio
reticularis
a. Dorsal respiratorisk gruppe:
•

Primært inspiration

•

Input fra IX og X

•

Output via n. phrenicus til diaphragma

b. Ventral respiratorisk gruppe:
•

Primært ansvarlig for expiration

•

Ikke aktiv ved normal vejrtrækning

2. Apnøisk center i nedre pons:
•

Stimulerer inspiration – producerer et
forlænget inspiratorisk gisp (apnø)

3. Pneumotaxisk center i øvre pons:
•

Inhiberer inspiration à regulere
inspiratorisk volumen og respirationsraten

4. Cerebral cortex:
•

Vejrtrækning kan være viljestyret

•

Hypoventilation (holde vejret) begrænses
af PCO2 op og PO2 ned

Kemoreceptorer for CO2, H+ og O2
1. Centrale kemo receptorer i medulla
§ Er følsomme for pH. Medfører
hyperventilation
§ CO2 krydser blod-hjerne lettere end H+
pga. lipid opløseligt
§ I CSF kombineres CO2 med H2O for at
producere H+ og HCO3- à H+ direkte til
centrale kemo receptorer
§ Forøgelser af PCO2 og [H+] stimulerer
vejrtrækning
§ Resulterende hyperventilation driver PCO2
til normal
2. Perifære kemo receptoer i carotider og aorta
§ Nedsat PO2 stimulerer à vejrtræk rate op
§ PO2 skal sænkes til lavt niveau
(<60mmHg) før stimulation af
vejrtrækning
§ Forøget arteriel PCO2 stimulerer à vejrt.
rate op
§ Potentierer stimulationen fra hypoxemi

Andre receptorer til
verjtrækningskontrol
1. Lunge stræk receptorer:
§ I luftvejenes glatte muskulatur
§ ved distension produceres Hering-Breuer
refleksen à nedsat verjtrækningsfrekvens
2. Irritant receptorer
§ Mellem luftvejenes epitheliale celler
§ Stimuleres af irriterende substanser (fx støv
eller pollen)
3. J (Juxtakapillære) receptorer
§ Lokaliseret i alveolære vægge, tæt på
kapillærer
§ Forstørrelse af pulmonære kapillærer
4. Led og muskel receptorer
§ Aktiveres når man bevæger lemmerne
§ Giver tidlig stimulation af vejrtrækning ved
træning

§ Perifære kemoreceptorers respons til
CO2 er mindre vigtig end centrale til CO2
eller [H+]
§ Forøget arterielt [H+] stimulerer direkte,
uafhængigt af PCO2
§ I metabolisk acidose øges
verjtrækningsraten fordi arterielt [H+]
øges og pH sænkes
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IX Intregreret respons af respirations-systemet
Træning

Adaptation til høj altitude

1. Ventilations raten øges som matcher O2 forbrug
og CO2 produktion. Stimulus kendes ikke helt
men led og muskel-receptorer spiller en rolle

1. Alveolær PO2 sænkes ved høj altitude fordi det
barometriske tryk sænkes. Derfor sænkes også
arterielt PO2 (hypoxemi)

2. Gennemsnitsværdierne for arterielt PO2 og PCO2
ændres ikke under træning

2. Hypoxemi stimulerer perifære kemoreceptorer og
øger ventilations raten. Denne hyperventilation
skaber respiratorisk alkalose

1. Arterielt pH ændres ikke under moderat
træning, men kan sænkes ved hård
træning (laktisk acidose)
3. Venøs PCO2 øges pga. retur transport
4. Pulmonær blod flow øges fordi CO øges under
træning. Derfor bliver distributionen af V/Q
rationerne mere lige end i hvile hvilket sænker
fysiologisk dead space

3. Hypoxemi stimulerer renal produktion af
erythropoietin (EPO) som øger produktionen af
røde blodceller à øget hemoglobin
koncentration, øget O2 bære kapacitet og øget
O2 indhold i blodet
4. 2,3-DPG koncentrationer øges à skubbe
hemoglobin-O2 dissociationskurven til højre. Den
resulterende sænkning af affiniteten af
hemoglobin for O2 faciliterer unloading af O2
5. Pulmonær vasokonstriktion er et andet resultat
af hypoxi (hypoxisk vasokonstriktion) à øget
pulmonært arterielt tryk, øget arbejde og
hypertrofi af højre hjerte ventrikel
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1. Enzymer
Kinetik

Co-enzymer
Generelt:
•Co-enzym: selvstændigt stof.
medvirker
•Prostetisk gruppe: tæt assoc til
enzymet
•Apo-enzym: enzymet uden
cofaktorer
•Coenzymer: NAD(P), THF,
ascorbinsyre
•Prostetiske grp.: FAD, FMN,
biotin, hæm
NAD(H) og NADP(H):
•To nukelotider + pyrofosfat.
Indeholder Niacin (B3)
•Oxidation med NAD+: NAD(P)+
reduceres mens sustratet
oxideres. Desuden frigives endnu
en proton:
NAD(P)+ + 2H ßà NAD(P)H + H
+
•Husk NADH absorption 340nm
FAD(H2) og FMN(H2):
•Indeholder riboflavin aka B2
•Zn, Fe, Mn og Cu er co-faktorer

Hæmning af enzym aktivitet
• Kompetitiv: ligner substratet. Forhøjer Km, ingen
effekt på Vmax
• Un-kompetitiv: binder til enzym-substrat
komplekset: ofte i multi-substrat-reaktioner.
Sænker både Km og Vmax
• Non-kompetitiv: Binder til enzymet et andet sted
end substrat-bindingsstedet. Svarer til fjerne enzym
fra opløsningen: Vmax falder mens Km uændret
• Acetylsalicylsyre: hæmmer prostaglandinsyntasen
• Metotrexat: hæmmer TDHF-reduktase så pyrimidin
syntese stopper

Kontrol med enzym aktivitet
• Kooperativitet: Når enzymer har flere katalytiske
subunits. Affinitet ændres for efterfølgende
substrater
• Positiv kooperativitet: initialhastigheden
ændres voldsomt ved små ændringer i
substrat koncentrationen
• Allosteri: Binding af ligand ændrer enzymets
koformation smt ænding af aktivitet. Flere
katalytiske subunits. Giver S-formet substratmtningskurve. Ved aktivator venstreskift.
• Ligand: substrat eller regulator (effektor). Effektor
indgår i reaktionen uden at blive forbrugt eller
ændret.
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2. TCA Citronsyrecyklus
Generelt TCA

Pyruvat à Acetyl CoA

Total: Netto-ligningen:

• Hele TCA foregår i mitochondriet

•Acetyl-CoA + 3NAD+ + 2H+ + GDP + Pi +
FAD + H2O à 2CO2 + GTP + 3NADH2+ +
FADH2 + CoASH

Pyruvat + CoASH + NAD+ à Acetyl-CoA +
CO2 + NADH2+ (NB svært at se på kortet)

•I respirationskæden: Acetyl-CoA + 2O2 + 12
(ADP + P) à 2CO2 + 12 ATP + CoASH + 13
H2O

• Aktiveres af: Pyruvat, ADP, NAD+, CoA,
Ca2+, catecholaminer og insulin
• Inhiberes af: ATP, NADH og acetyl-CoA

•//6 ATP/O2
Anaplerose: opfyldning af intermediater i
TCA-cyklus. De to acetylgruppers C-enheder
fjernes fuldstændigt i TCA. Dvs. kan ikke
syntetisere glukose fra lipider (undt.
Glycerol). Kan ikke bruge acetyl-CoA til
anaplerose

Trin-efter-trin
• Acetyl-CoA + OAA + H20à citrat + H+ +
CoASH: stærkt exergon
• Citrat ßà Isocitrat: favoriserer Citrat, 20:1
needed.

Samlet set er TCA stærkt exergon,
deltaG=-60kj. Dog er citrat-isocitrat og især
malat à OAA energikrævende. Men
eftefølgende reaktioner holder flowet i gang

• Isocitrat + NAD+ + H+ à alfa-ketogluterat
+ CO2 + NADH2+: stærkt exergon

Regulation

• Succinyl-CoA + GDP + Pi ßà Succinat +
GTP + CoASH: reversibel. Substratniveau fosforylering

1.Citrat synthase: Inhiberes af citrat, ATP,
Succ-CoA
2.Isocitrat DH: aktiv. ADP, Inhiberes af NADH,
ATP
3.Alfa-ketoglut DH: Aktiv af Ca2+, Inhib af
succ-CoA, NADH, GTP

• Alfa-ketoglut à succinyl-CoA: stærkt
exergon

Metabolit transmembran transport
Shuttle: Faciliteret transpor vha. transport
enzym.
•Nogle stoffer kan slet ikke passere (den
indre) mtch membran. Skal omdannes til
intermediat
•Eksempel: Acetyl-CoA: til citrat, i antiport
med malat. Acetyl-CoA og OAA gendannes i
cytosoloen
Redox shuttles:
•Over mitochondrie membranen
•OAA reduceres med NADH2+ til malat – ud i
cytosol i antiport med alfa-ketogluterat. Malat
re-oxideres til OAA i cytosolen
•For ikke at miste TCA-intermed,
transaminrees OAA til alfa-ketoglutereat og
aspartat. Aspartat tilbage til mtch via asp-glut
antiport. Herefter gendannes OAA
(+glutamat)

• Succinat + FAD ßàfumerat + FADH2. Frit
reversibel. Enzymet membranprotein i
indre mitochondrie matrix
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3. Kulhydrater
Glykolyse
Definition: Nedbrydning af Glukose-6-P til pyruvat eller
laktat
•Erythrocyt kan kun lave ATP med glykolys.
•Leveren er eneste de rkan oxidere laktat til pyruvat. Andre
væv må udskillle laktaten

Glukoneogenese
Definition: De-novo syntese af glukose udfra
laktat TCA-anaplerotiske metabolitter,
primært glukogene aminosyrenedbrydningsprodukter. “omvendt” glykolyse

Stadier:

•Vigtigste udgangspunkter er glukogene
aminosyrer: især alanin og glutamin. Også
glycerol, laktat & malat

1.Priming: Glukose àF-1,6-di-P

Cori-cyklus:

2.Splitting: F-1,6-di-P à GAP

•laktat-glukose og tilbage. Laktat fra celler
uden mitochrondrier (erythrocytter og hvide
muskelceller. Samt væv med dårlig
iltforsyning ex. hårdtarbejdend. Muskelvæv

3.Ox/redox/fosforylation: GAP à Pyruvat
NADH reoxidation / shuttles:
•Lever: malat/aspartat shuttle for H fra NADH til
mitochrondrielle NADʼer. P/O=3
•Muskel: Hʼer fra NADH til DHAP à glycerol-P. En NADH til
2ATPʼer
•Anaerobt gendannes NAD+ ved àLaktat
//P/O-ratio er #ATP/H20 i oxidativ fosforylering
AlkoholàAceto-acetat
•Hastighedsbegrænsende er NAD+/NADH
•AcetatàAcetyl-CoA kræver 2ATP
Regulation:
•F6PàF2,6-di-P: Stim af F26DP og AMP, hæmmes af ATP
og citrat. PFK1 syntese induceres af insulin
•PEPàpyruvat: Stim af F-1,6-di-P, insulin. Inhib:
glukagon, ATP, alanin og acetyl-CoA
•Nogle regulationer er allosteriske, undtaget glukagon/
insulins fosforylerings-effekter

•Cyklus: Laktat oxideres til pyruvat à
transport til mitochrondriet. OAA via malat til
cytosol til OAA til PEP. Dernest revers
glykolyse. F6-P transporteres til ER hvor
isomeriseres til G-6-PàG-1-P
Alanin-cyklus:
•Glukosen nedbrydes aerobt til pyruvat –
transamineres til alanin til lever. NH2 ud i
ureasyntese. Derefter pyruvat i
glukoneognese
•Alanincyklus mere energikrævende end Cori
– men fjerner aminogrupper fra perfifære
væv

Glykogenstofskiftet
Generelt: Kan hurtigt mobiliseres. Kun 2% af
fedt-energi-lageret. Glukogen lavere osmotisk
aktivitet end glukose
•Kun leveren har G6P-fosfatase (i ER) til at
omdanne G-6-P til Glukose
Glykogenese:
1.G6P-G1P
2.Aktivering med UDP kobling. Irrever-sibel
da PPi hydrolyseres
3.Kobling til glykogen-kæde med glukogensyntase
Regulation af glykogen-stofskiftet:
•Glykogen-syntase aktiv i defosforyleret
udgave. Glykogen-fosforylase aktiv
fosforyleret.
•Stimulation: Insulin, G-6-P
•Inhibition: Glukagon (lever), Epinephrin (I
lever via Ca2+, i muskel via cAMP), samt
glykogen

Pentosefosfat pathway

Futil cyklus: (self-evident)

• Leverer ribose-5-P til nukleotid-syntese

•F.ex glukose til G-6-P i leveren: giver buffer
virkning, da ellers Pʼer bundet hvis statisk

• Leverer NADPH2+ til extramitochondrielle redoxprocesser (ex. FFA
syntese)
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4. Lipider
FFA syntese

Triacylglycerol

FFA beta-oxidation

Generelt:

Anabolisme Generelt:

Generelt:

•Acetyl-CoA er primer + med CO2 malonyl-CoA som
bygger resten

•Syntesen foregår i lever, fedtvæv og tarmepithel

•Der skal investeres to ATP for at
aktivere ved CoA tilkobling

•Coenzymer: ATP til acetyl-CoAàmalonyl-CoA. NADPH
leverer Hʼer til redukt. af voksende fedtsyre

•I lever & fedt: skelet fra Glycerol-3-P eller DHAP. Først
dannes lysofosfatidid. Dernæst påhæftes Acyl. Husk at
aktivere FFA med CoA (koster 2 ATP)

•Totalt: 1acetyl-CoA+7malonyl-CoA+14NADPH2+ à
palmitat+8CoASH+14NADP++7CO2+6H2O

•I tarm-mucosa: Optage monoacylglycerol, tilkoble AcylCoA. Dvs. Glycerol-3-P/DHAP og lysofosfatidid bypasses

•Lokalisation: Cytoplasma. Acetyl-CoA ud fra
mitochondriet som citrat via citrat-shuttle. Alternativ vej
er carnitin-shuttle. NADPH primært fra pentose-fosfatpathway (eller alkohol dehydrogenase)

•Kun hepar: Har glycerol kinase, katalyserer glycerol + ATP
à glycerol-fosfat + ATP

•Desataurering i ER, ingen under omega<7
Fedtsyre-syntase-komplekset:
•En dimer: Hver subunit har sulfat-grupper:
•
•

P-gruppen: Sulfat-gruppe på acteyl-carrierprotein ACP (ligheder med CoA)
C-gruppen: Sulfat-gruppe på en cysteinyl-gruppe

•C gruppen opvevarer midlertidigt Acyl. Malonyl-gruppen
sætter sig på ACP, dernæst Acyl gruppe over til ACP
under fraspaltning af CO2.

•Acyl-CoA via carnitil-shuttle over
mitochondrie-membranen idet CoA
ikke kan passere membranen
•Støkiometri fra 16-C FFA:
FFA + ATP + CoASH + 7FAD + 7NAD+
+ 7CoASH + 7H2O

Katabolisme Generelt:

à

•Insulin-afhængig lipase: i endothel. Fraspalter FFA fra
cylomicroner eller VLDL. FFA ind i væv

8Acetyl-CoA + AMP + 2Pi + 7FADH2 +
7NADH2+

•Insulin-uafhængig: Findes i adiposcytter, mobiliserer FFA
fra TAG-lager. Hæmmes af insulin, fremmes af glukagon og
catecholaminer. Cortisol og thyroideahormoner forudsættes
for regulatoriske effekt

•I alt 129 fosfat-ester bindinger
(“ATPʼer”)

•Fosfatidid fosfatase (sidste P væk inden kobling af AcylCoA fremmes af steroid-hormoner
•Downarrow: Insulin fremmer ophobning af TAG i
adipocytter. Glukagon og katekolaminer modsat

Ketonstoffer
Generelt:
•

Reguleret i leveren af transport af
Acyl grupper over mitochondrie
membranen: carnitinacyltransferase aktiviteten

•

Acetoacetat kan kun omdannes til
acetyl-CoA extrahepatisk

Regulation:

Lipid transport

•Primært v. acetyl-carboxylasen: commitment-step
•

Acetyl-carboxylasen er aktiv defosforyleret.
Insulin defosforylerer, glukagon fosforylerer.

•

•

Citrat er allosterisk aktivator fedtsyre-CoA
hæmmer

Chylomikroner fra tarm til væv. VLDL fra lever til væv
(begge APO-C)

•

•

Kosten har langtidseffekt gennem stimulation/
hæmning syntesen. Ex. Kulhydrat-rig/fedtfattig
kost inducerer mere enzym

VLDL omdannes til IDL og LDL ved at afgive lipid.
Leveren genoptager (APO-E)

•

•

HDL optager cholesterol i blodbanen og opbevarer APOlipoproteiner.

Hæmmer lipolyse i fedtvæv.
Stimulere osteoklaster i knogle

•

•

Se i øvrigt håndskrevne noter

Øger permeabliteten i irriterede/
læderede kar, hæmmerB og T
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lymfocytter

Prostaglandiner etc.

5. Aminosyrer
Generelle reaktioner
1. Transamineringsreaktionerne
a. Aminering: Glutamat er donor af NH
gruppen. Alfa-ketoglut er outcome
b. De-aminering: Alfa-ketogluterat
modtager NH grp. Glutamat er outcome
•

Aminogruppen midlertidigt bundet til
pyrodoxalfosfat på enzymet

2. Glutamatdehydorgenases funktion
•

•

•

Reversibel oxidativ de-aminering af
glutamat med NAD som koenzym og
alfa-ketoglut som produkt

Generelt:
•Urea er vigtigste bortskafning af
nitrogen. Produceres i leveren,
udskilles i nyrerne
Trin i processen:
1.NH4+ + HCO3- + 2ATP à
carbamoyl-P+2ADP + Pi. Eneste trin i
mitochondriet. Dette er rate limiting
step, aktiveres af N-acetyl-glutamat
og arginin

Specifikke reaktioner
1. Glukogene og ketogene
aminosyrer
•

Alle der er anaplerotiske er
glukogene. Alle der kan danne
acetoacetat eller accetyl-CoA
er ketogene

2. Reaktioner hvor Glycin indgår
•

C1-met.: G. overfører
metylengruppe til
tetrahydrofolat, NAD
reduceres til NADH og ud
kommer NH4+ og CO2

Extrahepatisk favoriserer reaktanternes
ligevægt produktionen af glutamat og
NAD. Dermed fjernes overskydende
NH4+

2.Ornitin + carbamoyl-p à citrullin +
Pi + H+

•

3.Citrullin + Aspartat + ATP à
Arginosuccinat + AMP + PPi

Nukleotid-met: G. i syntesen
af puriner

•

Porphyriner: alle N her fra G.

I hepar netto-produceres NH4+ så
amino-syrer kan bruges som energikilde ved at alfa-ketogluterat indgår
anaplerotisk i TCA

4.Arg.s. à Fumarat + Arginin

•

5.Arginin hydrolyseres til Ornithin og
Urea

Aminosyre-met: G. metyleres
til serin

•

Gluthathion: G. indgår

Regulation:

•

3. Glutamin
•

Dannelse: Glutamat + NH4+ + ATP à
glutamin + ADP + Pi

•

Transporterer to aminogrupper fra lever til
nyrer. i nyren fraspaltes NH4+ grupperne til
urinen. Vigtig for nyrens syre-base regul.

•

Urinstof cyklus

Glutamin er hoved energi i tarm mucosa.
Passerer let mtch membranen vs. glutamat.
Cellerne forbrænder C-skelettet à to aminogrupper skal bortskaffes. Een til pyruvat à
alanin. Den anden til lever via portåre

C1 metabolismen
1. Definition: C-grupper med et
C overføres ml metabol.
2. Coenzymer: Tetrahydrofolat
eller S-adenosyl-methionin.
THF er fra folat og methionin
er essentielle.
3. Eksempler:
•

Serin fra glycin

•

Cholin fra ethanolamin

•

Nukleotidsyntese

Aminosyre derivater
1. Fosforkreatinin og kreatinin:
•

pCr til at måle muskelmasse

•

Kreatinin dannes spontant fra
pCr så clearance kan bruges
til at måle nyrefkt. (clearance)

3. Fenylananin og tyrosin

•Første trin er rate limiting, aktiveres
se oppe.
•Bredere reguleres NH4+ af
glutamat-dehydrogenase-aktiviteten.
ATP hæmmer, ADP stimulerer

•

•Grov-regulering udøves gennem
syntese af involverede enzymer
(ændring i kostvaner)

•

Fenylalanin à tyrosin med
tetrahydrobiopterin som
coenzym. THP oxideres til
Dihydrobiopterin.

2. Gluthathion
•

Tripeptid (glycin, cystein og
glutamat).

Biopterin minder om folat
men kan dannes fra guanosin
så ikke essentiel

•

Er reduktant ved antioxidere
peroxider H2O2

•

Afgiftning: konjugation hvor
cystein efterlades med S-bro.
Dernæst yderligere
konjugeringer og udskilning

Hvis mangler fenylanalin
hydroxylase så fenylketonuri

www.LookSeeDo.dk

6. Nukleotidmetabolisme
Generelle reaktioner
1. Første trin
•

Syntese af carbamyol-fosfat i cytosolen (vs. i urea-cyklus
som er i mitochondria)

•

Resten af nukleotid-syntese i nukleus

2. Deoxyribonukleotider fra ribonukleotider
•

Ved reduktion af 2ʼ positionen på ribonukleotidet med
NADPH2

•

ATP stimulerer reduktion af UDP og GDP

•

dCTP og DTTP stimulerer reduktion af GTP og ATP

3. Deoxyribonukleotider Fra ribonukleotider
•

dTMP er methyleret udgave af dUMP, dannes i nukleus

•

Her skal tetrahydro-folat-methylen gendannes ved at
reducere H2-folat. Blokeres af cancer drugs

4. Salvage pathway
•

Betegner re-syntesen af nukleotider udfra N-base.
Nukleotiderne dannes vha. fosforibosyltransferase

5. Regulation
•

Primært via PRPP-syntesens størrelse, reguleret af
koncentrationen af mononukleotider

•

Purin-syntesen reguleres af aminering af PRPP, AMP
hæmmer, GMP hæmmer

•

Purin-nedbrydning: Urinsyre vigtigste udskillelsesprodukt
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7. Integreret metabolisme
Samspil mellem organer

Glukose homeostasen under sult

Diabetes

Begreber

Overordnet

Type 1:

•Kalorimetrisk homeostase sikrer bedst udnyttelse, dels via
substrat-udbud, og dels hormonalt via insulin/glukagon ratio

•Essentielt for erythrocytter, binyremarv og CNS
•Leveren kritisk, men nyrer kan også hjælpe

•Beta-celler væk eller
ubrugelige

Under decideret sult:

•Hyperglykemi

•Insulin/glukagon 0,5 postprandialt. 0,15 tidlig faste, 0,05 lang
faste
Absorptive tilstand
•2-4 timer efter fødeindtagelse. Øget insulin/glukagon ratio.
Anabolsk metabol.
•Glukose hoved-energikilde fleste væv. Muskler foretrækker dog
fedtsyrer

•Mindre glukose-forbrug I andre væv end ovenstående
•Øget glukoneogenese I leveren med fedsyrer som
energi leverandør og anapleurotiske metabolitter som
stof-leverandør

•Lever: Glykogen-depoter fyldes, fedtsyrer syntetiseres,
glykolyse er øget
•

Periportale hepatocytter anderledes: fortsætter
glukoneogenese (ʻglukose-paradoksetʼ i leveren)

Glukose homeostasen under sult

•Medfører:
•Glukonuri: når plasmaglukose overstiger nyrernes
tærskelværdi of reabsorption
•Øget protein-nedbrydning
uden insulin
•Hyperlipidæmi: Insulin
signalerer ikke til fjernelse af
fedtsyrer à keton-produktion
à lavt pH, evt ketoacidosekoma

•Pentose-fosfat pathway øges: giver NADPH til anabolske
processer

Overordnet

•Muskel: Glykogen deponeres

•Leveren kritisk, men nyrer kan også hjælpe

Type 2:

•Fedt: TAG-lagre opbygges, hormon-sensitiv lipase på kapillærer
aktiveret

Under decideret sult:

•Insulin-resistens I receptorer

•Mindre glukose-forbrug I andre væv end ovenstående

Postresorptive tilstand

•Øget glukoneogenese I leveren med fedsyrer som
energi leverandør og anapleurotiske metabolitter som
stof-leverandør

•Insulin er I plasma, men
virker ikke

•cAMP-øget pga. Glukagon, aktiverer overvejende fosforylerende
kinaser
•Lever og fedtvæv afgørende for energi-mobiliseringen, så længe
fasten ikke langvarig. Andre væv sænker bare energi-forbruget

•Essentielt for erythrocytter, binyremarv og CNS

•Ketogenese efter en tid i leveren
•

Kun en lille del af de ved beta-ox dannede
CoAʼer oxideres – ophobning tvinger til
ketogenese

•

kan som eneste organ ikke forbrænde
ketonstoffer.

•Primært tømmes glykogen-deptoerne. Futile cyklus i leveren
forskydes mod Glc, dvs ud i blod
•Lipolyse I fedtvæv stimuleres af insulin/gluk. lav

•Osmotisk diurese dræner
plasma-volumen og giver
elektrolyt-forstyrrelser
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9. Andet metabolisme
P-450 metabolisme
1. Definition:
•

Superfamilie med absorption ved 450nm pga
hem-kofaktor (når reduceret)

•

Funktionen typisk monoxoidase reaktion af
lipider, steroide hormoner og xenobiotika

2. Typisk reaktion: monoxoygenering
RH + O2 + NADPH + H+ à
ROH + H2O + NADP+
•

C-P450 cykler ml. reduceret og oxideret via
NADPH

•

Når bundet i komplex med substratet er
absorbansen 390nm.

•

Efter denne reaktion konjugeres med typisk
UDP-glucuronat eller PAPS. Kan nu ud med
galden (store) eller nyrer (mindre)
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