
Noter til 2. Semester Celle-væv-biologi. 

Disse noter er skrevet ud fra målbeskrivelsen, alt markeret med rød er spørgsmål i 

målbeskrivelsen, mens alt sort er svar.  

Meget ofte gør de samme spørgsmål igen eller spørgsmål overlapper. 

Nogle svar er taget direkte fra eksamensrettevejledninger, mens andre er taget fra andre 

studerendes noter, størstedelen er dog egne noter. 

IKKE alt pensum er taget igennem, men dette er en rigtig god start, evt. Kan en af jer nye 2. 

Semesterstuderende færdiggøre dette.  

 

Du forventes at kunne: Den dynamiske celle 

1. Celler og vævs struktur og funktion 

- kende til de principielle forskelle mellem lysmikroskopi (gennemlys og fluorescens) og elektron-

mikroskopi. 

- anføre metoder til at fremhæve detaljer i præparater, herunder forskellige former for belysning og 

farvemetoder (uspecifik binding, affinitet, eller enzymreaktioner). 

- anføre at metoderne bl.a. anvendes til at beskrive celler og vævs strukturer, lokalisere proteiner eller 

kemiske substanser og til at kvantitere enzymer og ioner in situ. 

- redegøre for cellebestanddeles farvbarhed med hæmatoxylin og eosin og sammenhængen med cel-

lens aktivitetsniveau. 

- redegøre for cellemembraners generelle sammensætning, struktur og fysiske egenskaber af lipid 

dobbeltlaget herunder cholesterol/phospholipiders betydning for fluiditet, perifere og integrale pro-

teiner, og kulhydratkomponenter.  

Plasmalemma er 8 nm tyk, den består af to tætte lag af ca. 2,5 nm tykkelse, adskilt af et ca. 3 nm tykt 

lysere lag. De to yderste lag består af lipider (cellemembranen består altså af bimolekylært lag af 

lipider), hvori der med mellemrum er indskudt proteinenheder. Lipiddobbeltlaget er relativt 

impermeabelt for de fleste vandopløselige molekyler. Den udgør membranens grundstruktur. 

Proteinmolekylerne opfattes som opløst i lipiddobeltlaget og udfører en mere specialiseret funktion. 

Ca. Halvdelen af membranlipiderne er fosfolipider, de vigtigste er: 

• Fosfatidylætanolamin 

• Fosfatidylcholin (lecithin) 



• Fosfatidylserin 

• Sphingomyelin 

De er amfipatiske med en stærk polær hydrofil ende vendende ud mod overfladerne hhv. mod ECV og 

ind mod ICV. Mens den non-polære hydrofobe ende bestående af 2 lange fedtsyrekæder vender ind 

mod det indre af membranen.  

Fosfolipiddobbeltlaget er flydende , har væskeform og lipidmolekylerne i hvert monolag er i konstant 

bevægelse, hvor de bytter plads med nabomolekylerne (lateral diffusion).  Viskositeten er blandt andet 

afhængig af lipidsammensætningen og f.eks. om der er et knæk på den ene fedtsyre kæder, jo flere 

umættede fedtsyre kæder, desto mindre tætpakning af lipidmolekylerne og derfor et mere tyndtflydende 

lag. 

Den anden halvdel af membranlipidmolekylerne udgøres af cholesterol, der gør lipiddobbeltlaget 

mindre flydende. Den er samtidig også med til at stabilisere dobbeltlaget ved at modvirke at 

viskositeten nedsættes, hvis temperaturer kommer under fedtsyrernes smeltepunkt.  

Cellemembranen er asymmetrisk biokemisk sammentsat, da den ydre membranhalvdel overvejende 

består af fosfatidylcholin og sphingomyelin, mens den indre halvdel overvejende består af 

fosfatidylætanolamin og fosfatidylserin. Fosfatidylserin er negativt ladet, hvilket giver en betydelig 

forskel i elektrisk ladning mellem de 2 sider af lipiddobbeltlaget.  

Fosfatidylinositol (endnu et fosfolipid) er involveret i at overfære signaler fra plasmalemma til cellens 

indre.  

Asymmetrien forstærkes yderligere af forekomsten af glykolipider, der i stedet for fosfatgrupper har 

korte kulhydratkæder, oligosakkaratider, knyttet til lipiderne. De findes udelukkende i den ydre 

membranhalvdel med deres kulhydratdel ragende ud fra celleoverfladen.  

 

Membranproteiner forekommer indskudt eller opløst i lipiddobeltlaget.  

• Integrale membranproteiner er amfipatiske molekyler, der har hydrofobe områder, der strækker 

sig igennem hele dobbeltlaget og hydrofile områder, der strækker sig gennem områder placeret 

på den udvendige og indvendige overflade af membranen.  De er integrale, da de kun kan 

opløses ved at opløse lipiddobbeltlaget. Dette skyldes, at aminosyrerne i den hydrofobe del er i 

tæt kontakt med fedtsyrekæderne i lipiddobbeltlaget. De hydrofobe dele der strækker sig 

igennem lipiddobbeltlaget har form af en alfa-helix. 



o Singe-pass transmembrane proteiner: strækker sig kun en enkelt gang igennem 

lipiddobbeltlaget 

o Multi-pass transmembrane proteiner: strækker sig flere gange igennem lipiddobbeltlaget 

• Perifere membranproteiner er hydrofile molekyler og placeret helt udenfor lipiddobbeltlaget på 

enten den indvendige eller udvendige overflade af membranen. Er ikke kovalent bundet, men 

bindes til fosfolipidhovedgrupper eller andre membranproteiner. 

• Lipidforankrede proteiner er kovalent bundet til lipidmolekylerne i dobbeltlaget, men er 

lokaliseret udenfor lipiddobbeltlaget. Bindingen sker i den N-terminale del af proteinet og en 

forankrende gruppe kaldet ankeret, der kan være en fedtsyrekæde eller et fosfolipid. 

Kulhydrat komponenter  

• Glykocalyx – eller the cell coat. Alle eukaryote celler har ydre tynd beklædning af 

kulhydratholdigt materiale. (kan påvises ved PAS-metoden).  

• Glykolipider, glykoproteiner, glykocalyx og proteoglykaner er en integreret del af 

cellemembranen (men altid kun i lippiddobbeltlags halvdelen vendt mod ECV).  

• Spiller en vigtig rolle i celle-interaktioner.  

o Herunder dannelsen af receptorer. 

• Gode antigener.  

Fysiske egenskaber 

• Passage 

o Små upolære molekyler passerer plasmamembranen ved fri diffusion (ilt, kuldioxid).  

o Små polære, uladede molekyler kan også passere ved fri diffusion (vand, ætanol). 

o Ladede molekyler (uanset størrelse) kan IKKE passere plasmamembranen ved diffusion 

(selv for små ioner såsom Na og K er permeabiliteten 10x9 gange lavere end for vand).  

o Store molekylers passagehastighed er meget langsom er f.eks. for Glukose stort set lig 0. 

• Kan komme igennem membranen ved hjælp af såkaldte membrantransportproteiner  

o Er selektive i forhold til de molekyler, de formidler passagen af. 

o Kanalproteiner, f.eks. ionkanaler 

 Danner hydrofile kanaler gennem hele lipiddobbeltlaget, der tillader bestemte 

opløste substanser at passerer når kanalerne er åbne. 

 Altid passiv transport (med koncentrationsgradienten), faciliteret diffusion.  



 Har ofte gates, der kan åbnes og lukket som respons på passende stimuli. 

• Spændingsstyrede kanaler (membranpotentialet styrer gates) 

• Transmitterstyrede kanaler (binding af et signalmolekyle styrer gates) 

 Diffusion sker væsentlig hurtigere end ved transportere. 

o Transportere 

 Binder den substans, der skal transporteres til et specifikt bindingssted, en 

receptor. Dette fremkalder allosteriske konformationsændringer i 

transporterproteinet, som formidler substansen gennem membranen.  

• Kan fungerede ved facilliteret diffusion, passiv transport. 

• Men også ved aktiv transport, mod den elektrokemiske gradient. Denne 

type transportere kaldes pumper.  

• Tre hovedgrupper af lipider: 

o Fosfolipider 

o Kolester 

o Glykolipider 

 Spiller en stor rolle ved intracellulær signalering  

• Flip-flopping 

o Scramblase 

 Mixer de to leaflets 

o Flippase 

 Kan tage fosfatidylserin ud i ydre leaflet ( i apoptosen) 

 Men ellers kan den altid rykke noget fra indre til ydre. 

• Lipid Rafts 

o Små ”tømmerflåder” der opstår i cellemembran, hvor at koncentrationen af kolesterol er 

højere end i resten af membranen. Kan flytte sig i membranen fra et sted til et andet 

sted. 

o Ved lipidrafts er cellemembranen tykkere, er op til 10 nm. 

• Receptortyrosinkinase: 

o C-terminal ind mod cytosol. 

•  



- redegøre for struktur, organisation og den generelle funktion af det ru endoplasmatiske reticulum, 

Golgi apparatet og sekretoriske vesikler/sekretgranula (cellens sekretoriske apparat), herunder N-, og 

O-glycosylering samt andre posttranslationelle modifikationer, samt beskrive strukturernes dynamiske 

relationer til hinanden. 

Ru/granulært ER (rER), ergastoplasma (stærk basofilt område i cellen, betegnes Nissl-substans i 

nerveceller). 

• Struktur: 

o Membranbegrænsede hulrum (trilaminær membran) 

o Danner anastomoserende (åben forbindelse) netværk af forgrende tubuli eller 

fladeformede cisterner, de er typisk arrangeret parallelt, de kan dog også ses enkeltvis 

eller som vesikler. 

o Et stort ribosomer (ribonukleoprotein) hæfter til den ydre membran. Ribosomerne måler 

ca. 25 nm og er sæde for proteinsynese i celler.  

o rER er i kontinuitet med den ydre kernemembran (perinuklæer cisterne) 

o Sammenhængende med sER (i større eller mindre grad) 

o Ribosomer hæfter til ydre membran – ribonukleoproteiner – RNA + protein à basofilt à 

Blåt i HE farvning 

Funktion: 

• Produktion af: sekretoriske, luminale og integrale/membran proteiner 

o For at blive transporteret til Golgi-apparatet for yderligere behandling. 

• N-glykosylering 

o tilhæftning af oligosakkarider (indeholdene N-acetylglukosamin, mannose og glukose) 

til frie aminogrupper i visse asparaginsyrer 

o  Katalyseres af glykosyltransferaser knyttet til den luminale del af membranen i rER. 

o Hovedparten af proteiner syntetiseret i rER er således glykoproteiner. 

• Kløvning 

o Dannelse af mindre fragmenter eller fjernelse af ekstre aminosyresekvenser fra peptidet. 

• Foldning 

o Opnåelse af endelige form eller konformation. 

o Bestemmes af aminosyresekvensen men fremmes af forskellige proteiner. 



o Et enzym katalysere disulfidbindinger imellem cystein-molekyler. 

• samling af multimere proteiner 

• Chaperoner: foldningen af disse proteiner, der stabiliserer intermediære trin af foldningen, 

fremmes. 

•  Eksport af forkert foldede proteiner 

 

Ribosomer 

Består af ribosomal RNA og protein 

En stor og en lille subunit frit i cytosol 

Forekommer typisk i kæder – polyribosomer (propertionelt med mRNA længden) 

• Proteinsyntese: 

o Ribosom kommer i kontakt med mRNA fra kernen à lille og stor subunit samles 

omkring mRNA 

o Ribosom-mRNA enheden modtager aminosyrer via tRNA under syntesen 

o Proteiner der skal syntetiseres i ER har en signalsekvens à binding af ribosom(er) til rER 

ved en protein-translokerende kanal via et SRP molekyle (Signal Recognition Particle) 

 Integrale proteiner indeholder en eller flere sekvenser med lipofile aminosyrer 

 Perifære membranproteiner binder sig til membranen ved ikke-kovalente 

bindinger 

 Lipidforankrede proteiner er kovalent bundet til lipidlaget via et anker (fx 

fedtsyrekæde, fosfolipid eller glykofosfatidylinositol gruppe) 

 Sekretoriske og luminale proteiner frigøres fra membranen 

 

  Cytosolært protein syntetiseres direkte i cytoplasma af frie ribsomer (fx erytrocytforstadier) 

 

Glat/agranulært ER (sER) 

Struktur: 

• Membranbegrænset hulrum/tubuli (trilaminær) 

• Typisk tæt anastomoserende nætværk af tubuli, sjældent cisterner. 

• Ingen ribosomer tilknyttet  acidofil  farves lyserød ved HE (som cytosol)  kan ikke ses i 



LM 

Funktion: 

• Omsætning af glykogen (specielt glukose-6-fosfotase)  glukose (leverceller) 

• Afgiftning (leverceller) af forskellige endogene og exogene forbindelser. 

• Lipidsyntese  

o Leverceller: cholesterol, lipoproteiner,  

o Tarmepitelceller: triacylglyceroler. 

o Plasmalemma: fosfolipid 

 Her dannes først den indre halvdel, hvorefter den ydre dannes vha. Flippaser.  

• Steroidhormonsyntese (testis, ovarier og binyrebarkceller) ud fra cholesterol. 

• Frigivelse og genoptag af Ca2+ (fx muskelceller) 

 

Typisk ses klar overvægt af den ene eller den anden type ER 

 

Golgi-apparatet: 

Struktur: 

• Membranbegrænsede affladede cisterner ordnet i en ”stak” (ca. 3-10 cisterner) (trilaminær)  

o Cis-golgi-netværk: netværk af cisterner og anastomoserende tubuli svt. fladen mod 

cellekernen.  

o Cis-del 

o Intermediær del 

o Trans-del 

o Trans-golgi netværk: svt fladen ud mod cellens overflade 

• Vesikler står for transporten:’ 

• Der ses et stort antal små vesikler svarende til cis-fladen, disse betegnes transportvesikler. 

o Disse afsnøres fra ribosomfri områder af cisterne i rER og vandrer med deres indhold af 

protein til cis-Golgi-netværket, som de sammensmelter med. 

 Vesikelmembranen inkorporeres i membranerne i cis-Golgi-netværket 

 Indholdet af transportvesiklen bliver frigivet i lumen, der er sammenhængende 

med cis-Golgi delen og transporteres derfor videre over i denne. 



o Små vesikler langs siderne af cisternerne transporterer cisterneindholdet fra cisterne til 

cisterne i cis-trans-retningen.  

o Sekretvesikler mellem trans-golgi-netværk og celleoverfladen (kondenseringsvakouler = 

store specialiserede sekretvesikler) 

• Svarende til trans-fladen ses sekretvesikler og kondenseringsvakouler (store sekretvesikler, 

forstadier til sekretgranula, ses i celler specialiseret for sekretion) 

Funktion 

• Både proteiner og membranmateriale skal sendes fra det endoplasmatiske reticulum til 

forskellige steder i cellen – første stop er Golgi-apparatet. 

• Transport-vesikler transporterer ethvert protein fra ER til Golgi (forudsat at det er foldet og 

samlet korrekt – ellers forbliver det i ER, hvor det nedbrydes). 

• Protein sortering 

o COPI: ER-retensionsignal: genkendes i cis-Golgi-netværket, hvorefter disse proteiner på 

ny pakkes i transportvesikler og transportes tilbage til ER.  

o COPII: Alle andre proteiner transporteres videre over i cisdelen for efterfølgende med 

de små vesikler, der ses i relation til cisternerne, transporteres fra cisterne til cisterne. De 

afsnøres fra en cisterne for at smeltesammen med den ovenforliggende cisterne. Disse 

sorteres Transgolgidelen 

• Proteiner undergår forskellige kemiske modifikationer, katalyseret af proteinerne i 

cisternemembranerne. 

o De N-glykosylerede proteiner fra ER modificeres ved tilføjelse og fjernelse af 

forskellige sukkermolekyler, hvorved der dannes proteiner med en række forskellige 

tilknyttede N-bundne oligosakkaridstruktur. 

o Glykosyltransferaser katalyserer O-bundet glykosylering, hvorved oligosakkarider 

bindes til iltatomet (O-atomer) i hydroxylgrupper i visse aminosyrer. 

o Proteoglykaner, består af en proteinrygrad, hvortil der ved O-glykosylering tilhæftes 

lange kæder af glykosaminoglykaner. 

o Membranbundne kulhydrater tilhæftes i Golgi-apparatets til den luminale overflade af 

integrale proteiner cisternemembranen og når til sidst med sekretvesikler plasmalemme 

hvor de efter exocytose kommer til at vende mode den udvendige del ad denne. 



o En særlig modifikation af N-bundne oligosakkaridkæder finder sted for lysosomale 

enzymer. Disse får i cisdelen fosforyleret molekyler af kulhydratet mannose i den N-

bundne olligosakkaridkæde til mannose-6-fosfat, disse vil blive transporteret til 

lysosomer. 

• Involveret i syntese af polysakkarider 

o Undtagen hyaluronan. 

 

 

- beskrive organisationen af det sekretoriske apparat i polariserede og ikke-polariserede celler, her-

under kunne beskrive signalpeptid-medieret sortering af sekretoriske proteiner og integrale membran 

proteiner til apikal/basolateral overflade. 

Forløbet af sekretionscyklus kan antage to forskellige former: 

I den polære celle sker der kun udskillelse i en ende af cellen, hvorimod at den i den ikke polære celle 

kan ske over det hele.  

Polære celler er der en flot organisering af celleorganeller i flg. Rækkefølge (nedefra og op): 

Cellekerne, rER, Golgi-apparatet, transportvesikel, apikalmembran. 

• Konstitutiv sekretion 

o Forekommer i næsten alle celler 

o Kontinuerlig proces, hvor syntetiseret efter at have passeret Golgi-komplekset afsnøres i 

små sekretvesikler med en såkaldt coatomér-coat, der herefter smelter sammen med 

plasmalemma med udtømning af indholdet (exocytose) og inkorporering af 

membranmateriale i denne.  

• Regulerende sekretion 

o Forekommer kun i celler specialiseret med henblik på sekretion af specifikke produkter, 

 F.eks. exokrine celler i pancreas, der secernerer fordøjelsesenzymer. 

o I sådanne celler sker der en koncentrering af sekretet i trans-delen af Golgi-apparatet og 

videre i store sekretvesikler (kondenseringsvakouler)  modne sekretvesikler 

(sekretgranula), der lagres i cytoplasma, hvor de bliver til de som reaktion på et specifikt 

signal udtømmes. Disse bliver ved afsnøring beklædt med en clathrin-coat. 

Note: Golgi?? 



 

- redegøre for principperne for vesikeltransport (cytoskelet association, motorproteiner). 

 

 

- redegøre for endocytose (pinocytose, macropinocytose og fagocytose) og den efterfølgende intra-

cellulære transport og sortering af membran samt integrale proteiner, herunder struktur, funktion og 

dannelse af clathrin-coatede vesikler, endosomer og lysosomer. 

• Lysosomer 

o Membranafgrænsende organeller indeholdende sure hydrolaser (hydrolytiske enzymer, 

der er aktive ved surt pH). 

o Forekommer næsten i alle eukayote celler, men antallet varierer med celletypens 

funktion. 

o Begrænses af trilaminær membran. 

o Str. Ca. 0,5 µm, men str. Og udseende varierer. 

 Glat afrundet form og et tæt homogent indre 

 Uregelmæssig og uensartet indhold. 

 Omgivende membran er eneste fælles strukturelle bestanddel for lysosomer. 

o Dannes ved afsnøring af trans-Golgi-netværket af små vesikler indeholdende sure 

hydrolaser. Enzymernes syntetiseres i rER som glykoproteiner, der får fosfyleret 

mannose til mannose-6-fosfat. 

o Trans-golgi-netværket indeholder integrale membranproteiner, der fungerer som 

mannose-6-fosfat-receptorer med receptorstederne vendende mod lumen. 

 Her bindes receptorerne for de lysosomale enzymer, og der afsnøres en clathrin-

coated vesikel indeholdende de receptorbundne enzymer på den indvendige 

overflade af vesiklen.  

o Denne coat afstødes straks efter afsnøringen. 

 Primære lysosomer: clathrin-coatede vesikler indeholdende lysosomale enzymer, 

der endny ikke har været involveret i cellulære fordøjelsesprocesser. 

 Sekundære lysosomer: Alle andre lysosomer, indeholdende både enzymer og 

materiale under nedbrydning.  



o Lysosomer indeholder i deres en ATP-afhængig protonpumpe, der pumper brintioner 

ind i vesiklerne og surgør disse med sænkning af pH, hvilket gør, at lysosomale enzymer 

frigøres fra mannose-6-fosfat-receptorerne og forekommer opløst i vesikellumen, hvor 

en fosfotase fjerner fosfat fra mannose, hvilket forhindrer en ny binding til receptorerne, 

der returneres ved afsnøring i vesikler tilbage til Golgi-apparatet (genanvendelse). 

o Primære lysosomer repræsenterer et færdigt lager af pakkede sure hydrolaser, der ved 

sammensmeltning med vesikel, som indeholder materiale, der ved skal nedbrydes fører 

til dannelsen af et sekundært lysosom.  

Endocytose 

• Fælles betegnelse for alle processer, hvorved cellen optager materiale fra det omgivelserne i 

membranbegrænsede vesikler, der afsnøres fra plasmalemma. 

o Fagocytose: hvor der optages større partikler, f.eks. bakterier i større vesikler. 

o Pinocyrose; hvor der optages væske med evt. Opløste molekyler i mindre vesikler.  

- beskrive fagocytose og autofagi. 

Fagocytose: Det der skal fagocyteres binder sig til en receptor på cellemembranen, hvorefter 

cellemembranen ”omringer” det stof der skal fagocyteres, hvorved der bindes flere receptorer til 

stoffet. Til sidst er der dannet en vesikel, der indlemmes i cellen. Primære lysosomer smelter sammen 

med denne vesikel, hvorefter indholdet nedbrydes af de sure hydrolaser (lysosomeres). 

Kort sagt: en celle ”spiser” det stof der skal fagocyteres og nedbryder det. 

Autofagi:  Er det samme som fagocytose, men det er bare cellensorganeller, der bliver ubikitineret, dvs. 

mærket til nedbrydning. En vesikel bestående af et eller flere lag af membraner fra sER 

 

 

- beskrive cytoskelettets komponenter mht. opbygning, dynamik og funktion. 

 redegøre for cytoskelettets lokalisation, herunder den vævs-specifikke forekomst af visse interme-

diære filamenter.  
 Aktinfilamenter Intermediærefilamenter  Microtubuli  
Diameter 7 nm 10 nm 25 nm 
Form Dobbelthelix Rebstruktur Lang tynd cylinder 
Opbygning G-aktin monomerer 

polymeriserer til 2 identiske 
strenge F-aktin, der danner 
dobbeltspiral, der udgør 

2 monomérer danner 1 
dimér. 
  
2 dimérer danner 1 tetramer. 

α-, og β- tubulin danner 
heterodimere, disse 
opbygger protofilament.  
MT består af 13 



rygraden i aktinfilamentet.  
Tetramérer lægger sig i 
forlængelse af hinanden. 
Dette kaldes et 
protofilament 
  
8 af protofilamenter snor sig 
om hinanden og danner et 
filament 
 

protofilamenter  i 
ringstruktur 
 

Polaritet Strukturen er polær, da alle 
G-aktin vender samme vej.  

Upolær Polær. Minus-ende ind mod 
MTOC i centrosom. MT-
forlængelse sker ved +-
ende.  

Energi til dannelse ATP ? GTP 
Placering i cellen Placeret som et netværk lige 

under plasmamembranen og 
tilhæftet hertil med fokale 
adhæsioner .  

Gennem cellen, indersiden 
af cellekernen. 
Hæfter til desmosomer samt 
hemidesmosomer  

Udgår fra MTOC spreder 
sig ud i cellen.  
Centrosom 
Basallegemer 
 

Associerede proteiner Profilin hindrer 
polymerisering af G-aktin til 
F-aktin 
 
Brevin bunder sig til plus-
enden aktinfilamenter og 
hindrer yderligere 
polymerisering. 
 
Fragmin, binder sig til G-
aktin i F-aktin → 
fragmenterer kæden. 
 
Gelsolin  (Ca2+- aktiveret), 
binder sig til G-aktin i F-
aktin → fragmenterer 
kæden. 
 
Thymosin – sekvestrerer G-
aktin 
 
Myosin - motorprotein, 
ATPase aktivitet bevæger 
sig opad aktin filamenter. 
 
Filamin – krydsbinder 
filamenter til gel 
 
Spectrin – forbinder 
aktinfilamentsiden til 
cellemembranen.  
 
Vinculin forbinder aktin 

Intermediære filamenter slår 
slynger i plaques 
(plakoglobin, desmoplakin) 
i desmosomer og 
hemidesmosomer 
 

Microtubuli associated 
proteins (MAP) 
 
Capping-proteiner  ved +-
ende tilfører stabilitet. 
 
Dynein 
Kinesin 
 



med fokale adhæsioner 
 

Funktioner Celleoverfladens form.  
Kontraktile enheder. 

Cellekravling, 
cellemobilitet, diapedese.  
Kløvning ved celledeling 
under cytokinesen. Aktin 
laver en kontraktil ring → 

kløvningsfure. 
Aktinfilamenter er 

medvirkende til fagocytose.  
Aktin filamenter kan stå for 

gel-sol transformationer. 
Mikrovilli 

Stereocilier 
 

Mekanisk. 
Vævsspecifikke typer: 
Keratin i epithel 
Neurofilamenter i neuroner 
Vimentin i mesenkymalt 
deriverede celler 
Desmin i muskelceller 
GFAP (glial fibrillary acidic 
protein) i astrocytter 
Lamin i cellekernen 
 

Intracellulær transport 
(kinesin, dynein).  
Form på celle. 
Centrioler 
Basallegemer 
Cilier 
Flagel 
Mitosetenapparat 
ER og Golgi-integritet 
 

 

Du skal kunne beskrive motorproteiners (myosin, dynein og kinesin) funktion, herunder betydning for 

vesikeltransport, plasmamembran dynamik (f.eks. lamellipodia, fagocytose), cellemigration og 

kontraktion. Endvidere cytoskeletets betydning for ovefladespecialiseringer (cilier, mikrovilli, 

stereocilier...). 

Myosin: 

Er et aktinbindende protein, der bliver reguleret af tropomyosin. De er calciumregulerede via det 

calciumbindende kontrolprotein calmodulin.  

Via calmodulin bliver de direkte påvirket af udefra kommende signaler, det samme gælder 

fosforylering af aktinbindende proteiner.  

Herunder er også cellekontraktion (f.eks. i muskelceller). 

Motorproteiner: 

• Gør at mikrotubuli kan bevæge cellekomponenter 

• Kinesiner og cytoplasmatiske dyneiner. 

• Hver af disse indeholder to globulære hoveder og en hale. 

o Halen binder sig til den organel, der skal transporteres 

o Hovederne binder sig til mikrotubulus og vandrer hen over overfladen af dette. 

o Energien opnås ved spaltning af ATP (i de globulære hoveder).  

o Mekanismen, der ligger til grund for denne bevægelse af et dynein- eller 

kinesinmolekyle er ikke kendt, men formentlig har den lighed med myosinhovedernes 



cykliske bevægelse langs et aktinfilament. 

o Kinesinmolekyler vandrer mod plusenden af mikrotubulus 

o Dyneinmolekyler vandrer mod minusenden. 

Cellekravling: 

Pseuodopodier (falske fødder) bruges til cellekravling og hvis disse er brede, affladede udløbere 

betegnes lamellipodia, mens lange og tynde udløbere betegnes filopodia.  

 

 

OBS- dynamik. 

 

- redegøre for struktur og funktion af mitokondrier herunder sammensætning og permeabilitet (car-

diolipin) af membranerne, samt lokalisation af mt DNA, β-oxidation, Kreb’s cyklus, elektron trans-

portkæden og ATP syntase. 

Struktur 

• granulært	   (bønneformede),	   afrundet	   og	   aflange	   (filamentøse).	   Diameteren	   er	   1	   µm,	   og	  

længden	  er	  mellem	  1	  (granulære)–	  10	  (filamentøse)	  µm.	  

• Findes	  i	  alle	  kroppens	  celler	  undtagen	  erytrocytter.	  

• Energibehovet	  er	  proportionelt	  med	  antallet	  af	  mitokondrier.	  

• LM	   –	   kan	   ikke	   ses	   direkte,	   dog	   kan	   man	   farve	   for	   antistof	   mod	   et	   protein.	   I	  

transporterende	   epithelceller	   kan	  man	   ane	  mitokondrier,	   idet	   de	   ligger	   samlet	   parallelt	  

(holokrin	  kirtel).	  

• Dannes	  ved	  deling	  og	  vækst.	  Der	  er	  1	  –	  1000	  pr.	  celle.	  

• Farvning	  

- Histokemisk	  syre-‐fuksin.	  

- Supravital	  farvning	  janusgrønt.	  

- Metal	  farvning	  fluescens.	  

• To	  trilaminære	  membraner	  (ydre	  og	  indre	  membran).	  

o Spalte	  imellem	  betegnes	  intermembranøse	  rum	  (10-‐20	  nm	  i	  tværmål)	  

• Indre	  membran	  (impermeabel)	  



- Cardiolipin	  →	  barriere.	  

- F1F0-‐kompleks	  →	  sæde	  for	  ATP	  syntese.	  

o Forekommer	  med	  regelmæssige	  mellemrum	  af	  10	  nm	  

o Transmembranelt,	   integralt	   proteinkomplekts	   =F0,	   der	  

forankrer	  F1	  til	  den	  indvendige	  overflade.	  

o F1=	  elementarpartikler.	  

- Indre	  danner	  folder	  ind	  (cristaer)	  og	  øger	  på	  den	  måde	  sit	  overflade	  

areal.	  	  

• Ydre	  membran	  (”semi”permeabel)	  

- Kanalproteiner	  →	  poriner	  tillader	  passage	  af	  molekyler	  mindre	  end	  

10	  kD.	  

- Gennemtrængelig	   for	   salte,	   sukker	   molekyler	   og	   nukleotider	   pga.	  

porinerne.	  

• Det	  intermembranøse	  rum	  har	  stort	  set	  samme	  molekyler	  i	  opløsning	  som	  cytosolen.	  

• Matrix	  (begrænset	  af	  indermembranen)	  

- Forekomst	  af	  matrix	  granula	  

o Tætte	  granula	  med	  en	  diameter	  på	  30-‐50	  nm	  

Funktion:	  

• energiproduktion	  (ved	  nedbrydelse	  af	  glukose,	  elektrontransport	  og	  citronsyrecyklus),	  β-‐

oxidation	  (ved	  nedbrydelse	  af	  fedtsyrer),	  modifikation	  af	  cholesterol	  og	  syntese	  af	  lipid	  og	  

aminosyrer.	  Oxidativ	  phosphorylering.	  

• Citronsyrecyklus:	  

o Forud:	  Glukose	  optages	  i	  cellen	  	  glykolyse	  i	  cytosol	  pyrodruesyre	  +	  ATP	  

o Pyrodruesyre	   passer	   mitochondriemembranerne	   optages	   i	   matrixomdannes	  

til	  acetylkoenzym-‐Anedbrydes	  til	  CO2	  og	  vand	  kaldet	  citronsyrecyklus	  (Kreb’s	  

cyklus).	  

• Beta-‐oxidation:	  

o Fedtsyrer	  transporteres	  fra	  cytosol	  til	  matrixnedbrydes	  til	  acetylkoenzym-‐A	  

• Elektrontransportkæden	  eller	  respirationskæden:	  



o Ved	   Kreb’s	   cyklus	   frigøres	   der	   elektroner	   	   føres	   via	   kæde	   af	   koblede	  

redoxreaktionerbinder	  sig	  til	  protoner	  og	  ilt	  under	  dannelse	  af	  vand.	  

• Energien	  fra	  denne	  proces	  udnyttes	  tre	  steder	  til	  regeneration	  af	  ATP	  til	  ADP	  og	  uorganisk	  

fosfat,	  såkaldt	  oxidativ	  fosforylering.	  

• Cytocrom	  C	  oxidase	  kan	  farves	  for	  påvisning	  af	  mitokondrier.	  

• Matrix	  granula	  

o Ø=	  12	  nm	  og	  består	  af	  ribonukleoprotein	  (svarende	  til	  ribosomer	  mitochondrier	  

har	  det	  nødvendige	  apparat	  for	  proteinsyntesen).	  

• Mitokondrielt	  DNA,	  mtDNA:	  

o DNA	  (cirkulært	  og	  dobbelt	  strenget)	  med	  en	  omkreds	  på	  6µm.	  	  

 Mangler	  histoner	  og	  er	  derfor	  ikke	  pakket	  i	  nukleosomer.	  

o Koder	  for	  rRNA	  i	  mitochondriale	  ribosomer,	  tRNA	  i	  mitochondrier	  samt	  mRNA	  for	  

nogle	  polypeptider	  i	  indermembranen.	  

o Inderholder	  37	  gener	  	  koder	  for	  13	  proteiner	  

o DNA	  koder	  for	  5	  %	  af	  mitokondriens	  proteiner.	  

• Jo	  flere	  cristae,	  desto	  større	  overflade.	   I	  celler	  med	  stort	  energibehov	  er	  cristae	   længere,	  

hvilket	  medfører	  større	  overfladeareal.	  

• Findes	  ikke	  i	  erytrocytter	  (de	  laver	  kun	  glykolyse).	  

• Forholdet	   	  skal	  være	  ca.	  10	  for	  optimal	  energiudnyttelse	  af	  ATP	  hydrolyse.	  

• 	  
- redegøre for dannelse af den elektrokemiske gradient over mitokondriers indre membran og dennes 



betydning for ATP- syntese samt import af proteiner og metabolitter fra cytosol. 

• Elektrontransportkæden giver anledning anledning  

•  
- redegøre for struktur og funktion af peroxisomer herunder oxidativ metabolisme og protein im-port.  

• De	  er	  0.5	  µm	  og	  er	  membranafgrænsede	  (trilaminær).	  

• Peroxisomer	  indeholder	  

- Katalase	   (alle	   peroxisomer),	   som	   omdanner	   hydrogenperoxid	   til	  

vand:	  

H2O2	  +	  RH2	  →	  R	  +	  2	  H2O	  

- Oxidative	   enzymer	   (uratoxidase,	   aminosyreoxidase	   og	   peroxidase),	  

der	  producerer	  hydrogenperoxid	  ved	  forbrug	  af	  ilt:	  

RH2	  +	  O2	  →	  R	  +	  H2O2	  
• Funktion	  –	  afgiftning1	  (ethanol,	  methanol,	  phenoler	  og	  formaldehyd)	  	  mange	  i	  lever-‐	  og	  

nyreceller,	  lipid	  nedbrydning	  (ved	  β-‐oxidation).	  

• Dannes	  ved	  deling	  og	  vækst	  (ligesom	  mitochondrier).	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Ligesom sER. 



• Frie	  ribosomer	  i	  cytosol	  syntetiserer	  proteiner	  til	  peroxisomerne,	  hvorefter	  de	  vha.	  En	  C-‐

terminal	  signalsekvens	  dirigeres	  til	  peroxisomerne,	  hvor	  det	  genkendes	  af	  en	  receptor	  og	  

importeres	  ind	  i	  peroxisomet.	  

Proteasomer	  

• Store	  multisubunit	  proteinkomplekser.	  

• Cylinder	  formede	  membranløse	  strukturer.	  

• Protein	   nedbrydende	   enheder	   (proteiner	  

mærket	  med	  ubikuitin).	  

• Genkender	  proteiner	  ved	  hjælp	  af	  19s-‐cap.	  

• Nedbryder	  proteiner,	  som	  er	  frie	  i	  cytoplasma,	  

via	  ATP	  afhængig	  protease	  aktivitet.	  

	  

 

- identificere cellens organeller og strukturer på EM billeder og ved lysmikroskopi af præparater.  

- identificere secernerende celler lysmikroskopisk på grundlag af deres morfologiske karakteristika. 

 

2. Genetisk information og genteknologiske metoder 

2.1 Genetisk information. 

Du skal kunne redegøre for: 

Strukturen af de kemiske forbindelser (nukleinsyrer), der er bærere af den genetiske information 

(DNA) eller produceres ved dens afkodning (RNA), samt deres organisering i kromatin, kromosomer 

og ribonukleoproteiner. 

Nukleotid = en base + sukker + fosfat.  

Består af en nitrogenholdig, 5 carbon-ring og en eller flere fosfatgrupper. 

Fosfatten sidder normalt sammen i C5 af ribosen eller deoxyribosen (sukkeret altså) – kan enten være 

mono-, di-, eller tri-fosfat. Fosfatgrupperne gør at et nukleotid bliver negativt ladet. 

Baserne sidder på C1 med en N-glykosidbinding (dvs. Amidbinding). 

Der er 5 baser: 

Base (pyrin, pyrimidin) Nukleosid 



A: Adenin: er en pyrin (2 ringe, hvor af den ene er 

mindre) 

Adenosine 

G: Guanin: er en pyrin Guanosine 

C: Cytosin: er en pyrimidin  (1 ring) Cytidine 

T: Thymin: er en pyrimidin Thymidine 

U: Uracil: er en pyrimidin. Uridine 

 

Nukleotider er sat fast sammen af fosfordiesterbindinger mellem 5’ og 3’ carbon enderne for at danne 

nuklinsyre. Man angiver normalt den linære sekvens af nukloetider i en nuklinsyre ved en 

enbogstavskode, hvor 5’ enden står til venstre. F.eks. 

5’-A-T-T-G-C-3’  

DNA består af en dobbelt helix grundet den kemiske struktur af de to polynukleotid kæder, fordi disse 

er holdt sammen af hydrogenbindinger mellem baserne, hvorfor Sukker og fosfat kommer til at udgøre 

backbonen, og baserne de enkelte trin i trappen. A og T sidder altid sammen med 2 hydrogenbindinger, 

mens C og G altid sidder sammen med 3 hydrogenbindinger. I DNA er der altid kun en fosfatgruppe 

sat på sukkeret.  

Denne komplementær baseparring ”packer” baseparrene på en måde der er energisk mest favorabelt. 

For at effektiviteten bliver bedst, danner de to ”backbones” en tur rundt om hinanden (wind?) for at 

danne en dobbelt heliz der har en komplet vending hver 10. Basepar.  

De to strenge er antiparallele – hvor polariteten af en streng er arrangeret omvendt polariteten af den 

anden streng. Derfor er hver streng altid komplementære til den anden. 

 

Gener indeholder informationer til at producere proteiner. DNA må derfor kode for proteiner.  

 

Proteiner 

• er dannet ud fra en lang kæde af aminosyrer, der alle er sat sammen vha. Peptidbindinger. 

• Den repeterende sekvens af atomer danner ”backbonen” for proteinet. Denne består af 

peptidbindingerne mellem den N-terminale og C-terminale del af en aminosyrer. 

• Aminosyrernes sidekæder danner side kæderne i proteinet.  

• Nedenstående figur viser de forskellige aminosyrers polaritet og andet. 



• Et	  protein	  har	  en	  konformation	  (foldning).	  Denne	  er	  dannet	  af	  svage	  non-‐kovalente	  
bindinger	  såsom:	  	  	  

o Hydrogen	  bindinger	  
o Elektrostatiske	  ”attraktioner”	  
o Van	  der	  waals	  ”attraktioner”	  
	  

	  

• De	  ikke	  polære	  aminosyrer	  arrangerer	  sig	  normalt	  ind	  mod	  midten	  af	  et	  protein,	  så	  det	  får	  
et	  hydrofobt	  indre.	  

• Mens	  de	  polære	  aminosyrer	  arrangerer	  sig	  ved	  ydersiden	  mod	  det	  ydre	  miljø	  med	  tilgang	  
til	  væske	  og	  andet.	  

• Proteiner	  folder	  sig	  altid	  til	  en	  konformation	  af	  mindst	  energi	  
• Chaperoner	  hjælper	  proteinerne	  med	  foldningerne.	  

	  
Typer	  af	  foldning.	  

• Alfa	  helix	  og	  beta	  sheets:	  er	  skabt	  af	  bindinger	  mellem	  backbonens	  N-‐H	  og	  C=O	  grupper.	  
• Proteiners	  struktur:	  

o Primær	  struktur:	  aminosyresekvensen	  
o Sekundær	  struktur:	  Alfa	  helixes	  og	  beta	  sheets,	  hvordan	  de	  ligger.	  
o Tertiære	  struktur:	  Den	  fulde	  tredimensionelle	  organisation	  af	  en	  polypeptidkæde.	  
o Kvartenære	  struktur:	  Når	  et	  specifikt	  molekyle	  er	  dannet	  ud	  fra	  forskellige	  

polypeptidkæder	  så	  er	  den	  fulde	  struktur	  kvartenær.	  
• Protein	  domæne:	  Er	  en	  substruktur	  (understruktur)	  af	  en	  hvilken	  som	  helt	  del	  af	  en	  

polypeptid	  kæde,	  der	  selv	  kan	  folde	  til	  en	  kompakt,	  stabil	  struktur.	  
o De	  forskellige	  domæner	  er	  associeret	  med	  forskellige	  funktioner.	  

• Protein	  moduler:	  	  
Domæner,	  der	  kan	  danne	  grundlag	  for	  dannelse	  af	  nye	  proteiner	  v.	  Domæne	  shuffling.	  



• Domæne	  shuffling:	  Man	  mener	  at	  store	  multidomæne	  proteiner	  er	  dannet	  af	  den	  tilfældige	  
”joining”	  af	  de	  DNA	  sekvenser,	  der	  koder	  for	  hvert	  domæne,	  hvilket	  har	  skabt	  et	  nyt	  gen	  
nyt	  protein.	  

	  
Transmembrane	  proteiner	  (se	  også	  tidligere	  i	  dokumentet).	  

• Den	  del	  af	  proteinet,	  der	  strækker	  sig	  igennem	  membranens	  hydrofobe	  indre	  består	  
hovedsaligt	  af	  aminosyrer	  med	  ikke-‐polære	  sidekæder.	  	  
Fordi	  alle	  peptidbindinger	  er	  polære	  og	  fordi	  der	  ikke	  er	  vand	  er	  alle	  peptid	  bindinger	  
tvunget	  til	  at	  danne	  hydrogenbindinger	  med	  hinanden,	  disse	  bindinger	  er	  maximiret	  når	  
de	  krydser	  lagret	  og	  danner	  på	  denne	  måde	  en	  alfa	  helix.	  	  

• Hvis	  der	  ikke	  dannes	  alfa	  helix	  dannes	  der	  i	  stedet	  en	  såkaldt	  ”beta-‐barrel”:	  

	  
rER:	  

• ER-‐retenstions	  proteiner	  
o Indeholder	  et	  ER-‐retensions	  signal	  bestående	  af	  4	  aminosyrer	  i	  den	  C-‐terminale	  

ende.	  
o Et	  vigtig	  protein	  er	  PDI,	  der	  katalyserer	  oxidation	  af	  frie	  SH	  grupper	  på	  cysteiner	  

for	  at	  danne	  disulfidbindinger.	  
o Et	  andet	  er	  BiP	  (chaperone),	  der	  genkender	  ukorrekt	  foldede	  proteiner	  såvel	  som	  

protein	  subunits	  der	  ikke	  er	  sat	  sammen	  til	  deres	  endelige	  oligomere	  kompleks,	  
den	  frigiver	  først	  proteinet,	  når	  det	  er	  korrekt	  foldet.	  

o Hvis	  proteinerne	  ikke	  bliver	  korrekt	  foldet	  bliver	  de	  nedbrudt.	  
GPI	  anker:	  

• Katalyseret	  af	  ER	  enzymer.	  
• Glycosylphosphatidyl-‐inositon	  (GPI)	  anker.	  

o Attached	  til	  den	  C-‐terminale	  del	  af	  nogle	  membran	  proteiner,	  der	  skal	  til	  
plasmamembranen.	  	  

o Dette	  link	  er	  dannet	  i	  lumen	  af	  ER,	  hvor	  det	  transmembrane	  segment	  er	  kløvet	  af.	  	  
o Den	  binder	  det	  transmembrane	  protein	  til	  membranen.	  
o Er	  på	  indersiden	  i	  ER,	  men	  ydersiden	  af	  plasmalemma.	  

Modifikation	   Aminosyre(r)	   Eksempler	  på	   Evt.	  Et	  eksempel	   Mulige	  funktioner	  



hvor	  i	  cellen	  
modifikationen	  
kan	  finde	  sted	  

på	  et	  protein	  
der	  modificeres	  

O-‐glycosylering	   Serine,	  threonin,	  	   Golgiapparatet	   Kollektiner,	  	   Celle	  overflade	  
identitet,	  
beskyttelse,	  
adhesion...	  

N-‐glykosylering	   Asparagin,	  	  
	  
X-‐pro:	  serin	  
threonin	  

rER	   	   Beskytter	  proteinet	  
fra	  nedbrydning,	  er	  
et	  signal,	  der	  gør	  at	  
de	  kommer	  i	  rigtige	  
transport	  vesikler.	  
Regulatorisk	   signal	  
om	  protein	  foldning	  i	  
ER,	  
Man6P	   signal	   om	  
Lysosomalt	  protein,	  
Celle	  overflade	  
identitet	  

Acetylering	   Lysin	   Cytosol	  og	  
cellekerne	  

	   	  

Fosforylering	   Serin,	  Threonin,	  
tyrosin	  

Cellekerne,	  
cytosol	  

	   Ofter	  regulation	  af	  
enzymer	  og	  
signalrings	  pathways	  

Dannelse	  af	  
disulfidbroer	  

Cystein	   rER	   	   En	   del	   af	   den	  
tertiœre/Kvatienœre	  
struktur	  

	   	   	   	   	  
	  

	  	  	  
Kernen	  

• Formen	   varierer	   med	   cellens	   form	   (oval,	   lagdelt)	   og	   afhænger	   af	   pladsforholdene	   (det	  

ydre	  tryk).	  Kernen	  er	  ofte	  proportional	  med	  cellens	  størrelse	  og	  ligger	  i	  intervallet	  5	  –	  10	  

µm	  (typisk	  10	  µm).	  

• Strukturer	  

- Nukleolemma	  (nukleære	  lamina	  og	  kerneporer)	  

- Kromatin	  (DNA	  holdigt	  kernemateriale,	  basofilt,	  positiv	  reaktion	  med	  

feulgen)	  

- Nukleolus	  (kernelegeme,	  basofilt,	  negativ	  reaktion	  med	  feulgen)	  



Nukleolemma	  

• LM	  –	  tynd	  mørk	  streg,	  hvilket	  skyldes	  perifert	  beliggende	  heterokromatin,	  som	  er	  basofilt.	  

• EM	  –	  2	  koncentriske	  trilaminære	  membraner.	  

• Kernen	  er	  omsluttet	  af	  2	  trilaminære	  membraner	  (én	  indre	  og	  én	  ydre).	  De	  to	  membraner	  

er	  adskilt	  af	  det	  perinukleære	  rum,	  som	  er	  ca.	  15	  nm	  bredt,	  der	  står	  i	  direkte	  forbindelse	  

med	  rER.	  

• Den	  ydre	  membran	  er	  belagt	  med	  ribosomer.	  Den	  ligner	  rER	  og	  er	  i	  forbindelse	  med	  rER.	  

• Den	  indre	  membran	  –	  nukleære	  laminer.	  

• Nukleolemma	  gendannes	  af	  segmenter	  fra	  ER	  efter	  mitosen	  og	  kernedelingen.	  

• Nukleære	  lamina	  

- Et	  netværk	  af	  intermediære	  filamenter	  kaldet	  laminer,	  der	  støtter	  og	  

opretholder	   kernemembranens	   struktur	   og	   hæfter	   DNA	   til	   sig	  

(perifert	  kromatin).	  

- Ved	   mitosens	   (pro-‐)metafase	   phosphoryleres	   laminerne,	   hvorved	  

bindingerne	   brydes	   og	   kernemembranen	   disintegrerer	   til	  

fritliggende	  vesikler.	  	  

• Kerneporer	  

- Indre	  og	  ydre	  membran	  smelter	  sammen	  (ydre	  diameter	  er	  120	  nm).	  

- Findes	  i	  alle	  kerner.	  

- Fri	  diffusion	  af	  molekyler	  op	   til	  5	  kDa.	  Tillader	  passage	  af	  op	   til	  60	  

kDa	   store	   molekyler,	   og	   kan	   yderligere	   deformeres	   til	   ribosom	  

ekspert.	  

- Selektiv,	  men	  aktiv,	  eksport	  af	  større	  molekyler	  som	  f.eks.	  de	  25	  nm	  

store	  ribosomer.	  

- Import	  af	  proteiner	  kræver	  en	  kerne	  lokaliserings	  protein	  (nukleært	  

lokalisations	  signal,	  NLS).	  

- Eksport	  af	  tRNA	  og	  mRNA-‐molekyler	  til	  cytoplasma.	  



- Porekomplekset	  består	  af	  én	  cytoplasmatisk	  ring2,	  der	  hæfter	  til	  den	  

ydre	   kernemembran,	   og	   én	   indre	   ring,	   som	   hæfter	   til	   den	   indre	  

membran	  og	  til	  den	  nukleære	  lamina.	  

- Ringen	   omslutter	   og	   støtter	   8	   ens	   filamenter	   (som	   tøndestave),	  

hvorved	   der	   dannes	   en	   tønde	   lignende	   struktur.	   Filamenterne	  

strækker	   sig	   ind	   i	   nukleosolen	   og	   forbindes	   ved	   en	   terminal	   ring.	  

Selvom	   porerne	   er	   store,	   er	   transport	   igennem	   dem	   reguleret	   bl.a.	  

ved	  heat	  –shock	  proteiner	  (chaperoner)	  og	  den	  lille	  GTPase	  Ran	  for	  

at	  opnå	  selektiv	  transport.	  

	  

	  

Kromatin	  (DNA	  holdigt	  materiale)	  

• Eukromatin	  	  dispers,	  dvs.	  Udstrakt	  	  aktiv	  transskription.	  

• Heterokromatin	  	  kondenseret	  	  inaktivt.	  

• LM	  –	  kan	  se	  heterokromatin,	  fordi	  det	  er	  kondenseret.	  

• EM	  –	  2	  nm	  lange	  strenge	  (50	  bp)	  vekslende	  med	  10	  nm	  store	  nukleosomer	  med	  ca.	  150	  

basepar	  (histoner3).	  30	  nm	  bred	  solenoide	  af	  sammenpakkede	  nukleosomer.	  

• Forholdet	  mellem	  eu-‐	  og	  hetereokromatin	  afspejler	  aktivitet	  i	  cellerne.	  

• Heterokromatin	  er	  beliggende	  langs	  kernemembranen	  (perifert	  heterokromatin),	  spredt	  i	  

klumper	   og	   nukleolus	   associeret	  	   én	   ring	   og	   udløbere,	   der	   går	   ind	   i	   nukleolus.	   Både	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Ringen er en 8 kantet ring, som består af 8 proteinkomplekser. 
3 Proteinkompleks. 



celler	  med	  høj	  aktivitet	  (f.eks.	  forhornsneuroner),	  samt	  celler	  med	  hyppig	  deling	  (f.eks.	  de	  

inderste	  tarmepithelceller,	  som	  ikke	  ligger	  mod	  lumen)	  vil	  have	  lyst	  kromatin,	  og	  det	  kan	  

derfor	  være	  svært	  at	  udsige	  noget	  om	  aktivitet	  på	  baggrund	  af	  kernefarvning	  alene.	  

• Én	  aktiv	  celle,	  som	  producerer	  mange	  forskellige	  proteiner	  lys	  kerne.	  

• Én	  inaktiv	  celle	  	  mørk	  kerne.	  



Nukleolus	  

• Størrelse	  –	  ca.	  0.5	  –	  1.0	  µm.	  Sæde	  for	  syntesen	  af	  præ-‐rRNA	  og	  samlingen	  af	  ribosomer	  ud	  

fra	  præ-‐RNA	  og	  proteiner	  importeret	  fra	  cytosol	  til	  nukleolus.	  Der	  findes	  10	  små	  nukleoli	  

umiddelbart	  efter	  mitose,	  men	  de	  samler	  sig	  hurtigt	  til	  3-‐5	  pr.	  celle4.	  

• Dannes	   i	   relation	   til	   et	   af	   de	   10	   nukleolusorganiserende	   områder	   (NOR,	   5	   regioner	   per	  

haploid	  genom),	  der	  findes	  i	  kromosomerne	  og	  koder	  for	  rRNA.	  

• LM	  –	  afrundet	  eller	  oval	   legeme,	  som	  er	  omgivet	  af	  en	  basofil	   ring	  (nukleolus	  associeret	  

heterokromatin),	  kan	  have	  rødligt	  skær	  pga.	  positivt	  ladede	  proteiner.	  

• EM	   –	   granulær	   komponent	   (protein	   og	   rRNA),	   som	   omgiver	   den	   tætte	   fibrillære	  

komponent	  (grænseområde)	  sæde	   for	   færdig	  samling	  af	  ribosomer,	   fribillær	  komponent	  

der	  omgiver	  de	  fibrillære	  centre	  (fibrillære	  centre	  –	  sæde	  for	  transskription	  af	  præ-‐rRNA).	  

Funktion	  –	  syntese	  af	  ribosomer,	  der	  består	  af	  RNA	  (rRNA,	  28s,	  18	  s,	  5.8s	  og	  5s)	  og	  ribosomalt	  

protein:	  

	  

De processer, der er ansvarlige for kopieringen af genetisk information fra den ene generation til den 

næste (DNA replikation): Initiering ved replication origins, relaxering og denaturering af DNA, syntese 

af leading og lagging strand DNA. DNA polymerasers virkemåde, herunder nuclease aktiviteter og 

proofreading.	  

 

De processer, der er ansvarlige for vedligeholdelsen af den genetiske information (DNA reparation): 

spontane og UV inducerede kemiske ændringer i DNA molekylet; mutationer; base exision repair, 

nucleotid exicion repair og mismatch repair. Principperne for reparation af dobbeltstrengsbrud i DNA. 

 

De processer, hvorved den genetiske information afkodes (RNA syntese eller transskription): 

genstruktur, virkemåde og specificitet af RNA polymerase I, II og III. 

 

De processer, hvorved den genetiske information omsættes til dannelse af proteiner (RNA modifikation 

og protein syntese eller translation): RNA splicing, capping og polyadenylering; syntese af ribosomalt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Der kan sagtens være mere end én nukleolus. 



RNA, herunder strukturen af nucleolus; ribozymer; den genetiske kode; struktur og funktion af tRNA, 

herunder dannelse af aminoacyl-tRNA; ribosomer og polyribosomer; de enkelte trin i proteinsyntesen, 

herunder proofreading. 

 

Der	  benyttes	  methionyl-‐tRNA	  i	  eukaryoter	  og	  formylmethionyl-‐tRNA	  i	  prokaryoter.	  I	  	  
eukaryoter	  binder	  den	  lille	  ribosomale	  subunit	  ved	  cap-‐strukturen	  i	  5'-‐enden	  af	  mRNA,	  og	  	  
scanner	  derpå	  hen	  over	  mRNA	  indtil	  den	  møder	  startcodon	  (AUG).	  Herefter	  bindes	  den	  	  
store	  ribosomale	  subunit.	  I	  prokaryoter	  bindes	  den	  lille	  ribosomale	  subunit	  til	  en	  sekvens	  	  
på	  mRNA	  (Shine-‐	  Dalgarno	  sekvensen),	  som	  er	  komplementær	  til	  det	  ribosomale	  RNA	  i	  	  
den	  lille	  subunit	  og	  ligger	  umiddelbart	  foran	  initieringscodon	  (AUG).	  	  Herefter	  bindes	  	  
den	  store	  ribosomale	  subunit.	  Såfremt	  der	  er	  flere	  læserammer	  på	  mRNA	  molekylet	  kan	  	  
der	  ske	  initiering	  ved	  hver	  af	  dem.	  I	  både	  eu-‐	  og	  prokaryoter	  sker	  initieringen	  under	  	  
medvirken	  af	  initieringsfaktorer,	  og	  der	  er	  til	  den	  lille	  ribosomale	  subunit	  bundet	  et	  	  
molekyle	  aminoacyl-‐tRNA	  i	  P-‐sitet	  (hhv.	  methionyl-‐	  og	  formylmethionyl-‐tRNA).	  
 

 

2.2 Genregulation 

Du skal kunne redegøre for: Opbygningen af gener i pro- og eukaryoter. Muligheden for regulation af 

genekspression på mange trin fra RNA syntese til det funktionelle protein. Sekvensspecifik binding af 

genregulatoriske proteiner: Regulation af transskriptionsinitiering i pro- og eukaryoter: Generelle og 

specifikke transskriptionsfaktorer samt 

coregulatorer. Betydningen af histon acetylering og –methylering samt kromatin remodellerende 

faktorer. Kombinatorisk genregulering. 

Regulation af mRNA modning: Alternativ/differentiel pre-mRNA splejsning som mekanisme for 

dannelse af funktionelt forskellige proteiner. 

Regulering af mRNA stabilitet. 

 

2.3 Genteknologi 

Du skal kunne redegøre for og anvende: 

Gelelektroforese af nukleinsyrer. SDS-PAGE af proteiner og Western blot. (herunder også 

restriktionsenzymer). 

Restriktionsenzymer skærer DNA’et specifikke steder ud fra den nukleotidsekvens det pågældende sted 

har, de kløver derved et lang dobbelt strenget DNA molekyle i bestemte størrelser. Der findes mange 



forskellige restriktionsenzymer, der alle genkender en specifik sekvens af 4-8 nukleotider i DNA.   

Gel-elektroforese: Deler DNA molekyler af forskellige størrelser. 

Da hvert nukleotid indeholder en negativt ladet ion.  

Hybridiseringsprincippet (molekylær genkendelse ved Watson-Crick baseparring) og dets anvendelse 

inden for gen- teknologien, f. eks. Southern og Northern blotting og in situ hybridisering. Microarray. 

Grundbegreberne ved DNA kloning: restriktionsenzymer, restriktionskort, DNA ligaser, 

kloningsvektorer, kloningsværter, cDNA syntese, gen- og cDNA-biblioteker. 

Sekventering og PCR (polymerase chain reaction) - metoden. 

Elektroforetisk gelskift assay, DNA footprinting. 

Genetisk transformation, anvendelse af rapportørgener ved studier af genekspression. Kendskab til 

principperne for "DNA engineering" til fremstilling af rekombinante proteiner (inklusiv in vitro 

mutagenese) og transgene organismer (f. eks. sygdomsmodeller). 

 

3. Livscyklus  

3.1 Centrale molekylære mekanismer i cellecyklus: 

Vækstfaktorers mitogene effekt gennem signalering via MAP kinaser. Cyclin-cdk, cyclin-cdk 

inhibitorer (CKI), checkpoint kontrol. Betydningen af protein fosforylering og nedbrydning for 

progressionen af cellecyklus. Betydningen af Rb og p53 i checkpoint kontrol. 

Aktiviteten	  af	  cyclin	  B-‐Cdk1	  stiger	  kraftigt	  i	  profasen.	  Her	  medfører	  kinaseaktiviteten	  bl.a.	  	  
1)	  Ændringer	  i	  mikrotubuli-‐dynamik	  herunder	  dannelse	  af	  tentrådsapparat,	  2)	  kondensering	  	  
af	  kromosomer	  ved	  aktivering	  af	  condensin-‐komplekset,	  3)	  fragmentering	  af	  nukleolemma	  	  
pga.	  phosphorylering	  af	  de	  nukleære	  laminer	  samt	  porekomplekser,	  4)	  fragmentering	  af	  	  
Golgi-‐apparatet	  ved	  phosphorylering	  af	  receptorer	  involveret	  i	  vesikel-‐docking.	  
 

-Restriktions check point, G1-S, favorable betingelser for celledeling  

-DNA damage check points, G1, (især) S, og G2, monitorerer DNA skade  

-DNA damage og uduplikeret DNA, G2-M  

-Metafase checkpoint – mitotiske checkpoint: metafase-anafase, kromosom binding til mikrotubuli 

Det mitotiske check point sikrer at metafase stadiet kun fortsætter til anafase (søster kromatid 

separation) såfremt alle kromosomers kinetochorer er tilhæftet mikrotubuli. 

Ved det mitotiske check point befinder cellen sig i metafase svarende til at kromosomer er lejret 



ækvatorialt. Mikrotubuli er organiseret i tentrådsapparatet, og til hvert søster-kromatids kinetochor er 

tilhæftet et bundt af mikrotubuli (typisk ca. 30-50 enkelte mikrotubuli, minus-ende mod kinetochor), 

som afgår til nærmeste centrosom. 

Kinetochorer som ikke er tilhæftet mikrotubuli vil udsende et inhibitorisk signal, som forhindrer 

progression til anafase. Denne mekanisme involverer binding af et signalerende protein (BUB1) til 

kinetochorer, der ikke har bundet mikrotubuli. BUB1 medfører dernæst (gennem MAD2 aktivering) en 

hæmning af APC (det anafase promoverende kompleks). Først når BUB1 displaceres fra kinetochoren 

af mikrotubuli ophæves hæmningen af APC, og mitosen fortsætter til anafase. 

 

P53 hæmmer cellecyklus ved at stimulere transskription af p21, som er en cyklin kinase hæmmer.  

Tab af normale proliferationskontrol som nøglebegivenhed i etablering af den maligne celle: 

 

Protoonkogener, der koder for proteiner, som er essentielle for celleproliferation efter mitogen 

aktivering via signaltrans- duktion. Udvikling af protoonkogener til onkogener gennem mutationer eller 

rekombinationer, som gør proteinerne aktive i fravær af de externe stimuli. 

 

Tumor supressor gener, der koder for proteiner, som hæmmer celleproliferation. Bortfald af den 

hæmmende virkning ved inaktiverende mutationer. 

 

3.2 Cellecyklus; struktur og funktion 

- beskrive kernens opbygning: herunder kernemembranen og dens relation til ER, kerneporer, nu-

kleære laminer, kromatin, kernelegeme (nucleolus) og kernematriks. 

Nukleolemma/Kernedobbeltmembran afgrænser nucleoplasma fra cytoplasma,hæfter til lamina på 

indersiden og kommunikation med ru endoplasmatisk retikulum på ydersiden. Mellem den ydre og 

indre membran ses perinukleær rum.  

Lamina Et netværk af intermediære filamenter (laminer) der virker som strukturel støtte af 

kernemembranen, fosforyleres ved mitosen, hvorved kernemembranen vesikulerer 

- redegøre for betydningen af kerneporerne, eu- og heterokromatin, samt af kernelegemets rolle ved 

dannelse af ribosomer. 

Kerneporer 



Transport af RNA samt udveksling og sortering af intra og ekstra nukleære proteiner ved ”gated” 

transport mellem nukleoplasma og cytoplasma. Nukleolus sæde for ribosom syntese 

Eukromatin 

ekstenderet kromatin der er transkriptions aktivt. 

Heterokromatin 

kondenseret kromatin, der er transkriptions inaktivt. 

Nukleoli er sæde for dannelsen af ribosomer, som er et ribonucleoprotein kompleks bestående af 
proteiner samt strukturel rRNA. Proteiner som skal bruges til ribosomer importeres fra cytosol gennem 
kerneporer og forsamles med rRNA til et præribosom (90S), som ved yderligere modifikation, først og 
fremmest proteolytisk, spaltes i det modne ribosoms 40S og 60S subunits. Ved hjælp af accessoriske 
proteiner føres ribosom subunits gennem kerneporerne, og ribosomet er nu klar til forsamling omkring 
et mRNAs kozaksekvens så translation kan begyndes. 
 

- redegøre for princippet i betydningen af laminerne under cellecyklus (fosforyle-ring/defosforylering; 

nedbrydning/samling af kernemembranen; tilhæftning af kromosomer). Endvidere skal du kunne 

beskrive kerneforandringerne ved apoptose og nekrose. 

 

 

 
Apoptosis	  er	  en	  form	  for	  celledød,	  også	  kaldet	  programmeret	  celledød,	  som	  er	  karakteriseret	  	  
ved	  at	  kromatinet	  i	  kernen	  kondenseres,	  cellens	  volumen	  mindskes,	  den	  mister	  den	  fysiske	  	  
kontakt	  med	  omgivende	  celler,	  fragmenteres	  i	  apoptotiske	  legemer	  og	  bliver	  ædt	  af	  makrofager,	  	  
som	  reagerer	  på	  forandringer	  i	  cellens	  overflade	  (profagocytotiske	  signaler)	  
 

 

- benævne mitosens stadier og i korte træk redegøre for hvilke hændelser i cytoplasma og kerne, der er 

karakteristiske for hver fase (herunder dynamik af mikrotubuli/tentrådsapparat). 

Interfase:  

Består af G1, G2 og S fasen. 



G1:  

Her er cellen i sin normale funktion, men da den er trådt ud af Go fasen gør den nu klar til at skulle 

undergår mitose  cellen vokser og udvikles. 

I slutningen af fasen er der et checkpoint 

G1-fasen (growth): frit tid (variabel), cellens normale funktion, livlig syntese af RNA og protein samt 

de øvrige cellebestanddele → cellen  vokser og udvikles. I slutningen af denne fase kommer cellen til  

”restriktion checkpoint”, hvor det afgøres om, cellen skal dø (apoptose), specialisere sig eller dele sig. 

 

- S-fasen (syntese): ca. 7 timer, genetisk materiale replikeres, dvs. syntese af DNA, hvormed mængden 

heraf fordobles. Der er evt. nogle organeller, som også kopieres i denne fase. 

 

- G2-fasen (growth): 4 timer, yderligere vækst (centrioleparret, membraner og organeller duplikeres), 

men også en sikkerhedsperiode, hvor cellen kan nå at kontrollere, at alt DNA er korrekt ?duplikeret?. 

Profase: 

Metafase: 

Anafase: 

Telofase: 

Efter afslutning af telofasen og gendannelsen af kernemembranen begynder 

kromosomer at dekondensere. Herunder blotlægges i alt ti såkaldte NOR (nucleoli organizing regions) i 

genomet, som indeholder generne for rRNA. Disse regioner vil først enkeltvis og senere ved 

sammensmeltning til 1-2 områder organisere dannelsen af nukleoli ved rekruttering af fornødent 

transkriptionsmaskineri (RNA polymerase I) samt accessoriske proteiner. 

 

- beskrive på hvilken måde cytoskelettets komponenter er involveret i mitosen og kunne identificere 

mitosefigurer og kromosomer i cytologiske og histologiske præparater 

3.2 Centrale molekylære mekanismer i apoptosis: 

Extern pathway via dødsreceptorer og caspaser. Intern pathway via frigørelse af cytochrom c fra 

mitochondrier. Bcl-2 protein familien, apoptosomet. Aktivering af den den interne pathway via p53. 

Extern Pathway: Dræber lymfocyt indeholdende FAS-ligand binder til FAS døds 

receptorrekruterer FADDCASP 8/10 rekruteresdanner et DISC (death-inducing signal 



molecule) kløver og aktiverer executioner procaspaser CASP 3Apoptose. 

 

Intern Pathway: Apoptotiske proteiner kan medføre nedbrydning af mitokondrier ved at påvirke 

membranen gennem introduktion af porer eller øge permeabiliteten. Herved frigøres apoptotiske 

effektorer såsom SMACs (second mitochondria-derived activator of caspases), der binder sig til IAP 

(inhibitor of apoptosis proteins) og deaktiverer dem. 

IAP hæmmer de cellenedbrydende caspaser (cystein proteaser) 

Cytochrome c forlader mitokondriet gennem MAC (mitochondrial apoptosis-induced channel). 

Cytochrome c binder sig til Apaf-1 (apoptotic protease activating factor 1) og ATPADP som ved 

binding til pro-caspase9 danner et apoptosom ved at ADP udskiftes med ATP, som medfører dannelse 

af caspase 9, der initierer en kaskadereaktion, der leder til apoptose (dvs. Kløver og aktiverer effekt på 

caspase 3 funktion. 

Endvidere frigives fra mitokondrier proteinerne SMAC som hæmmer proteinet IAP’ s inhiberende 

effekt på caspase-3 aktivering. 

Endeligt kan det nævnes at mitkondrier også indrages på et senere stadie ved den extrinsiske pathway 

via effektorcaspase aktivering af proteinet Bid, som indirekte fører til Bad/Bax poredannelse. 

 

Bcl-2 protein familien (apoptosomet) 

Når apoptotisk stimulus stimulerer intrinsic pathwaybax og bak aktiveres porekomplekser i 

mitochondrie membranen cytochrom C frigivelse. 

 

Bcl-2, Bcl-xl, Mcl-1 inhiberer dannelsen af MAC.  

Bax og Bak fremmer dannelsen af MAC 

 

4. Kommunikation 

4.1. Transportprocesser [BKM, A, L, BFN1, BFN2, BL, BB, BFØ1] 

4.1.1. Stoftransport i et frit, ubegrænset medium 

• definere transportstrømtætheden eller fluxen [BKM, BFN1]  

Fluxen (J) er defineret som den mængde af stof, som pr. sekund passerer en arealenhed anbragt 

vinkelret på transportstrømmens retning. 



Den er proportional til koncentrationsgradienten.  

• beskrive de enkelte faktorer, som er bestemmende for fluxen [BKM, BFN1]  

koncentrationsgradienten, permeabiliteten, konduktansen, cellens overfladeareal, 

diffusionskoefficienten (hastigheden hvormed disse stoffer kan passere cellemembranen).  

• redegøre for de drivende kræfter bag transport ved migration (den elektriske kraft) og diffusion (den  

”fik-tive” diffusionskraft) [BKM, BFN1]  

Diffusion: En stoftransport, som hidrører fra de opløste partiklers termiske egenbevægelser kombineret 

med tilstedeværelsen af en koncentrationsgradient for stoffet, kaldes diffusion. 

Migration: Hvis hver opløst partikel er påvirket af en ydre kraft, vil denne bevirke, at alle partiklerne 

tildeles en ekstra hastighedskomponent i kraftens retning, som overlejrer de termiske bevægelser med 

det resultat, at hver partikel og dermed også partikelsværmen som helhed bevæger sig med en given 

hastighed i kraftens retning. I denne situation vil man derfor også få en nettotransport af partikler, selv 

om partikelkoncentration er ens overalt i systemet. Denne transporttype, som skyldes tilstedeværelsen 

af et ydre kraftfelt, der virker på hver enkelt partikel, kaldes migration. De kræfter, som kan være af 

interesse, er tyngdekraften og andre g-kræfter samt elektriske kræfter, hvis partiklerne bærer en 

elektrisk ladning. 

Konvektion: stoftransporten fremkomme, såfremt systemet som et hele ikke befinder sig i hvile, men 

strømmer i en given retning, fordi der hersker et trykfald gennem systemet. Denne transporttype kaldes 

for hydrodynamisk strømning eller undertiden konvektion. 

 

• beskrive de karakteristiske træk ved en diffusionsproces [BKM, BFN1] 

Stof diffunderer med koncentrationsgradient.  

• redegøre for Fick’s lov for diffusion [BKM, BFN1, BL, BB]  

€ 

J = −D dC
dx

, D angiver diffusionskoefficienten.  

• definere koncentrationsgradienten [BKM, BFN1]  

Er ændringen af koncentation 

€ 

ΔC  med distancen 

€ 

Δx . 

• definere diffusionskoefficienten [BKM, BFN1, BL, BB]  

Diffusionskoefficienten, D, er en størrelse, som er karakteristisk for den diffunderende molekyltype 

under de givne betingelser.  



Den indeholder molekylets størrelse og form, som er bestemmende for transporthastigheden. Den 

indeholder også egenskaber ved det omgivende medium, gennem hvilket molekylet diffunderer. 

Dens enhed er: 

€ 

D = m2 ⋅ s−1 =
m2

s
 

• redegøre i grove træk på det molekylære plan for mekanismen ved diffusionsprocessen [BKM, BFN1, 

BL, BB]  

1: En forudsætning er, at der findes forskellige koncentrationer. 2. Stoftransporten ved diffusion foregår 

i den retning hvor stoftransporten aftager. 3.transporthastigheden er størst i det område, der har den 

stejleste koncentrationsprofil, der hvor stoffet hurtigst forsvinder fra. 

• angive sammenhængen mellem middelforskydning og diffusionskoefficient (”The Root Mean 

Squared Displacement”, Einstein-Smoluchowski-ligningen) og anvende relationen til vurdering af det 

tidsmæssige forløb af diffusionsprocesser [BKM, BFN1] 

 

4.1.2. Membrantransport 

• definere permeabilitetskoefficienten (P) for et stof, der kan trænge gennem membranen [BKM, 

BFN1, A, BL, BB]  

Angiver hvor permeabelt et stof er gennem en cellemembran.  

€ 

P =
Dβ
Δx

, har en enhed på m/s. 

• angive de faktorer, som er bestemmende for permeabilitetskoefficientens størrelse [BKM, BFN1, BB]  

 

• anvende permeabilitetskoefficient ved beregning af transport (flux) af et stof med uladede molekyler 

gen-nem en membran [BKM, BFN1] 

 

4.1.3. Ligevægtspotential og diffusionspotential 

• definere begrebet ”en selektivt permeabel membran” [BKM, BFN2]  

Betyder at vores mebran er permeabel for nogle stoffer men impermeabel for andre. 

• redegøre kvalitativt for oprindelsen til membranpotentialet over selektivt permeable membraner 

[BKM, BFN2, BL, BB]  

• definere ligevægtspotential [BKM, BFN2, BL, BB]  



 

I dette afsnit skal der redegøres for en ions ligevægtspotential. Dette begreb fremkommer i for- 

bindelse med beskrivelsen af den gensidige udveksling af ionerne mellem to elektrolytopløsninger, der 

er adskilt fra hinanden ved en membran, der er gennemtrængelig for én eller alle de tilstedeværende 

typer af ioner. Ligevægtspotentialet spiller her en helt central rolle både ved vurderingen af retningen, 

som en ion passivt vil vandre gennem membranen, og for forståelsen af de faktorer, der er 

bestemmende for størrelsen af den elektriske spændingsforskel, membranpotentialet, der måtte vise sig 

at findes over membranen. 

• angive Nernst ligning for ligevægtspotentialet, og beskrive de enkelte faktorer, der er bestemmende 

for dette[BKM, BFN2, A, L, BL, BB] 

• angive at der medgår så (relativt) få ladninger til opladning af en membran til ligevægtspotentialet, at 

koncentrationen i væskerne af den permeerende ion ikke ændres måleligt [BKM, BFN2, A, BL, BB]  

• beregne ved hjælp af Nernst ligning om en given iontype er i ligevægt over en membran [BKM, 

BFN2, A, L, BL,BB]  

• definere diffusionspotential [BKM, BFN2, BB]  

• redegøre kvalitativt for mekanismen bag et diffusionspotentials opståen og for de faktorer, som er 

bestemmende for dettes størrelse [BKM, BFN2, BL, BB] 

4.1.4. Osmose 

• definere begrebet ”en (ideel) semipermeabel membran” [BKM, BFN1, BFN2]  

• definere osmose [BKM, BFN1, BL, BB] 

• redegøre kvalitativt for mekanismen ved osmose [BKM, BFN1, BL, BB]  

• definere osmotisk tryk [BKM, BFN1, BL, BB]  

• redegøre for begreberne ”tonicitet” (hypoton, isoton og hyperton opløsning) og ”kolloid-osmotisk 

tryk” [BKM]  

• anvende van't Hoffs ligning [BKM, BFN1, BL, BB]  

• redegøre for at biologiske membraner ikke er ideelle semipermeable [BKM, BFN2, BB]  

• angive hvilke faktorer der er bestemmende for størrelsen af det osmotiske tryk [BKM, BFN1, BL, 

BB]  

4.1.5. Donnan-effekt  

• redegøre kvalitativt for effekten af, at en membran (som fx den biologiske membran) ikke er ideel 



semipermeabel [BKM, BFN2, A, L, BL, BB] 

 

4.1.6. Den levende celles membranpotential 

• angive rimelige værdier under normale fysiologiske forhold for koncentrationerne af Na+, K+ og Cl- i 

cytoplasma og ekstracellulærvæsken [BKM, A, L, BL, BB] 

• angive et eksempel på den uexcitable cellemembrans relative gennemtrængelighed for ioner (PNa : 

PK : PCl = 1 : 50 : 25), men i nerveceller er PCl væsentlig lavere [BKM] 

• redegøre for hvorfor de to oven for anførte forhold bevirker, at der eksisterer en potentialforskel over 

membranen (hvilemembranpotentialet) [BKM, BFN2] 

• redegøre for de faktorer, som er bestemmende for hvilemembranpotentialets størrelse og fortegn 

[BKM, BFN2, BL, BB] 

• redegøre for den mekanisme (aktiv transport), der betinger opretholdelse i længere tid af den "skæve" 

ion- fordeling over membranen [BKM, A, L, BL, BB] 

• redegøre for at membranpotentialet skal klassificeres som et diffusionspotential (og ikke som et 

ligevægtspotential), idet animalske membraner er permeable for mere end én iontype [BKM, BFN2] 

4.1.7. Transport gennem cellemembraner 

4.1.7.1. Passive transportmekanismer 

• redegøre for cellemembranens passive permeabilitetsegenskaber i relation til cellemembranens 

struktur [BKM, A, L, BL, BB] 

• beskrive de karakteristiske træk for transport ved simpel diffusion gennem cellemembraner [BKM, 

BFN1, N4, A, L, BL, BB] 

• angive hvilke typer af stoffer, som transporteres gennem cellemembranen ved simpel diffusion 

[BKM, N4, A, L, BL, BB] 

• angive hvilke typer af stoffer, som nødvendigvis må transporteres ved faciliteret diffusion ("carrier-

mediated diffusion") [BKM, N4, A, L, BL, BB] 

• beskrive karakteristiske træk for faciliteret transport (mætningskinetik, kemisk specificitet, kompetitiv 

hæmning) [BKM, N4, BL, BB] 

• beskrive at elektrodiffusion sker gennem ionkanaler, som veksler mellem åben og lukket tilstand, 

afhæn-gig af de fysiske (fx "voltage gated") eller kemiske ("ligand gated") påvirkninger, de er 

følsomme for [BKM, A, L, BL, BB] 



• beskrive typer af ionkanaler og deres karakteristika [BKM, A, L, BL, BB] 

 
4.1.7.2. Aktiv transport 

• definere aktiv transport [BKM, A, L, BL, BB]  

• beskrive de karakteristiske træk ved aktiv transport gennem en cellemembran [BKM, A, L, BL, BB]  

• angive eksempler på aktive transportsystemer Na+K+-ATPase, Ca2+-ATPase, H+-ATPase, ABC-

transportører) [BKM, A, L, BL, BB]  

• redegøre for de væsentligste betydninger af aktiv transport (opretholdelse af iongradienter og 

osmotisk li-gevægt over membranen; stabilisering af cellevolumen; forudsætning for ”sekundær aktiv 

transport”) [BKM, A, L, BL, BB]  

4.1.7.3. Cotransport (symport), udvekslingsdiffusion (antiport) og "sekundær aktiv transport" 

• beskrive at Na+-gradienten, som er skabt ved aktiv transport, er det energetiske grundlag for transport 

af visse andre stoffers transport imod deres koncentrationsgradient ("sekundær aktiv transport") og 

angive eksempler herpå (fx Na+,glukose-cotransport, Na+,aminosyre-cotransport, Na+/H+-antiport, 



Na+/ Ca2+-antiport (udveksling), Cl-/HCO3- -udveksling) [BKM, A, L, BL, BB] 

 

4.2. Almen nervefysiologi [BKM: 63-97; BFØ2; BL: 31-43; BB: 145-163, 172-189, 193-194, 199-

203]  

4.2.1. Perifere nerver  

• definere nerveimpulsen:  

elektrisk signal (aktionspotential), som ledes uformindsket gennem hele axonets længde  

• angive rimelige værdier for hvilemembranpotentialet, tærskelpotentialet og aktionspotentialets 

spidspoten-tial 

Hvilemembran potentiale: -70 mV i en nerve (for muskelcelle -90 mV). 

Tærskelpotentiale: -55 mV 

Aktionspotentiales spidspotentiale: +30 mV 

• redegøre for, at hvilemembranpotentialet påvirkes ved ændringer af den ydre K+-koncentration, men 

ikke væsentligt af ændringer i den ydre Na+-koncentration 

Na+-‐konduktansen	  er	  lav,	  når	  axonmembranen	  er	  i	  hvile.	  Derfor	  vil	  en	  ændring	  i	  koncentrationen	  
på	  10%	  ikke	  nævneværdigt	  ændre	  membranpotentialet	  og	  hermed	  forbliver	  excitabiliteten	  også	  
uændret.	  
Da	  membranens	  konduktans	  for	  K+	  er	  større	  end	  for	  de	  andre	  tilstedeværende	  ioner,	  vil	  en	  
ændring	  på	  bare	  10%	  være	  nok	  til	  at	  ændre	  membranpotentialet.	  Når	  koncentrationen	  af	  K+	  
falder	  ekstracellulært,	  vil	  membranen	  hyperpolarisere	  (ses	  af	  Nernst-‐ligningen).	  Hermed	  falder	  
excitabiliteten.	  
• beskrive begrebet "local response" i forbindelse med en subliminal ("subthreshold") stimulering  

Der skabes en lille depolarisering, der ved yderligere stimulus kan medføre et aktionspotentiale. 

• beskrive summation af subliminale stimuli samt det membranrespons efter første (konditionerende) 

stimu-lus, som muliggør summationen: pga. membranens kapacitive egenskaber tager det en vis tid 

efter et su-bliminalt stimulus, før den subliminale depolarisering svinder. I den tid kan yderligere 

depolarisering med et nyt subliminalt stimulus være tilstrækkeligt til at tærskeldepolarisering opnås, jf. 

summation af EPSP'er ved interneuronal synaptisk transmission. 

Neurotransmittere	  fra	  en	  excitatorisk	  synapse	  resulterer	  i	  en	  lille	  depolarisering	  i	  den	  
postsynaptiske	  membran	  kaldet	  Excitatorisk	  postsynaptisk	  potential	  eller	  EPSP.	  
Neurotransmittere	  fra	  en	  inhibitorisk	  synapse	  resulterer	  i	  en	  lille	  hyperpolarisation	  kaldet	  et	  
inhibitorisk	  postsynaptisk	  potential	  eller	  IPSP.	  	  
Sammen	  af	  IPSP	  og	  EPSP	  bestemmer	  om	  der	  kommer	  et	  aktionspotentiale.	  	  



Ved	  højere	  stimulation	  	  hurtigere	  fyring	  af	  aktionspotentialer.	  	  
 

• redegøre for, at nerveimpulsen udløses ved katoden under stimulering med eksterne elektroder (ved 

kato-den depolariseres membranen af den udadgående strøm, som indebærer tilføjelse af positive 

ladninger til membranens indside og fjernelse af positive ladninger fra udsiden) 

4.2.2. Aktionspotentialet 

• redegøre for "alt eller intet"-loven • redegøre for ionbevægelserne under aktionspotentialet (herunder 

de følgende ni punkter):  

• 1) redegøre for, at aktionspotentialets amplitude falder ved sænkning af den ydre 

natriumkoncentration  

• 2) tegne med angivelse af tiden (abscisse) forløbet under aktionspotentialet af membranpotential-, 

natriumkonduktansændringerne og kaliumkonduktansændringerne  

• 3) beskrive funktionen af de to vigtigste spændingsafhængige ionkanaltyper, som betinger 

aktionspotentia-let  

Spændingsafhængige Natriumkanaler 

• 4) beskrive den selvforstærkende kobling mellem membrandepolarisering og natriumkonduktans  

Når membranen depolariseres åbnes spændingsfølsomme Natrium kanaler  yderligere depolarisering.  

• 5) definere natriumkonduktansens inaktivering (inaktivering af de spændingsafhængige Na+-kanaler 

– trods fortsat depolarisering – indtil repolarisering har fundet sted)  

• 6) redegøre for mekanismen bag den hurtige repolarisering og den efterfølgende hyperpolarisering 

(kom-bination af natriumkonduktansens inaktivering og den forøgede kaliumkonduktans)  

K-delay channels sørger for den hurtige repolarisering (og en lille efter hyperpolarisering), mens den 

forøgede kalium konc., der sker for hvert aktionspotentiale medfører at ved vedvarende stimulus stiger 

calcium konc  Kc kanaler åbnes, og der sker en hyperpolarisering svarende til den tid det tager for 

cellen at fjerne Calcium igen  adaptation. 

• 7) definere begreberne absolut og relativ refraktærperiode og angive årsagen til disse perioder  

Aktionspotentialets refraktærperiode er det tidsrum efter aktionspotentialet, hvor et nyt aktionspotential 
enten ikke kan udløses (absolut refraktærperiode) eller udløses med en højere stimulustærskel (relativ 
refraktærperiode). 
Varighed ca.: 0,5-10 ms (men alt mellem 0,3 og 25 ms kan godkendes) 
I refraktærperioden vil spændingsstyrede natriumkanaler befinde sig i inaktiveret tilstand og kan derfor 

ikke bidrage til et nyt aktionspotential. Spændingsstyrede kaliumkanaler vil befinde sig i en åben 



tilstand. Dette medfører hyperpolarisering, dvs. en større afstand til tærskelpotentialet og desuden shunt 

af membranen (lav rm). Lav rm er ensbetydende med mindre respons på fornyet stimulation jfr. Ohms 

lov. 

• 8) redegøre for at hvis natrium erstattes af kalium i ydermediet, så depolariserer membranen så 

aktionspotentialet blokeres og, at forhøjet kalciumkoncentration eller magnesiumkoncentration hæver 

tærsklen for udløsning af aktionspotentialet  

• 9) redegøre for at divalente kationer (Ca2+ og Mg2+) påvirker excitabiliteten ved charge-screening. 

Øges koncentrationen af divalent kation i ekstracellulærvæsken falder excitabiliteten. Sænkes 

koncentrationen af divalent kation i ekstracellulærvæsken øges excitabiliteten. 

	  
Potentialgradienten	  gennem	  nervemembranen	  afhænger	  af	  hvor	  mange	  divalente	  kationer,	  	  
der	  er	  i	  tæt	  kontakt	  med	  negative	  ladninger	  på	  membranens	  yderside.	  De	  negative	  ladninger	  	  
sidder	  på	  transmembrane	  proteiner.	  Hvis	  der	  er	  mange	  divalente	  kationer	  bliver	  	  
potentialgradienten	  stejl	  og	  excitabiliteten	  lav.	  Hvis	  der	  er	  få	  divalente	  kationer,	  bliver	  	  
gradienten	  mindre	  stejl	  og	  excitabiliteten	  større.	  
	  
f.eks.	  Hvis	  koncentrationen	  af	  Ca2+	  øges	  ekstracellulært,	  vil	  ”afskærmningen”	  af	  de	  negative	  
ladninger	  på	  membranens	  overflade	  øges	  (øget	  charge	  screening).	  Hermed	  øges	  den	  
potentialforskel,	  der	  ligger	  over	  de	  spændingsfølsomme	  Na+-‐kanaler,	  og	  membranen	  excitabilitet	  
falder.	  
 

4.2.3. Aktionspotentialets propagering 

• skitsere et aktionspotential og de strømsløjfer i og omkring membranen, som medfører 

aktionspotentialets propagering 

• angive, ud fra viden om væskernes ionsammensætning og membranens øjeblikkelige permeabiliteter, 

hvilke ioner der fortrinsvis bærer aktionsstrømmene (strømsløjferne) ekstracellulært (Na+ og Cl-), 

intracellulært (K+) og gennem membranen (Na+ ind og K+ ud) 

• angive axondiameterens betydning for nerveledningshastigheden  

Jo større axon diameter desto større nerveledningshastighed. 

• beskrive betydningen af myelinisering for nerveledningshastigheden (saltatorisk impulsudbredning)  

Ved myelinisering sker udbredningen væsentlig hurtigere, da denne øger den Rm, hvorfor 

aktionspotentialet nærmest hopper imellem de ranvirske indsnøringer. 

• tegne med angivelse af tid (abscisse) det ekstracellulært afledede difasiske og monofasiske 



aktionspotential, og angive årsagen til, at det monofasiske har kortere varighed end det difasiske (det 

monofasiske AP optegnes under passage af én elektrode, mens det difasiske optegnes under passage af 

to elektroder). 

4.3. Cellulær signalering og kommunikation [A, L, BB, ] 

• beskrive principperne ved de fire typer af ekstracellulære signaler: parakrin (kontakt afhængig), 

synap-tisk, endokrin og autokrin signalering [A, L, BB ] 

Kontakt-afhængig-signalering: 

o Signalmolekyle forbliver bundet til overfladen af signalerende celle påvirker kun andre celler i 

kontakt med denne cellevigtigt i immunsystemet. 

Parakrin:  

o Signalmolekyler diffunderer gennem ECV påvirker celler i nærheden  lokal mediator 

o Autokrin: Den secenerende celle påvirkes selv af signalmolekylerne. 

 Ofte set i cancerceller, der på den måde stimulerer til egen proliferation. 

Synaptisk: 

o Sker ved hjælper af nerver (kemisk synaps) 

o Når aktiveret af miljø eller andre nerveceller sender elektrisk impulsnår 

synapseudløser sekretion af kemisk signal neurotransmitterereceptorer på 

postsynaptisk målcelle 

Endokrin: 

o Sekrerer deres signalmolekyler (hormoner) ind i blodstrømmen, der bærer molekylerne rundt til 

hele kroppen tillader at de når målceller og virker på dem.  

• redegøre for signalmolekylers funktioner og levetider, herunder at acetylkolin kan udøve forskellige 

typer af reaktioner på målcellen, der afhænger af dennes egenskaber [A, L, BB] 

• Signalmolekylers funktion er at få cellen til. 

o Overleve 

o Vokse og dele sig 

o Differentiere 

o Dø 

• Acetylcholin kan udføre mange forskellige funktioner alt efter dens målceller: 

o SkeletMuskelcelle foretage kontraktion 



o Hjertemuskelcelle sænkning af impuls 

o Spytkirtelcelle sekretion 

• redegøre for nitrogenoxid (NO) som signalmolekyle [A, L, (BB p. 304)]  

• Aktiverer intracellulære receptorer 

• NO dannes ud fra deaminering af aminosyren arganin, katalyseret af enzymet NO syntase. 

• Acetylcholin fra en aktiveret nerveterminal i blodkarenesvæg udskilles aktivering af NO 

syntase i endothelceller NO syntese ud fra arganin No difunderer ud af endothel cellen og 

ind i en nabo glatmuskelcelle  binder og aktiver guanylyl cyclase til produktion af cGMP ud 

fra GTP cGMP får glatmuskelcelle til at slappe af. 

• redegøre for funktion, opbygning og signalveje for tre typer af receptorer på cellemembranens 

overflade: ionkanaler, G-protein-koblede receptorer og enzym-koblede receptorer [A, L, BB]  

Ionkanaler = ionotrope receptorer: er involveret i synaptisk signalering mellem nerveceller og andre 

excitabile målceller. Er medieret af neurotransmitter der åbner og lukker ion-kanaler som de er bundet 

til. Er ofte et multipass transmembranelt protein.  

G-proteinkoblede receptorer: Regulerer aktiviteten af separate plasmamembranbundne mål proteiner, 

der generelt er et enzym eller en ion-kanal. Et G-protein (trimerisk GTP-bindende protein) medierer 

interaktionen mellem aktiveret receptor og dens målprotein. Er ofte et multipass transmembranelt 

protein.  

Enzym-koblede receptorer = tyrosin kinase receptorer: Fungerer enten direkte som enzymer eller 

associerer direkte med enzymer de aktiverer. Er normalt et singlepass transmembranelt protein, der har 

en ligandbindende side udenfor cellen og en katalytisk side indenfor. Er involveret i proteinkinaser. 

 
• redegøre for G-proteiners opbygning og funktion [A, L, BB] 

 Består af en 7 transmembranelt G-protein, der har en α del og en βγ del.  



• redegøre i store træk for cyklisk AMP (cAMP) i rollen som intracellulær messenger [A, L, BB]  

• redegøre for reguleringen af cAMP-koncentrationen i cellen [A, L, BB]  

ligand binder til Gs (s for stimulerend, hvis i så er den hæmmende)  betagamma kompleks  

• redegøre for Ca2+ ionens rolle som intracellulær messenger [A, L, BB]  

• redegøre for syntesen af inositolfosfater og for IP3 som en Ca2+-frigivende messenger [A, L, BB]  

Syntese af inositolfosfater:Fosforyleringen af fosfatidylinositol inositolfosfater. 

IP3 binder til IP3 receptor  calcium frigivelse fra SR. 

• beskrive at G-proteiner direkte kan regulere ionkanaler, herunder angive forskellen på funktionen af 

den muskarin-kolinerge receptor og den nikotin-kolinerge receptor [A, L, BB]  

Nikotin-kolinerger: findes kun mellem nerveceller og fra nervecelle til skeletmuskelcelle. Bemærk at 

det kun er i skeletmuskler. 

Muskarin-kolinerge: Findes mellem alle de resterende.  

Et eksempel er hæmningen af hjertekontraktion: 

Acetylcholin binder til muskarin-kolinerge receptor Gα kompleks inhiberer adenyl cyclase. Gβγ 

kompeleks stimulerer til åbning af K-kanaler efflux hyperpolarisering svære at depolarisere 

hæmning af hjertekontraktion. 

• redegøre i korte træk for at receptor-tyrosinkinase-aktivering kan føre til PLC-gamma-aktivering og 

en stigning i [Ca2+]i  

Ligans binder til Receter tyrosin kinase PLC-gamma binder til PIP2 fosforyleres IP3+DAG- 

IP3binder til IP3 receptor effluks af calcium fra ER. 

DAGaktiverer PKCfosforylerersubstrat (skal bruge calcium til dette) 



 
• redegøre for at PI3-kinasen producerer fosfolipider, som er bindingssteder i membranen for 

signalprotei-ner [A, L, BB]  

En receptor tyrpson kinase kan ved binding af ligand fungere som docking site for PI3-k  katalyserer 

fosforyleringen af PIP2  PIP3  docking site for PDK1 og Akt PIP3-PDK1 sammen med mTOR 

(serin/threonin protein kinase) fosforylerer PIP3-Akt  Akt-P2 fjerner sig fra PIP3 og fosforylerer 

BAD BAD bliver inaktivt  overlevelsesprotein er frit i cytosol  cellen undgår ikke apoptose. 

• redegøre i korte træk for RAS-aktivering af MAP-kinaser [A, L, BB] 

Ligand binder sig til Receptor tyrosin kinase  Adapterprotein GR-2 binder GEF Her omdannes 

GDPGTP Ras aktivering  aktivering MAP KKK  fosforyleres  MAP KK fosforyleres 

MAP KK fosforyleres MAP K dimeriserer (2 MAP K går sammen)  går ind i nukleus 

fosforylering af transkriptionsfaktorer ændring, der medfører aktivering af transkription.   

 

Steroidhormoner: 

Steroid diffunderer igennm cellemembran  binder til receptor i cytosol  bliver ført ind i kernen 

danner steroid-receptor kompleks  gen transkriberes 

 



Ekstra 

α og β adrenerge receptorer: 

Glatmuskulatur: relaksation 

Noradrenalin sætter sig på β-adrenerge receptor Gs aktiveret  GαsAdenyl cyclase 

(ATPcAMP)PKA aktiveres (MCLKMCLP) Inaktivering af cyklus relaksation 

Hjertemuskulatur: Øget kontraktion 

Noradrenalin Gsadenyl cyclase (ATP-cAMP)PKAåbner L-type Calcium kanaler Calcium 

influx øget kontraktion. 

Der findes 2 slags α adrenerge receptorer: 

Vi fokuserer på den for glatmuskulatur: Øget tonus eller kontraktion 

Gαq-βγGDPGTPβγ+Gαq(m. GTP). Gαq(m. GTP) aktiverer PLC-βPIP2 DAG + IP3. 

IP3  sætter sig på IP3-receptor og resulterer i calcium effluks fra SR  øget kontraktion 

Det sker også: DAG (intracellulær mediator) +Ca PKCfosforylerer (ATPADP) et substrat. 

 

 
 

4.4. Impulstransmission over cellegrænser (synaptisk transmission) [A, F, L, BL, BB] 4.4.1. 

Neuromuskulær transmission [A] 

• definere en synapse [A, F]  

Neuronale	  signaler	  er	  transmitteret	  fra	  celle	  til	  celle	  med	  en	  specialiseret	  form	  for	  kontakt	  kaldet	  



synapse. 

• angive at der findes to principielt forskellige transmissionsmekanismer: elektrisk transmission og 

kemisk transmission [A, F]  

redegøre for forskellen mellem de to transmissionsformer [A, F]  

Elektrisk	  transmission:	  Cellerne	  er	  koblede	  via	  Gap	  junctions	  	  aktionspotentiale	  kan	  spredes	  
hurtigt	  fra	  celle	  til	  celle	  uden	  delay	  fra	  kemisk	  transmission.	  
Ses	  blandt	  andet	  i	  hjertemuskelceller	  og	  glat	  muskelceller.	  
 

Kemiske	  synapser	  kan	  være	  inhibitoriske	  eller	  excitatoriske	  og	  er	  styret	  af	  transmitterstoffer	  fra	  
den	  præsynaptiske	  nerve,	  der	  binder	  til	  en	  ionotrob	  receptor	  i	  den	  postsynaptiske.	  
 

• beskrive den præsynaptiske nerveterminals organisation  

. Den præsynaptiske terminal indeholder de cellulære elementer, der indgår i den  

præsynaptiske styring af transmitterfrigørelse:   

Mikrovesikler, findes frit i cytoplasmaet. I vesikelmembranen findes specifikke transportere for den 

transmitter som cellen frigiver og ’docking’ proteiner for binding til ’docking sites’. ’Docking sites’ for 

vesikler findes i den præsynaptiske cellemembranen svarende til synapsespalten. Spændingsstyrede 

Ca2+ kanaler i membranen omkring hvert ’docking site’  

Vesikel ’uptake’, gendannelse af vesikler ved invagination af vesikelmembran fra den præsynaptiske 

cellemembranen i periferien af den synaptiske spalte. 

Spændingsstyrede Na+ og K+ kanaler for aktionspotentialet  

 

• redegøre for styringen af transmitterfrigørelse (exocytose) fra nerveterminaler, herunder betydningen 

af [Ca2+]i og spændingsafhængige ionkanaler [A, F]  

1:	  Når	  Nerveimpulsen	  når	  nerveterminalen	  depolariseres	  plamamembranen	  der	  	  åbner	  
spændingsstyrede	  Calcium	  kanaler	  	  Calcium	  ind	  i	  nerve	  terminalen	  	  trigger	  Acetylcholin	  i	  
den	  synaptiske	  kløft.	  	  
2:	  Acetylcholin	  binder	  til	  receptor	  	  Natrium	  influx	  	  lokal	  membran	  depolarisering	  
3:	  Den	  lokale	  membran	  depolarisering	  åbner	  Spændingsstyrede	  Natrium	  kanaler	  	  mere	  
natrium	  influx	  	  flere	  kanaler	  åbnes	  og	  der	  ses	  selv-‐propagerende	  depolarisering	  	  hele	  
plasmamembranen	  depolariseres	  
4:	  Den	  generelle	  depolarisering	  aktiverer	  spændingsstyrede	  Calcium	  kanaler	  i	  specielle	  regioner	  
(transvers	  tubuli)	  	  
5:	  Calcium	  release	  channels	  i	  en	  region	  af	  sarcoplasma	  åbner	  og	  der	  er	  en	  stigning	  af	  calcium	  	  
muskel	  kontraktion.	  



• redegøre for transmitterelimination ved diffusion, enzymatisk nedbrydning og uptake [A, F]  

Acetylcholin	  receptor:	  
Ved	  binding	  af	  2	  acetylcholin	  molekyler	  åbner	  transmitter-‐gated-‐ion	  kanal.	  	  Den	  har	  derefter	  stor	  
chance	  (90	  %)	  for	  at	  forblive	  åben	  indtil	  acetylcholin	  er	  blevet	  hydroliseret	  af	  
acetylcholinesterase.	  Da	  der	  er	  en	  smule	  acetylcholin	  tilbage	  lukker	  gaten	  indtil	  det	  er	  helt	  
fjernet.	  Herefter	  starter	  cyklusen	  om	  igen.	  	  
 

• redegøre for ionotrope (ionkanal-koblede) og metabotrope (G-protein-koblede) receptormekanismer 

for transmitterstoffer [A, F]  

Ionotrobe: aktiveres af  

• redegøre for mekanismerne for postsynaptisk excitation og inhibition [A, F]  

Inhibitorisk:	  
Cl-‐	  strømmen	  med	  kort	  latenstid	  og	  kort	  varighed	  udløses	  ved	  GABA	  binding	  til	  receptorstedet	  
på	  ionotrope	  GABA-‐receptorer	  koblet	  til	  en	  Cl-‐	  kanal.	  Receptorbindingen	  medfører	  en	  
konformationændring	  fra	  kanalens	  lukkede	  til	  kanalens	  åbne	  tilstand.	  K+	  strømmen	  med	  lang	  
latenstid	  og	  lang	  varighed	  udløses	  ved	  GABA	  binding	  til	  receptorstedet	  på	  en	  7TM	  G-‐
proteinkoblet	  receptor	  (metabotrop/	  G-‐proteinkoblet	  GABA-‐receptor).	  Herved	  aktiveres	  αβγ	  
komplexer,	  som	  direkte	  eller	  indirekte	  åbner	  en	  K+-‐kanal	  
	  
Excitatoriske:	  åbner	  kation	  kanaler	  	  influx	  af	  natrium	  	  depolarisering	  af	  membran	  mod	  
tærskelværdi	  	  aktionspotentiale	  kan	  fyres	  af.	  
	  
Inhibitoriske:	  åbner	  Cl-‐	  og	  K+	  kanaler	  	  svære	  for	  excitatoriske	  at	  depolarisere	  postsynaptisk	  
membran.	  
	  
• redegøre for de principielle forskelle mellem synaptiske potentialer og aktionspotentialer [A, F]  

En	  enkel	  neuron	  er	  meget	  kompleks:	  
En	  neuron	  modtager	  input	  fra	  tusindvis	  af	  andre	  neuroner	  	  i	  CNS,	  og	  kan	  danne	  synapser	  med	  
tusindvis	  andre	  neuroner.	  Af	  de	  mange	  synapser	  på	  et	  neuron	  er	  der	  nogle	  der	  exciter	  og	  andre	  
der	  inhiberer	  det:	  
Neurotransmittere	  fra	  en	  excitatorisk	  synapse	  resulterer	  i	  en	  lille	  depolarisering	  i	  den	  
postsynaptiske	  membran	  kaldet	  Excitatorisk	  postsynaptisk	  potential	  eller	  EPSP.	  
Neurotransmittere	  fra	  en	  inhibitorisk	  synapse	  resulterer	  i	  en	  lille	  hyperpolarisation	  kaldet	  et	  
inhibitorisk	  postsynaptisk	  potential	  eller	  IPSP.	  	  
Sammen	  af	  IPSP	  og	  EPSP	  bestemmer	  om	  der	  kommer	  et	  aktionspotentiale.	  	  
Ved	  højere	  stimulation	  	  hurtigere	  fyring	  af	  aktionspotentialer.	  	  
 

Aktionspotentialer  er når der udlæses et aktionspotentiale, denne besttemes af sammenhængen 

mellem IPSP og EPSP. 



• redegøre for temporal og spatial summation af synaptiske potentialer [A, F]  

Spatial:	  er	  når	  summationen	  er	  fra	  mere	  end	  en	  neuron	  
Temporal:	  en	  og	  samme	  neuron	  summationen	  opstår	  fra.	  
• redegøre for hvorledes ændringer i membranpotentialet i somadendritregionen omsættes til ændringer 

i impulsaktiviteten i axonet [A, F]  

• redegøre for ændringer i omsætningen af præsynaptiske aktionspotentialer til postsynaptiske 

aktionspo-tentialer (modulation) via metabotrope receptorer [A, F]  

• redegøre for brugsafhængig (”use-dependent”) synaptisk plasticitet, herunder begrebet LTP [A, F] 

• definere begrebet motorisk enhed (et motorisk neuron og de muskelfibre (10-1000 neuronet 

innerverer))  

 

• beskrive i grove træk den neuromuskulære endeplades struktur (terminale axon, hvori acetylkolin 

synteti-seres (mitokondrier, vesikler), den præsynaptiske membran, den synaptiske spalte og endelig 

den postsy-naptiske membran, der er tæt forsynet med acetylkolinfølsomme receptorer)  

• redegøre for den elektriske impulsoverførsel fra det terminale axon via endepladeregionen til og med 

igangsætning af muskelfiberens aktionspotential  

• beskrive kalciums rolle for acetylkolinfrigørelsen  

• beskrive at acetylkolin, som frigøres fra den præsynaptiske region, diffunderer over den synaptiske 

spalte og bindes til receptorer på den postsynaptiske membran, samt at acetylkolin hydrolyseres (af 

kolinestera-sen) og dermed hurtigt elimineres  

• beskrive acetylkolins virkning på den postsynaptiske membrans ionpermeabilitet og disse ændringers 

betydning for fremkomsten af endepladepotentialet • redegøre for endepladepotentialets funktion ved 

impulstransmissionen. Endepladepotentialet medfører normalt en depolarisering af den omgivende, 

excitable muskelfibermembran til over tærskel-værdien. Derfor overføres ethvert aktionspotential i den 

motoriske nerve til et aktionspotential i muskelfiberen 

4.5. Almene sensoriske receptormekanismer [BFØ3, A, F] 

• definere en sensorisk receptor:  

en biologisk transducer, som omformer fysisk eller kemisk energi til elek-trisk energi i form af 

membranpotentialændringer [BFØ3, F] 

• definere en sensorisk receptors adækvate stimulus [BFØ3, F]  

For synet: lys 



For lugtesansen: dufte 

• angive en inddeling af sensoriske receptorer efter den fysiske karakter af det adækvate stimulus 

[BFØ3, F]  

Teleceptorer: Syn, hørelse og lugtesans 

Interoreceptorer: Blodtryk og O2-tensionen 

Exteroreceptorer: Smag, berøring, varme, kulde 

Proproreceptorer: legemsdeles relative position 

Nocireptorer: smerte 

• beskrive fælles træk ved funktionen af alle sensoriske receptorer: omsætning af absorberet energi til et 

receptorpotential (generatorpotential) i modtagedelen og transformation af receptorpotentialet til 

impulser i det tilhørende afferente axon (afsenderdelen) med en frekvens, som stiger med 

stimulusstyrken [BFØ3, F]  

Depolarisering åbner calcium kanaler  stigning i calcium medfører exocytose af synaptiske vesikler 

 binding til receptor  

Der findes to typer af receptorer:  

Ionotrope: ion-gatede 

Metabotrope: G-protein-koblede 

 

• redegøre for transmissionsvejen fra sansestimulus til generatorpotential i mekanoreceptorer, 

olfaktoriske receptorceller og i stavceller i retina  

Olfaktoriske receptorceller: Ved stimulation af Golf aktivering af Adenyl cyclase (ATPcAMP) 

åbner cAMP gatede ionkanaler Natrium influx depolarisering af olfaktoriske receptor neuroner 

nerveimpuls. 

 

Stavceller i retina: Enkelt lysfoton aktivering af Rhodopsin aktiverer Gt 

(transducinmolekyle)Gtα aktiverer cGMP fosfordiesterase hydroliserer cGMP cGMP konc 

falder lukker cGMP følsomme ionkanaler Natrium kan ikke komme ind i ca. 1 sek  

hyperpolarisering på 1 mV  manglende signal omdannes til et billede i hjernen.  

 

Strækreceptoren: Mekanisk påvirkning forårsager åbning af stræksensitive Na+-kanaler i den perifere 



ende af nervecellen, hvorved der dannes en depolariserende impuls. Dette generatorpotential kan 

udløse aktionspotentialer.  

 

• angive at et sensorisk neuron formidler information til centralnervesystemet inden for et 

frekvensområde på ca. 2 Hz - 300 Hz  

• redegøre for forskellige adaptationsmønstre (fuldstændig og ufuldstændig adaptation: fasiske 

henholdsvistoniske receptorceller) og for deres funktionelle betydning (fasiske receptorer informerer 

kun om indtrufne påvirkningsændringer, mens toniske receptorer informerer løbende om påvirkningens 

størrelse)  

• beskrive at adaptation kan bero på ændringer knyttet til forskellige trin i transmissionssystemet  

Ved inaktivering af Rhodopsin, ved færre Gt Molekyler, Ved  

• redegøre for en mekanisme for adaptation i en sansereceptors afsenderdel  

Adaptation	  i	  afsenderdelen	  kan	  skyldes	  aktivering	  af	  KC	  kanaler	  som	  følge	  af	  Ca2+	  akkumulation	  i	  
cytoplasmaet.	  Ca2+	  akkumulationen	  forudsætter,	  at	  Ca2+	  kanaler	  i	  indkodningsmembranen	  
aktivers	  af	  nerveimpulser	  og	  at	  den	  deraf	  følgende	  stigning	  i	  lokal	  [Ca2+]i	  ikke	  fuldt	  ud	  
normaliseres	  i	  intervallet	  mellem	  nerveimpulserne	  i	  det	  første	  minut	  efter	  det	  forøgede	  stræk.	  
Evt:	  Adaptation	  i	  modtagedelen	  (	  her	  menes,	  der	  hvor	  lyset	  kommer	  ind)	  kan	  skyldes	  
inaktivering	  af	  receptorkanaler	  eller	  sekundær	  aktivering	  af	  KC	  kanaler	  som	  følge	  af	  Ca2+	  
akkumulation	  i	  cytoplasmaet.	  	  Ca2+	  akkumulationen	  forudsætter,	  at	  en	  del	  af	  receptorstrømmen	  
bæres	  af	  Ca2+.	  
 

• angive tre K+-kanaltyper, som er væsentlige for kontrol af fyringsfrekvensen: ”KD, forsinkede K+-

kanaler” sikrer hurtig afslutning af hver impuls; KA, ”hurtigt inaktiverende K+-kanaler” sikrer 

muligheden for lav frekvens ved at hæmme depolariseringshastigheden; KC, ”Ca2+- aktiverede K+-

kanaler” medfører adaptation. 

Neuronal	  aktionspotentiale	  kræver	  en	  kombination	  af	  mindst	  3	  slags	  K+	  kanaler.	  
Der	  er	  4	  typer	  af	  ionkanaler	  på	  membranens	  initiale	  segment:	  tre	  selektive	  for	  Kalium	  og	  en	  
selektiv	  for	  Calcium.	  
	  
Kalium	  Delay	  channels	  (KD):	  Er	  spændingsafhængige,	  men	  pga	  langsom	  kinetik	  åbner	  de	  først	  
under	  aktionspotentialets	  falde	  fase	  (når	  Natrium	  kanalerne	  er	  inaktive)	  	  efflux	  af	  Kalium	  	  
hurtig	  efterhyperpolarisering	  tilbage	  til	  ligevægtspotentialet	  (repolarisering),	  hvilket	  er	  lavt	  	  
Natrium	  kanalerne	  bliver	  hurtigt	  aktive	  igen	  +	  KD	  kanalerne	  lukkes.	  	  
	  
Rapidly	  inactivating	  K	  channels	  (KA):	  Er	  spændingsafhængie	  og	  åbner	  når	  membranen	  er	  
depolariserer,	  men	  deres	  inaktivering	  foregår	  således,	  at	  når	  stimulus	  er	  lidt	  over	  



tærskelværdien,	  så	  reducerer	  de	  fyringsfrekvensen	  	  fyringsfrekvensen	  er	  proportionel	  med	  
styrken	  af	  den	  depolariserende	  stimulus..	  
Regulerer	  altså	  fyringsfrekvensen.	  

	  	  
Calcium-‐activated	  K-‐kanaler	  (KC):	  Den	  der	  medfører	  adaptation	  
Åbner	  i	  respons	  til	  forhøjet	  Calcium	  koncentration	  lokalt	  der	  hvor	  membranen	  er	  mod	  
synapsekløften.	  Der	  sker	  normalt	  en	  lille	  influx	  af	  calcium	  gennem	  spændingsstyrede	  calcium	  
kanaler	  under	  hvert	  aktionspotentiale.	  Ved	  vedvarende	  fyring	  medfører	  dette	  	  et	  calcium	  niveau,	  
der	  aktiverer	  Kc	  kanalerne	  	  langsom	  efterhyperpolariseng	  grundet	  forhøjet	  permeabilitet	  af	  
membran	  for	  kalium	  svære	  at	  depolarisere	  membran	  	  forhøjet	  delay	  mellem	  hvert	  
aktionspotentiale	  	  medfører	  altså	  adaptation.	  	  
	  

	  
	  
4.6. Almen muskelfysiologi [BKM, A, L, BL, BB, BFØ4]  



4.6.1. Kontraktionstyper og mekaniske egenskaber for en tværstribet skeletmuskel  

• definere arbejde og effekt  

Arbejde = Kraft x vej, effekt =  

• definere hvad der forstås ved en isometrisk og en isotonisk kontraktion  

Isometrisk kontraktion = Muskellængden er konstant mens spændingen er variabel 

Isotonisk kontraktion = Spændingen er konstant ved en variabel muskellængde. 

• definere begrebet mekanisk latenstid: tiden fra stimulering (aktionspotentialets depolariseringsfase) til 

mekanisk respons (isometrisk kraftudvikling). Perioden dækker over excitation-kontraktionskoblingen  

Latenstiden fra stimulation til begyndende kraftudvikling er forårsaget af den tid der behøves 

til excitations-kontraktions-koblingen. Latenstiden til muskelforkortning består af både excitations-

kontraktions-kobling plus den tid, der går under den isometriske fase af kontraktionen. Varigheden af 

denne fase varierer med belastningen, således at øget belastning giver en længere isometrisk fase. 

• tegne længde-spændingsdiagrammet for en muskel i hvile og under isometrisk kontraktion  

 

• tegne sammenhængen mellem den isometriske kontraktile kraft og muskellængden ved forskellige 

strækningsgrader 



 
• beskrive stimuleringsfrekvensens indflydelse på den isometriske kontraktionskraft, og i forbindelse 

hermed at skitsere isometrisk 1) enkeltkontraktion, 2) summation efter to eller flere stimuli og 3) glat 

tetanus  

 

• redegøre for at der kræves stimulering med en vis minimumsfrekvens (fusionsfrekvens) for at opnå 

mak-simal kontraktionskraft (glat tetanus): konstant maksimal aktivering er ikke mulig ved lavere 

frekvenser pga. faldende intracellulær Ca2+-koncentration mellem stimulationerne)  

• skitsere hvorledes forkortningshastigheden ved den isotoniske kontraktion afhænger af belastningen, 

når musklen forkorter sig fra samme udgangslængde  



 
• angive at den initiale (maksimale) isotoniske forkortningshastighed er uafhængig af 

stimuleringsfrekven-sen, idet det kontraktile system opnår fuld aktivering allerede efter første stimulus 

• skitsere den ydre mekaniske effekt som funktion af belastningen (effekten er maksimal ved moderate 

belastninger, dvs. ca. 1/3 af den maksimale belastning, som kan bæres af musklen)  

• beskrive at muskelkraften ved store belastninger kan overstige den maksimale kraft, som 

kontraktionsmekanismen i sig selv kan yde (excentrisk kontraktion) 

4.6.2. Muskelfiberens funktion i relation til finstrukturen 

• beskrive hvilke ændringer der sker i de to filamentsystemers indbyrdes placering 1) under passiv 

stræk-ning, 2) når fiberen forkorter sig under kontraktion (belastningsafhængig sarkomerforkortning 

med pro-portionalt tilsvarende muskelforkortning og 3) når fiberen kontraherer sig isometrisk (næsten 

ingen for-skydning) 

Det	  parallelelastiske	  element	  –	  især	  titin’s	  stivhed	  bestemmer	  de	  passive	  mekaniske	  forhold.	  Den	  

aktive	  muskels	  kraft	  bestemmes	  antallet	  af	  tilhæftede	  krydsbroer	  og	  derfor	  især	  af	  overlap	  

mellem	  actin	  og	  myosin.	  I	  hjertemuskulatur	  bestemmes	  kontraktionskraften	  også	  af	  Ca2+	  influx	  

fra	  SR	  og	  ekstracellulærrummet. 

• angive titinfilamenternes placering og deres sandsynlige funktion: sikring af myosinfilamenternes 

centrering i sarkomeret (yder et væsentligt bidrag til fiberens hvilespænding) 

• beskrive tværbroernes betydning for "sliding filament" mekanismen under kontraktionen  

• redegøre for sammenhængen mellem størrelsen af den isometriske kontraktionskraft og fiberens 

sarkomer-længde  



 
4.6.3. Excitations-kontraktionskoblingen i tværstribet muskulatur  

• beskrive oversigtligt begivenhedsforløbet af excitation-kontraktionskoblingen  

• redegøre for den funktionelle betydning af muskelaktionspotentialet som "trigger"-mekanisme for 

udløsning af kontraktionsprocessen med "alt-eller-intet" karakter (aktionspotentialets udslag fra ca. –90 

mV til +30 mV sammenholdes med, at kontraktionsresponset allerede begynder ved depolarisering til 

ca. –50 mV, som er tærsklen for åbning af Ca2+-frigørelseskanalerne i det sarkoplasmatiske retikulum) 

• angive at T-tubuli fungerer som elektrisk signalsystem mellem overflademembranen og det 

sarkoplasma-tiske retikulum 

• redegøre for betydningen af det sarkoplasmatiske retikulum for den intracellulære Ca2+ koncentration 

og dermed for kontraktionens aktivering og for relaksation 

4.6.4. Hjertemuskulatur 

• beskrive hjertemuskulaturens opbygning (tværstribet, funktionelt syncytium koblet via ”gap 

junctions”)  

	  Gap junctions er intercellulære kanaler opbygget af connexin proteiner, små transmembrane 
overfladeproteiner som indgår i homotyp binding under dannelse af en hexagonal struktur med en 
central kanal. Ved binding af connexiner til tilsvarende connexin molekyler på nabocellen, bringes de 
to membraner meget tæt på hinanden (ca. 2 nm) og en (reguleret) transportpore mellem de to 
naboceller skabes, som tillader passage af små vandopløselige molekyler (her calcium, generelt < 1 
kD). I dette tilfælde spredes aktionspotentialet fra sinus/AV knuder via calcium gennem gap junctions 
til hele hjertets muskulatur, som derved kontraherer sig som et syncytium.  
Gap junctions lokaliserer i cardiomyocytter til indskudsskiverne, primært de longitudinelle sektioner. 
• beskrive det kontraktile apparats opbygning (som for skeletmuskulatur)  

• redegøre for hvorledes calcium regulerer tværbrocyklus (som for skeletmuskulatur)  



• redegøre for excitation-kontraktionskoblingen (”Calcium Induced Calcium Release”) og forklare 

hvorledes den adskiller sig fra koblingen i skeletmuskulatur  

DHPR-receptoren i hjertemuskulatur kræver en øget ekstracellulær Ca for at kunne aktivere DHPR 

receptoren, der så tillader en smule calcium influx, der aktiverer RyR. I skeletmuskulatur er dette en 

mekanisk aktivitet, hvor den fungerer som et stempel og derfor ikke er afhængig af Ca.  

• redegøre for hvordan Ca2+-mængden i SR reguleres, samt hvorledes Ca2+ mængden påvirker 

kontraktions-kraften  

Serca pumpen, pumper kontinuerligt calcium tilbage til ER ved brug af ATP. Desto mere calcium i 

cytosol desto større aktivitet af RyR  øget kontraktilitet.  

• redegøre for hjertemuskulaturens længde-spændingsdiagram og forklare hvorledes det adskiller sig 

fra skeletmuskulaturen  

• redegøre for kontraktionskraftens afhængighed af det slut-diastoliske volumen og forklare 

sammenhængen med længde-spændingsdiagrammet 

• skitsere hastigheds-belastningsdiagrammet for hjertemuskulatur  

4.6.5. Glat muskulatur  

• beskrive glat muskulaturs opbygning (ikke tværstribet, organisering varierer fra ”multi unit” 

(ukoblede celler) til ”single unit" (kraftig kobling))  

• beskrive det kontraktile apparats opbygning  

• redegøre for hvorledes calcium regulerer tværbrocyklus  

 

• redegøre for hvorledes kontraktionskraften kan reguleres med eller uden ændringer i 

membranpotentialet  

• redegøre for hvorledes muskelcellernes følsomhed for kalcium reguleres  

• redegøre for hvorledes glat muskulatur kan opretholde kontraktion under lavt energiforbrug  

• skitsere hastigheds-belastningsdiagrammet for glat muskulatur ved forskellige grader af fosforylering 

5. Væv 3D organisation 

- redegøre for de forskellige former for cellekontakter (forankrende/adhærerende celle-celle og cel-le-

matriks kontakter, barriere-skabende kontakter (tight junctions), og kommunikerende kontakter (gap 

junctions).  

- beskrive de karakteristiske egenskaber for epiteler, herunder deres polarisering, apikale specialise-



ringer (mikrovilli), cellekontakter (basolaterale celle-celle kontakter) samt forankring til basalmem-

bran 

1.	  Okkluderende	  kontakter	  (tight	  junctions,	  zonula	  occludens)	  	  
2.	  Forankrende	  kontakter	  (adhærerende	  kontakter,	  zonula	  adherens)	  	  
3.	  Desmosomer	  	  
Alle	  tre	  kontakter	  består	  af	  et	  transmembrant	  protein,	  der	  sidder	  i	  relation	  til	  et	  	  
proteinkompleksnpå	  cellens	  cytoplasmatiske	  side.	  De	  to	  cellers	  ekstracellulære	  	  
del	  af	  proteinkomplekset	  interagerer	  med	  hinanden	  og	  skaber	  adhærence.	  Tight	  	  
junctions	  er	  organiseret	  lateralt	  lige	  nedenfor	  den	  apikale	  cellmembran.	  	  
Kontakten	  udgøres	  af	  kæder	  af	  okkluderende	  proteiner	  (occludin,	  claudin,	  m.fl.),	  	  
der	  strækker	  sig	  hele	  vejen	  rundt	  om	  cellen	  og	  ligger	  som	  perler	  på	  en	  snor	  i	  flere	  	  
niveauer,	  hvorved	  intercellulærrum	  aflukkes	  fra	  det	  luminale	  rum.	  Denne	  	  
aflukning	  er	  grundlaget	  for	  barrierefunktionen	  og	  hindrer	  migration	  af	  celler	  og	  	  
bakterier	  samt	  diffusion	  af	  ioner.	  Tight	  junctions	  er	  også	  medvirkende	  til	  at	  	  
opretholde	  polariseret	  distribution	  af	  membranproteiner,	  hhv.	  apikale	  og	  	  
basolaterale.	  Den	  tilhørende	  cytoplasmatiske	  plaque	  (ZO-‐1,	  ZO-‐2)	  associerer	  8	  
med	  aktin	  cytoskelettet.	  Forankrende	  kontakter	  findes	  i	  form	  af	  en	  zone	  eller	  	  
bælte	  rundt	  om	  cellen	  basalt	  for	  tight	  junctions,	  hvor	  celle-‐celle	  kontakten	  	  
formidles	  af	  proteiner	  tilhørende	  cadherin	  familien	  af	  transmembrane	  proteiner.	  	  
På	  den	  cytoplasmatiske	  side	  hæfter	  aktinfilamenter	  til	  de	  cytoplasmatiske	  plaques	  	  
(cateniner,	  alpha-‐aktinin	  og	  vinculin).	  Forankrende	  kontakter	  tjener	  til	  	  
stabilisering	  af	  epitelet	  som	  helhed,	  og	  medvirker	  også	  til	  afstivning	  af	  	  
plasmamembranen	  og	  dennes	  børstesøm.	  Desomsomer	  er	  punktformede	  	  
kontakter	  (bestående	  af	  desmoglein	  og	  desmoplakin,	  medlemmer	  i	  cadherin	  	  
familien)	  og	  hæfter	  cytoplasmatisk	  (plakoglobin)	  til	  intermediære	  filamenter.	  	  
Desmosomer	  tjener	  til	  at	  sprede	  de	  træk	  eller	  strækkræfter	  epitelet	  bliver	  udsat	  	  
 

- beskrive inddelingen af (dæk)epiteler (enlaget, flerlaget, plade, kubisk, søjle etc.) og kunne be-skrive 

de forskellige epiteliale specialiseringer (keratinisering, cilier eller børstesøm). 

- redegøre for funktionen af de forskellige epiteler (beskyttelse, transport etc.) i relation til deres 

struktur. Du skal kunne identificere epitelerne i lysmikroskopiske præparater. 

- beskrive basalmembraners struktur og funktion (vægten lægges på sammensætning; laminin, type IV 

collagen, samt associerede glycoproteiner og deres binding til cellulære adhæsionsmolekyler; integriner 

og lamininreceptor), samt kende til særligt modificerede basalmembraner (nyrerne, cho-roideus plexus, 

etc.) 

Basalmembranen	  består	  af	  en	  basallamina,	  som	  forankrer	  epitelceller,	  samt	  en	  retikulær	  	  
lamina,	  som	  forankres	  til	  underliggende	  bindevæv	  via	  loops	  af	  kollagen	  VII.	  Basal	  lamina	  	  
består	  hovedsageligt	  af	  et	  netværk	  af	  kollagen	  type	  IV	  (ikke-‐fibrillær)	  samt	  laminin,	  mens	  den	  	  
retikulære	  lamina	  består	  af	  kollagen	  I	  og	  III	  fibre,	  som	  knyttes	  til	  basla	  lamina	  via	  kollagen	  IV	  	  



forankring	  
Integriner	  (hyppigt	  α6β4)	  organiseret	  i	  hemidesmosomer	  på	  den	  basale	  flade	  af	  epitelceller	  	  
binder	  sig	  til	  laminin	  i	  basalmembranen.	  Laminin	  sikrer	  via	  sin	  binding	  til	  collagen	  type	  IV	  	  
forankring	  til	  basalmembranen.	  	  
 

- redegøre for opbygningen af bindevæv, herunder opdelingen i en cellulær komponent og en 

ekstracellulær komponent. Du skal kunne beskrive struktur og funktion af den ekstracellulære ma-triks 

(kollagener, glycosaminglykaner, proteoglykan- aggregater, samt glycoproteiner).  

• Formål:	   tilhæftning,	   støtte	   og	   ernæringsvej	   for	   de	   øvrige	   væv.	   Det	   er	   i	   dette	   væv,	  

inflammation	  udspiller	  sig.	  

• Specialiserede	  former	  for	  bindevæv:	  brusk,	  knogler,	  fedt	  og	  blod.	  

• Generelt:	  indeholder	  altid	  en	  cellulær	  (celler)	  og	  en	  ekstracellulær	  komponent.	  

• Ekstracellulær	  matrix	  består	  af	  to	  komponenter,	  hvor	  forholdet	  aftager	  med	  alderen:	  

Amorf	  komponent	  /	  grundsubstans:	  

 Den	  amorfe	  grundsubstans	  i	  løst	  bindevæv	  er	  halvtflydende	  gelagtig	  med	  et	  

stort	  indhold	  af	  glukosaminoglykaner,	  lidt	  plasma	  og	  prokollagen.	  

 Funktion	  –	  diffusion	  af	  ilt,	  næring	  og	  affald	  til	  og	  fra	  vævets	  celler.	  Samtidig	  

udgør	  det	  som	  en	  forhindring	  for	  invaderende	  mikroorganismer.	  

- Fibrillær	  komponent	  /	  fibre	  

	   Kollagene	   Retikulære	   Elastiske	  

Generelt	   Hyppigst	  forekommende.	   Spinkle,	  mindre,	  ligger	  ikke	  i	  

bundter,	  danner	  fine	  net.	  

Forgrenede,	  anastomoserende	  

net,	  kan	  danne	  membraner.	  

HE	  og	  andre	  

metoder	  

Svagt	  lyserød	  (eosin),	  VGH	  (rød),	  

Mallory	  (blå).	  

Ses	  ikke	  i	  HE,	  sølvfarvning	  

(sorte).	  

Meget	  svagt	  eosinofil,	  stærkt	  

lysbrydende	  orcein	  (brune).	  

Tykkelse	   1	  –	  10	  µm	   ca.	  30	  nm	   0.2	  –	  1	  µm	  diameter	  

Opbygning	   Aminosyrer	  (1/3	  hydroxyprolin	  /	  

prolin,	  1/3	  glycin	  og	  1/3	  andre).	  

α-‐kæde	  (>	  30	  forskellige),	  længde	  

300	  nm,	  diameter	  1.5	  nm.	  

	  3	  ·	  α-‐kæder	  	  tropokollagen	  

(tripelspiral),	  som	  kan	  blive	  til	  to	  ting:	  

	  filamentiøse	  netværk	  (type	  IV),	  

Mikrofibriller	  (type	  III	  og	  lidt	  

I).	  

Netværk	  omkring	  celler.	  

Forekommer	  ved	  glatte-‐

muskelceller,	  kirtler,	  

parenkymceller	  (secernerende	  

celler),	  udgør	  retiklet	  i	  

Amorft	  materiale	  (elastin).	  

Mikrofibriller	   –	   ikke	   kollagen	  

ingen	  tværstribning.	  

Forekommer	   i	   arterier,	   lunger	  

og	  i	  nogle	  elastiske	  ligamenter.	  



findes	  i	  basalmembranen.	  

	  Tværstribet	  mikrofibriller	  (type	  I,	  

II,	  III,	  V	  og	  XI).	  Ligger	  parallelt:	  

	  
	  Kollagenmikrofibril	  (50	  nm	  

diameter).	  

	  Fibril	  (0.2	  –	  0.5	  µm).	  

	  Fiber.	  

Forekommer	  i	  dermis,	  blodkar,	  sener	  

og	  knogler.	  

lymfoidt	  væv,	  og	  knoglevæv.	  

Funktion	   Styrke	  (trækstyrke),	  stift	  elastisk	  

(max	  15	  %).	  

Stillads	  og	  støtte	  til	  celler.	   Giver	  efter	  for	  tryk,	  vende	  

tilbage	  til	  udgangslængde,	  kan	  

trækkes	  150	  %.	  

Celler	   	   	   	  

Typer	   20	  forskellige	  

1:	  Hyppigst	  forekommende,	  oftest	  

sammen	  med	  3	  	  mest	  løst	  bindevæv.	  

2:	  Findes	  primært	  i	  brusk	  

Kan	  inddeles	  i	  fima	  

	   	  

	  

• Kollagene	   fibre	   –	   funktionen	   er	   at	   støtte	   bindevævet	   (især	   omkring	   muskler,	   kar	   og	  

nerver)	  og	  at	  virke	  styrkende	  overfor	  træk	  (ses	  i	  sener	  og	  under	  epidermis)	  og	  stød.	  

• Elastiske	   fibre	  –	   funktionen	  er	  at	   give	  vævet	  øget	   styrke	   samt	  evne	   til	   at	   antage	  normal	  

form	  igen	  efter	  (s)træk,	  da	  fibrene	  er	  elastiske.	  

• Retikulære	   fibre	   –	   funktionen	   er	   at	   virke	   som	   et	   skelet	   for	   cellernes	   tilhæftning	   og	  

organisering.	  

Den	  amorfe	  komponent	  /	  grundsubstans	  	   farves	   ikke	  af	  HE,	  men	  metakromatisk	  grundet	  

proteoglykaner.	  

- Vand,	  ioner,	  lavmolekylærsubstans.	  

- Glykoproteiner,	  



- GAG	  =	  Glykosaminoglykan,	  der	  er	  masser	  af	  sulfateret	  polysakkaride	  

i	  GAGS.	  

- Proteoglykaner	  (makromolekylære	  protein-‐polysakkarid	  kompleks).	  

• Aggregater	  af	  disse	  kaldes	  for	  et	  proteoglykan	  (meget	  store,	  et	  

aggregat	   kan	   blive	   til	   domæner	   på	   0.5	   µm	   i	   diameter).	   De	  

danner	  et	  3D-‐netværk	  (finmasket	  net).	  

Funktionen	  af	  hyaluronan	  	  kan	  binde	  proteoglykaner	  og	  masser	  af	  vand	  

 Fanger	  bakterier.	  

 Diffusionsmedium,	  der	  fungerer	  som	  en	  si	  og	  væske	  /	  salt	  fase.	  

 Binding	   af	   vand	   og	   kationer	   (Ca2+	   og	   K+),	   da	   det	   er	   negativt	   ladet	  

grundet	  sulfatgrupperne.	  

 Stor	  viskositet	  	  elasticitet	  og	  modstand	  mod	  kompression	  (tryk).	  

• Kondrotinsulfat	  

• Kondrocytter	  

• Kondronektin	  

• Dermatansulfat	  

- Adhæsive	  glykoproteiner.	  

o Hovedbestanddel	  	  glykener	  

- Elastiske	  fibre:	  

• Opbygget	  af	  en	  amorf	  kerne	  af	  elastin	  omgivet	  af	  mikrofibriller,	  der	  består	  

af	  fibrillin	  og	  er	  10	  nm	  i	  diameter.	  

• LM	   –	   tynde	   lysbrydende	   forgrenede	   fibre,	   som	   er	   gule	   i	   ufarvede	  

præparater.	  Svagt	  eosinofile	   i	  HE.	  Farves	  brune	  af	  orcein.	  Fibrene	  er	  ca.	  1	  

μm	  i	  diameter.	  

- Retikulære	  fibre:	  

• Består	   af	   kollagen	   type	   III	   mikrofibriller	   med	   en	   glykoproteincoat.	  

Aggregaterne	  af	  mikrofibriller	  betegnes	  ofte	  retikulære	  fibre.	  

• LM	   –	   findes	   i	   basalmembraner	   og	   i	   eksterne	   lamina	   omkring	   fedt-‐	   og	  

glattemuskelceller.	   Påvises	   ved	   sølv	   eller	   PAS	   farvning	   (skyldes	  



glykoproteincoaten).	   Ses	   som	   et	   netværk	   i	   lymfeknuder,	   milt	   og	  

knoglemarv.	  

• Løst	  bindevæv	  

- Blødt,	  eftergiveligt.	  

- Rigeligt	  på	  kar,	  nerver	  og	  celler.	  

• Tæt	  bindevæv	  (cellefattigt)	  

- Regelmæssigt,	  dvs.	  Parallelt	  orienteret	  	  ofte	  i	  sener.	  	  

o Kan	   ligne	   glatmuskulatur,	   men	   er	   mere	   lyst	   i	   senere,	   pluds	  

man	  kan	  se	  celler	  imellem	  fibrene.	  	  

o Mens	  de	  er	  i	  fibrene	  i	  glatmuskulatur.	  	  

- Uregelmæssigt.	  

• Brusk	  og	  mastceller	  og	  basofile	  granolucytter	  	  kan	  farves	  metakromatisk	  (grundet	  deres	  

store	  indhold	  af	  proteoglykaner.	  

• Grisefjæset	  eller	  pandaen	  er	  navlestrengen	  og	  mukøst	  bindevæv.	  

	  

Celler	  i	  bindevæv:	  

Fibroblaster/fibrocytter	  –	  syntese	  og	  vedligeholdelse	  af	  ekstracellulær	  matriks	  fibrillære	  	  
(kollagen,	  elastiske	  fibre)	  og	  amorfe	  komponenter	  (proteoglykaner	  og	  glykosaminoglykaner)	  	  
Fedtceller	  –	  lagring	  af	  lipid,	  	  	  
Monocytter/makrofager	  	  -‐	  fagocytose	  af	  fremmedlegemer	  og	  præsentation	  af	  antigener	  	  
Neutrofile	  granulocytter	  –	  fagocytose	  af	  fremmedlegemer	  	  
Eosinofile	  granulocytter	  –	  fagocytose,	  og	  sekretion	  af	  faktorer	  der	  modvirker	  mastcellens	  	  
funktion.	  
Mastceller	  –	  sekretion	  af	  histamin,	  heparin	  og	  kemotaktiske	  faktorer	  ved	  kontakt	  med	  IgE	  	  
antistoffer	  eller	  komplement	  faktorer.	  	  
Lymfocytter	  –	  immunovervågning	  og	  sekretion	  af	  immunhormoner	  	  
Plasmaceller	  –Differentierede	  B-‐lymfocytter	  der	  secernerer	  antistoffer	  
Interstitielle	  dendritiske	  celler	  –	  antigen	  præsenterende	  
Retikulceller	  –	  retikulære	  fibre	  
	  

- redegøre for begreberne parenkym og stroma. 

Stroma: støttende funktion 

Parenkym: egentlige funktionelle enhed eller celler i et væv 

- redegøre for de store blodkars struktur og funktion, herunder kunne anføre funktionen af karendothel, 



glatte muskelceller og elastiske membraner. 

Kapillærer	  kan	  op	  deles	  i	  kontinuerte	  og	  fenestrerede	  kapillærer	  samt	  sinusoider	  afhængigt	  af	  	  
endotelets	  og	  karrenes	  udformning.	  I	  fenestrede	  kapillærer	  (endokrine	  organer,	  tarm)	  og	  især	  	  
sinusoider	  er	  basalmembranen	  tilsvarende	  udformet	  med	  høj	  permeabilitet	  i	  form	  af	  huller	  	  
eller	  inkomplet	  basalmembran,	  hvilket	  underletter	  diffusion	  (hormoner	  fra	  endokrine	  kirtler)	  	  
og	  tillader	  passage	  af	  store	  molekyler	  (f.eks.	  LDL-‐partikler	  i	  lever)	  eller	  hele	  celler	  (f.eks.	  i	  	  
knoglemarv	  og	  lymfeknuder).	  	  	  
 

 

- identificere de store blodkar lysmikroskopisk.  

- beskrive mikrovaskulaturens struktur og funktion. 

- identificere arterioler, venoler, kapillærer og sinusoider og deres cellulære komponenter (endotel, 

glatte muskelceller og pericytter) lysmikroskopisk og elektronmikroskopisk 

- redegøre for stamcellers biologi, herunder for begreberne statiske, stabile og fornyende 

cellepopulationer. Du skal kunne beskrive den normale celles fænotype (f.eks. euploidi, reguleret 

vækst, kontakthæmning, differentiering). 

Statiske celler (cellepopulationer med intet proliferationspotentiale, f.eks. skeletmuskelfibre  

eller neuroner), stabile (cellepopulationer i G0 som ved stimulering kan genindtræde i  

mitose, f.eks. lever, nyreepitel, glatte muskelceller), og fornyende (celler der undergår  

stadig celledeling (og død) f.eks. tarmepitel, hudepitel, hæmopoietiske stamceller).  

 

- redegøre for neuronets struktur og funktion, herunder de cellulære strukturer der er involveret i 

impulstransmissionen (myelin, ionkanaler, synapsen) og for de vigtigste neurotransmittere og deres 

identifikation i histologiske præparater. Redegøre for exocytose af synaptiske vesikler, samt termi-

nering af nervesignalet. 

Axonet	  forlader	  perikaryon	  (nervecellekroppen)	  ved	  udspringskonus	  og	  bevæger	  sig,	  evt.	  	  
under	  afgivelse	  af	  kolateraler,	  til	  sit	  endeområde,	  hvor	  axonet	  ofte	  forgrenes	  i	  multiple	  	  
axonterminaler.	  Axonet	  omvindes	  af	  multiple	  lag	  af	  myelinskeder	  og	  terminerer	  i	  en	  	  
presynaptisk	  terminal	  eller	  i	  et	  sensorisk	  endeorgan.	  	  	  	  
I	  perifere	  nerver	  er	  enkelte	  nervefibre	  organiseret	  i	  fascikler,	  hvor	  fibrene	  holdes	  sammen	  	  
af	  endoneurium.	  Fasciklerne	  er	  igen	  indlejret	  i	  perineuriet,	  som	  i	  periferien	  af	  nerven	  går	  	  
direkte	  over	  i	  epineuriet,	  den	  omgivende	  bindevævskappe.	  Hvert	  axon	  er	  omgivet	  af	  	  
myelin	  som	  extraheres	  ved	  paraffinindstøbning.	  Den	  perifere	  nerve	  vil	  derfor	  som	  helhed	  	  
være	  lys	  og	  luftig,	  og	  have	  et	  let	  bølgende	  forløb	  (pga.	  skrumpning).	  Der	  kan	  ses	  	  
cellekerner	  som	  tilhører	  enten	  Schwanske	  celler	  eller	  andre	  former	  for	  støtteceller.	  	  



Endvidere	  er	  hvert	  axon	  omgivet	  af	  en	  extern	  lamina	  (basal	  lamina-‐lignende	  struktur),	  som	  	  
farver	  kraftigt	  rødt	  med	  VGH	  pga.	  dets	  indhold	  af	  kollagen,	  og	  markerer	  udstrækning	  og	  	  
forløb	  af	  den	  enkelte	  nervefiber.	  Evt.	  tegning.	  	  
 

- redegøre for tværstribet muskulaturs normale opbygning og funktion. Herunder skal du kunne 

redegøre for struktur og funktion af et sarkomer, samt transmissionsvejen fra nerveimpuls til muskel-

kontraktion. - beskrive skeletmuskulaturs fibertyper og de aktivitets- og aldersbetingede ændringer i 

musklerne. 

 
-redegøre for opbygning og funktion af en muskelten og en motorisk endeplade og kunne identifi-cere 

dem lysmikroskopisk. 

En muskelten er et proprioreceptivt organ i skeletmuskulatur. Det består af modificerede muskelfibre, som 

benævnes intrafusale fibre, som er af en væsentlig mindre diameter end almindelige muskelfibre. Der optræder 

to typer intrafusale fibre, hhv. kernesæk-fibre og kernekæde-fibre, som i hver ende hæfter til nerve eller 

perimysium. De intrafusale fibre omgives af afferente og efferente nerveender, hvorfor der hyppigt ses perifere 

nerver i umiddelbar nærhed af en muskelten. De intrafusale fibre samt nerveender er endeligt omgivet af en tynd 

bindevævkapsel, som i histologiske præparater ses at danne et hulrum, hvori de intrafusale fibre ses som frie 

strukturer. 
Muskelten 

- beskrive opbygning og funktion af hjertemuskulatur og glat muskulatur. 

- redegøre for forskelle og lighedspunkter mellem glat muskulatur, skeletmuskulatur og hjertemu-

skulatur lysmikroskopisk såvel som ultrastrukturelt. 



- identificere de tre typer af muskelvæv lysmikroskopisk 

- beskrive gliacellernes struktur og funktion.  

• Gliaceller	  (støtteceller)	  

- Astrocytter	  

Typer	   Forekomst	   Udseende	  /	  morfologi	   GFAP5	  

Fibrøse	   Hvis	  substans	  

(flest	  axoner)	  

Få	  lige	  og	  lange	  udløbere	   Store	  

bundter	  

Protoplasmatiske	   Grå	  substans	  

(flest	  somaer)	  

Mange,	  men	  kortere	  forgrenede	  

udløbere	  

Få	  bundter	  

 Form:	  astrale	  /	  stjerne.	  

 Kernen:	  lys.	  

 Funktion:	  mekanisk	   støtte	   (stativ),	   ”adskiller6”	   kar	   og	  

neuroner	  via	  fodprocesser,	  omdanner	  glukose	  til	  laktat	  

som	  ernæring	   til	  neuroner,	  ved	   traume	  	   ardannelse	  

samt	  optagelse	  af	  udsivende	  ioner.	  Kommunikerer	  via	  

nexuser	  	  fælles	  væskerum	  for	  alle	  astrocytter.	  

- Oligodendrocytter	  

 Mindre,	  færre	  udløbere,	  mindre,	  mærkere	  kerne.	  

 Indeholder	  ikke	  filamenter	  eller	  glykogenkorn.	  

o Sattelitære	  oligodendrocytter	  :	  

 Forekommer	   direkte	   op	   af	  

nervecellelegemer	  i	  grå	  substans.	  

o Interfascikulære	  oligodendrocytter	  

 Findes	   overvejende	   i	   hvid	  

substans	   liggende	   på	   række	  

mellem	  nervefibrene.	  

 Funktion:	  myelinskeder	  i	  CNS.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 GFAP: Glial fibrillary acidic protein. 
6 Buffer og metabolisme. 



- Mikrogliaceller	  

 Små,	  lille	  mørk	  kerne,	  små	  udløbere,	  evt.	  Spinae.	  

 Forekommer	  overalt	  i	  CNS,	  men	  mest	  i	  grå	  substans.	  	  

 Funktion:	   fagocytose,	   antigen	   præsentation	   (ATP	   –	  

antigen	  præsenterende	  celle).	  

 Oprindelse:	   monocyt	   (immuncelle)	   	   mecodermal	  

oprindelse.	  

- Ependymceller	  

 Énlaget	  kubisk	  epithel	  med	  cilier.	  

 Beklæder	   hjerneventrikler,	   canalis	   centralis	   i	  medulla	  

spinalis.	  

- beskrive blod-hjerne barrierens funktion og strukturelle grundlag.  

• Blodhjernebarriere	  –	  skyldes	  kontinuerlige	  kapillærer	  beliggende	  i	  hjernen,	  hvis	  endothel	  

har	  mange	  tight	   junctions,	  der	  gør	  det	  svært	   for	  proteiner	  at	  diffunderer	   fra	  den	  apikale	  

del	  til	  den	  basolaterale	  	  kun	  vandopløselige	  molekyler	  kan	  komme	  igennem.	  

	  

	  

- Dura	  mater	  (fibrøst	  bindevæv	  –	  den	  stærkeste	  →	  tyk).	  

- Subdurale	  rum.	  

- Arachnoidea	  (tyndt	  bindevæv).	  

- Subarachnoidale	   rum	  (cerebrospinalvæske	  –	   findes	  også	  /	  dannes	   i	  

ventriklerne).	  



- Pia	  mater	  (tyndt	  bindevæv).	  

Funktion: at kun specifikke stoffer (næringsstoffer) kan diffundere  

- beskrive de sensoriske endeorganer i perifert væv. 

• Støtteceller	  i	  PNS:	  schwannske	  og	  satellit	  (myeliniserer	  cellelegemer):	  

• Perifere	  umylinerede	  nervefibre	  

- Schwann	  celle:	  kan	  omgive	  op	  til	  30	  

axoner,	  se	  figuren	  til	  højre.	  

	  

• Perifere	  myelinerede	  nervefibre	  

- Mesaxon	  forlænges.	  

- Schwann	   celle	   cytoplasma	  

fortrænger	  de	  mesaxon	  spiralsnos	  omkring	  axoner.	  

- Kompakt	  

fedtskede	   	  



Schwann	  celle	  kun	  omkring	  kernen	  og	  ranvierske	  indsnøringer.	  

• Mye	  

- 75	  %	  lipid	  (primært	  cholesterol).	  

- 25	  %	  protein.	  

- Funktion:	  saltatorisk	  nerveimpuls	  (120	  µm	  pr.	  sek).	  

 

• CNS:	  encephalon	  og	  rygmarven.	  

• PNS:	  spinalnerver	  og	  kranienerver.	  

• Generelt:	   Neuroners	   funktion	   –	   signaltransduktion,	   kommunikation	   via	   nerveimpulser,	  

irritabilitet,	  konduktivitet.	  Støttecelle	  –	  neuroglia.	  Bindevæv.	  

• Én	  neuron:	  

• Nukleus	  



- Oval	  /	  rund.	  

- Centralt	  placeret.	  

- Lys	  (da	  den	  er	  aktiv),	  meget	  heterokromatin.	  

- Én	  nukleolus.	  

• Perikaryon	  

- Formen	  varierer	  efter	  neuronets	  funktion	  -‐	  rund	  eller	  angulært.	  

- Indhold:	  Nissl-‐substans	  (rER	  +	  ribosomer),	  EM:	  ER	  (proteinsyntese),	  

golgi	  →	   proteiner,	  mitokondrier	   (små,	   ligger	   også	   i	   axonet),	  meget	  

sER	  (ligger	  også	  i	  axonet	  og	  virker	  bl.a.	  som	  Ca2+	  lager).	  

- Inklusioner:	  lipofuscin,	  melanin	  granula	  (og	  glykogen).	  

• Cytoskelettet	  

- Mikrotubuli,	  25	  nm.	  

- Neurofilamenter	  (intermediære	  filamenter),	  10	  nm,	  afstivning.	  

- Aktinfilamenter,	  7	  nm.	  

• Mikrotubuli	  –	  axontransport	  ved	  hjælp	  af	  motorprotein	  

- 100	  –	  400	  mm	  pr.	  døgn	  (de	  hurtige).	  

- <	  3	  mm	  pr.	  døgn	  (de	  langsomme).	  



• Dendritter	  

- Form:	  smallere	  under	  forløb,	  små.	  

- Antal:	  rigtig	  mange	  oftest.	  

- Funktion:	  øger	  overfladen.	  

• Axon	  

- Form:	  samme	  tykkelse	  hele	  vejen.	  

- Funktion:	  videregive	  nerveimpuls.	  

- Antal:	  én.	  

- Størrelse:	  bredde	  1	  –	  5	  µm,	  længde	  varierer	  meget.	  

• Neurontyper	  

- Unipolære	  

- Bipolære	  (retina,	  høre-‐	  og	  ligevægtssans)	  

- Pseudounipolære	  

- Multipolære	  

• Excitatoriske	  

- CNS:	   Glutamat	   og	   aspartat	   (aminosyrer7,	   som	   modificeres	   af	  

enzymer8	  i	  endeknoppen).	  

- PNS:	   Acethylcholin	   (aminer	   laves	   i	   endeknoppen,	   hvor	   den	   også	  

modificeres	  af	  enzymer).	  

• Inhibitoriske	  

- CNS:	  GABA	  og	  glycin	  (aminosyrer,	  jf.	  notitsen	  før).	  

• Perifere	  nerveender:	  

- Efferente	  

 Motorneuron.	  

- Afferente	  

 Receptor	  (sensorisk)	  –	  følsom	  for	  omgivelses	  stimuli.	  

• Typer	  af	  receptorer:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Aminosyrer optages i soma, hvorefter de flyder fra soma ud mod endeknoppen. 
8 Enzymerne, peptider og NO gas laves alle i soma. 



- Frie	  nerveender	   (langsomt	   adapterende	   –	  mekano,	   termo,	   kemo	  og	  

”nociceptorer”),	  se	  figuren	  til	  venstre.	  

- M	  

- Indkapslede	  (meissner,	  ruffini	  og	  pacini).	  

- Merkel	   (langsomt	   adapterende,	   beliggende	   nederst	   i	   huden	   –	   dybe	  

tryk).	  

 

- identificere nervevæv, neuroner og gliaceller lysmikroskopisk.  

- redegøre for kirtelepitels struktur og funktion, herunder begreberne endokrin, exokrin, holo-, apo- og 

merokrin samt serøs og mukøs sekretion.  

• Kirtelepithel	  

o Sekretion	  	   produkter,	   som	   frigives	   fra	   cellen.	   Cellen	   omdanner	   lavmolekylære	  

forbindelser	  fra	  blodet	  til	  sekretionsprodukt.	  

 Endokrint	  epithel	  –	  endokrin	  sekretionsmåde	  

- Trabekulært,	  f.eks.	  binyrebark	  og	  de	  langerhanske	  øer.	  

- Follikulært,	  f.eks.	  skjoldbruskkirtlen	  /	  thyroidea.	  

 Exokrint	  epithel	  

- Udførselsgange	  

• Én	  udførselsgang	  =	  simpel	  kirtel.	  

• Flere	   udførelsesgange	   mødes	   inden	   udmundingen	   =	  

sammensat	  kirtel.	  

 Sekretionsprodukt	  

• Mukøst,	   sejt	   /	   slimagtigt,	   som	   består	   af	   glykoproteiner	  med	  

højt	  sukkerindhold.	  

• Serøst,	  tyndtflydende	  og	  vandagtigt.	  

• Blandet.	  

 Exokrin	  sekretionsmåde	  

• Holokrin	  –	  hele	  cellen	  afsnøres	  /	  udtømmes,	  f.eks.	  talgkirtler.	  



- Kan	  spottes.	  Primært	  i	  nr.	  46	  i	  øjet.	  	  Stor	  lyse	  celler,	  og	  

nogle	  celler,	  hvor	  kernen	  er	  forsvundet.	  

• Apokrin	   –	   noget	   af	   cellen	   afsnøres	   (apikalt),	   f.eks.	  

mælkekirtler	  og	  apokrine	  svedkirtler.	  

• Merokrin	  –	  vesikler,	  uden	  tab	  af	  cellesubstans,	  f.eks.	  neuroner,	  

bægerceller,	  osteoblaster	  og	  fibroblaster.	  

o Exokrine	  kirtler	  

- Unicellulære	  (sekretoriske	  celler	  beliggende	  for	  sig	  selv)	  

• Ikke	   epitheliale,	   f.eks.	   plasmaceller,	   osteoblaster	   og	  

fibroblaster.	  

• Epitheliale,	   f.eks.	   bægerceller,	   der	   producerer	   mucin,	   et	  

glykoprotein	  (farves	  med	  PAS).	  Mucin	  +	  vand	  =	  mucus.	  

• Intraepitheliale	  celler	  

• Secenerende	   epitheloverflade	   =	   en	   masse	   bægerceller	   ved	  

siden	  af	  hinanden.	  

• Sekretorisk	  endestykke	  =	  ligger	  i	  bindevævet.	  

- Mukøse	  og	  serøse	  

- Kan	  spottes	  

- Multicellulære	  

• Secernerende	  epithelflade,	  f.eks.	  ventriklen.	  

• Intraepitheliale	  celler,	  f.eks.	  urethra.	  

• Kirtler	   med	   sekretorisk	   endestykke,	   som	   er	   beliggende	   i	  

bindevævet	   med	   udførselsgang	   uden	   for	   bindevævet.	   De	  

opdeles	  i	  de	  blandede,	  mukøse	  og	  serøse.	  

Blandede	   Mukøse	   Serøse	  

• Både	   mukøse	   og	  

serøse	  celler.	  

• Næsten	   hele	  

endestykket	   består	   af	  

• Store	   og	  

uregelmæssige	  

endestykker	  

• Cellerne	   er	   opfyldt	   af	  

• Endestykkerne	   er	   runde	  

og	  regelmæssige	  

• Det	  basale	  cytoplasma	  →	  	  

basofilt.	  



mukøse	   celler,	   mens	  

de	   få	   serøse	   celler	   er	  

affladede	   og	   danner	  

halvmåner	   –	   von	  

Ebnerske	  halvmåner.	  

• Deres	   sekret	   når	  

lumen	   gennem	  

intercellulære	  

sekretkapillærer.	  

mucindråber,	   der	   er	  

lokaliseret	  basalt.	  

• Man	   kan	   normalt	   se	  

en	   streg	   imellem	  

cellerne.	  

• Man	  kan	  se	  lumen.	  

• Cytoplasma	  Lyst	   og	  

vakuoleret	  udseende.	  

• Kernen	   er	   affladet	   og	  

basalt	  beliggende.	  

• PAS-‐farvning.	  

• Altium-‐blue	  

• Kernen	   –	   rund	   og	  

lokaliseret	   i	   den	   basale	  

halvdel	  (mediobasalt).	  

• Man	   kan	   sjældent	   se	  

lumen.	  

• Cellerne	  kan	  ikke	  adskilles	  

fra	  hinanden.	  	  

• Apex	   →	   eosinofilt,	   lyst	  

(evt.	  sekretgranula).	  

Sekretorisk	  endestykke:	  

	  

Sekretorisk	  endestykke:	  

	  

Sekretorisk	  endestykke:	  

	  

o Endokrine	  kirtler	  

- Kirtlerne	  har	  ikke	  udførselsgange,	  men	  secernerer	  til	  blodbanen.	  Alle	  

proteinsecernerede	   endokrine	   kirtler	   oplagrer	   hormon	   i	  

sekretgranula	   (undtagen	   thyroidea,	   der	   lagrer	   hormonforstadier	   i	  

follikel).	  

• Follikulært	  kirtelvæv	  

- Kirtelcellerne	   sidder	   i	   follikler,	   som	   er	   omgivet	   af	   kapillærer.	   I	  

centrum	  af	  hver	  follikel	  (svarende	  til	  cellernes	  apikale	  flader)	  er	  der	  

dannet	   et	   ekstracellulært	   hulrum,	   som	   kirtlerne	   secernerer	   ind	   i.	  



Dette	   rum	   er	   oplagringsplads	   for	   sekretet,	   som	   secerneres	   via	   de	  

omgivende	  celler.	  F.eks.	  Thyroidea	  (follikulært	  endokrint	  kirtelvæv).	  

• Trabekulært	  kirtelvæv	  

- Cellerne	  sidder	  i	  strøg	  med	  1	  eller	  2	  cellers	  bredde	  gennemtrævlet	  af	  

kapillærer.	   Ingen	   egentlig	   regelmæssig	   struktur	   kan	   ses	   ved	  

mikroskopi.	   Oplagring	   foregår	   intracellulært.	   F.eks.	   binyrebarken	  

(glandula	   suprarenalis),	   trabekulær	   endokrint	   kirtelvæv.	   Pancreas,	  

endokrint,	  insulin	  og	  glukagon	  (trabekulær	  endokrin).	  

• Dannelse	  af	  endokrine	  kirtler	  

- Endokrine	   kirtler	   migrerer	   ned	   fra	   overfladeepithel	   og	   mister	  

kontakt	  med	  dette,	  således	  at	  der	  ikke	  findes	  udførselsgange.	  

• Endokrin:	  

Typer	   Protein	  /	  peptid	   Steroid	  

EM	   • rER	  (lidt	  mindre	  end	  det	  exokrine	  

rER).	  

• Syntesevej.	  

• Golgi.	  

• Vesikler	  luminalt.	  

• sER	  (lipidsyntese,	  afgiftning,	  Ca2+	  lager,	  

oplagring	  af	  glykogen,	  som	  laves	  til	  

glukose).	  

• Cholesterol	  depot	  i	  cellerne	  

(lipiddråber).	  

• Cholesterol	  →	  mitokondrier	  →	  sER.	  

 

- identificere kirtler lysmikroskopisk og kunne skelne mellem serøse og mukøse endestykker i me-

rokrine kirtler.  

 

- redegøre for struktur og funktion for de forskellige former for bindevæv, herunder de blodderive-rede 

cellers struktur, funktion, dynamik og migration fra blodet til løst bindevæv.  

 

- diagnosticere løst bindevæv, tæt uregelmæssigt og tæt regelmæssigt samt fedtvæv lysmikroskopisk.. 

- redegøre for opbygningen af brusk og knoglevæv 

- beskrive knogledannelse (endochondral og intramembranøs), knoglevækst og knogleremodelle-ring. 



- identificere hyalin brusk, elastisk brusk og trabekulært eller kompakt knoglevæv, samt de enkelte 

cellulære og ekstracellulære elementer lysmikroskopisk. 

- beskrive blodets formede komponenters morfologi og funktion, samt betydningen af variationer i 

antal af givne celletyper i perifert blod. 

- identificere de enkelte celletyper lysmikroskopisk.  

- beskrive hæmopoiesens lokalisation og den røde knoglemarvs struktur (vaskulært og hæmopoie-tisk 

rum) og funktion. 

- angive de vigtigste morfologiske karakteristika for blodets stamceller og progenitorceller og kun-ne 

beskrive udviklingen af leukocytter, erytrocytter og trombocytter med vægt på de morfologiske 

karakteristika. 

Leukocytten: 

Myeloblasten	  er	  en	  stor	  umoden	  celle	  (ca	  20	  um)	  med	  en	  stor	  oval	  lys	  	  kerne	  og	  basofilt	  
cytoplasma	  
uden	  granula.	  	  
Promyelocyt	  skelnes	  fra	  myeloblast	  ved	  at	  der	  I	  cytoplasmaet	  anes	  	  azurofile	  granula	  (lysosomer)	  
Myelocyt,	  der	  er	  mindre	  end	  promyelocytten	  (ca.	  15	  um).	  Kernen	  er	  også	  mindre	  med	  grovkornet	  	  
kromatin	  og	  mere	  affladet.	  Cytoplasma	  mindre	  basofilt	  med	  mange(>	  20)	  azurofile	  granula	  	  
Metamyelocyt.	  Kernen	  er	  formet	  som	  en	  nyre	  eller	  krum	  stav.	  Der	  ses	  specifikke	  granula	  i	  	  
cytoplasmaet	  hvorved	  den	  neutrofile	  celle	  kan	  adskilles	  fra	  basofile	  og	  eosinofile	  celler.	  	  	  
Granulocyt.	  Skelnes	  fra	  metamyelocytten	  ud	  fra	  kerne	  strukturen,	  der	  er	  segmenteret.	  	  	  
Udviklingen	  tager	  10	  dage.	  
 

Erythrocytten 

Proerytroblasten er en stor celle, 20 – 25 µm, med en stor lys kerne. Cytoplasmaet er basofilt som 

udtryk for mange polyribosomer og aktiv syntese af intracellulært protein. 

Den basofile erytroblast er noget mindre med mere kondenseret kromatin. 

Den polykromatofile erytroblast udviser svagere basofil – samt eosinofil (pga. hæmoglobin) farv-ning 

af cytoplasmaet, kernen er mere kondenseret, og cellen er på størrelse med en granulocyt (12 – 15 µm). 

Den ortokromatiske erytroblast/normoblasten har eosinofilt cytoplasma som følge af hæmoglobin. 

Basofilien er forsvundet, da der kun er få ribosomer tilbage. Syntesen af hæmoglobin er aftagende. 

Kernen er kondenseret. Cellen er på størrelse med en lymfocyt. 

Reticulocyt, kernen er stødt ud. Der er fortsat nogle ribosomer, som kan påvises ved supravital farv-

ning. 



Modner til erytrocyt inden for 1 –2 døgn. Erytrocytter er uden kerne, størrelsen er ca. 7 µm. 

- identificere rød og gul knoglemarv lysmikroskopisk. 

 


