
Repetition till biokemi och cellbiologi 
 
Insikt om hur djuret fungerar på biokemisk och cellbiologisk nivå är viktiga redskap för att kunna  
förstå hur det påverkas av sjukdomar, läkemedel, omvårdnadsprocesser och livsstilsfaktorer.  
På kursen Djurens Anatomi och Fysiologi (DO0107) kommer ni att studera hur cellen fungerar. Detta är den 
andra kursen på djursjukskötarutbildningen, med kursstart 29 september. Det är en intensiv kurs där  
biokemi- och cellbiologidelen drar igång redan första dagen, så vi rekommenderar att ni har tillgång till boken 
när kursen börjar och att ni själva tar en första titt på instuderingsfrågorna och filmerna i länkarna längst ner i 
detta dokument innan terminsstart så att ni kan få största möjliga utbyte av kurstiden. 
 
Repetitionsfrågor – kommer att gås igenom gemensamt vid kursstart. 
Syftet med frågorna är att repetera centrala begrepp och ge er en möjlighet att sätta er in i relevanta 
frågeställningar.  Inför kursstart är det viktigaste att ni förstår frågorna, inte att ni hittar exakt rätt svar. Slå upp 
ord ni inte förstår och se till att ni är säkra på vad som efterfrågas. Målet är inte att ni skall ta er igenom hela 
kursinnehållet i förväg, utan att ni skall känna er väl förberedda när kursen startar. 
 

1. Choklad är giftigt för hundar eftersom det innehåller teobromin och koffein, vilka båda är toxiska för 
hund. Människor har ett enzym som bryter ned teobromin, så därför är det inte giftigt för oss, men 
hundar saknar det enzymet. 

a) Ett enzym är ett protein som katalyserar en kemisk reaktion. Vad betyder kemisk 
katalys? 

b) Protein består av aminosyror. Vilka aminosyror proteinet består av bestämmer dess 
egenskaper. Vilka aminosyror finns det? Vad är skillnaden mellan dem? 

c) Några aminosyror är essentiella. Vad betyder det? Varför är olika aminosyror 
essentiella för olika djur? 
 

2. EHV-1-viruset hos häst kan orsaka förkylningssymptom och ibland även neurologiska skador och abort.  
Det var nyligen ett stort utbrott av viruset på en internationell hopptävling i Valencia där många hästar 
smittades. Viruset kan upptäckas genom att virusets DNA – dess arvsmassa - detekteras i hästens 
luftvägar. 

a) Vad är DNA? Vad är skillnaden mellan det och RNA? 
b) Hur kan man se skillnad på DNAt som kommer från hästen och DNAt som kommer 

från viruset? 
c) På ytan av viruset finns det protein som används för att binda till celler i hästens 

luftvägar och infektera dem. På vilket sätt använder cellen information i DNAt till att 
tillverka protein?  
 

3. Fång är en inflammation i lamellagret i hästens hovar, vilket medför att hästen får mycket ont i sina 
hovar. En riskfaktor för utveckling av fång hos häst är överkonsumtion av icke-strukturella kolhydrater. 
Det som sker är en ändring i grovtarmens mikrobiota som leder till frisättning av olika triggerfaktorer 
från tarmen som bidrar till sjukdomsutvecklingen i hoven. 

a) Vad är kolhydrater? På vilket sätt skiljer sig strukturella och icke-strukturella 
kolhydrater åt? 

b) Fång kopplat till grovtarmsstörningar hänger ofta ihop med sänkt pH-värde i 
grovtarmen. Vad betyder pH-värde? 

c) Mitokondrien är den organell som tillverkar mest energi i djurcellen. Vad är en 
organell? På vilket sätt använder mitokondrien och resten av cellen sockret glukos för 
att få energi? 

Resurser: 
- Läroboken Physiology of Domestic Animals (3rd edition). Kapitel 1-3.  
- Magnus Ehingers videolektioner (Copyright © ME undervisning AB & Magnus Ehinger 2000–2020) 

https://ehinger.nu/undervisning/kurser/biologi-2/lektioner/cell-och-molekylarbiologi.html 
- Khan Academy (Copyright © Khan Academy 2020)   

https://www.khanacademy.org/science/biology/macromolecule 
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