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NB!  

Please answer each question on separate sheets 

Begynn hvert spørsmål på separat ark 

Start kvart spørsmål på eige ark 

 

 

 

(1) (E) Write down the formula for the resolution ability of a microscope lens. Explain 

the formula, and show how the resolution limit is dependent upon the refractive index 

of the sample and surrounding medium between it and the front lens.   

 

(N) Definer ved hjelp av en formel oppløsningsevnen for et mikroskopobjektiv. 

Forklar hvordan oppløsningsevnen er avhengig av brytningsindeksen for 

medier/objekter som lysstrålen passerer. Hvilke andre faktorer påvirker objektivets 

oppløsningsevne? 

 

(NN) Definer ved hjelp av ein formel oppløysingsevna for et mikroskopobjektiv. Gjær 

greie for korleis oppløysingsevna er avhengig av brytningsindeksen for medier/objekt 

som lystråla passerer. Hvilke andre faktorer verker inn på objektivets 

oppløysingsevne? 

 

(2) (E) Explain the Koehler principle for microscope illumination. Why is this 

principle used in microscopical practice? Which other level of the light beam is 

imaged in the plane of the microscope sample? 

 

(N) Forklar prinsippet for Köhlersk belysning. Hvorfor bruker vi dette? Hva avbildes i 

preparatplanet foruten objektet vi ser på? 

 

(NN) Gjer greie for Köhlersk belysning. Hvorfor bruker vi dette? Kva vert avbilda i 

preparatplanet forutan objektet som vi studerar? 

 



(3) (E) Describe a general cross-section showing the tissue layers of the digestive 

system, for example from the oesophagus region.  Describe then the changes in the 

mucosal layer, especially the epithelium through the principal sections of the gut 

system. 

 

(N)Beskriv (og tegn) den generelle oppbygning av vevslagene i et tverrsnitt av 

tarmsystemet, for eksempel oesophagus. Beskriv og forklar endringene i mucosa, 

spesielt epirtelet i prinsipielle deler av fordøyelsesystemet. 

 

(NN)Beskriv ett tverrsnitt av tarmsystemet med dei ulike vevslaga, til dømes frå 

spiserøret (oesophagus). Beskriv og gjær greie for endringene i mucosa, spesielt 

epitelen i prinsipielle deler av fordøyelsesystemet. 

 

(4) (E)Draw a length section through a human eye with all essential anatomical traits. 

Further make a simple sketch of the anatomical layers in the image forming area with 

as many details as you can remember.  

 

(N) Tegn et lengdesnitt gjennom øyet hos mennesket og angi de viktigste anatomiske 

elementer. Tegn etterpå et tverrsnitt gjennom retina med så mange detaljer som du 

husker. 

 

(NN) Lag ei teikning av et lengdesnitt gjennom auget hos et menneske med de 

viktigste anatomiske detaljene. Tegn etterpå et tverrsnitt gjennom retina med så mange 

detaljer som du hugser. 

 

(5) (E) Explain the principle of immunomagnetic cell separation and what is meant by 

positive and negative selection? 

 

(N) Forklar prinsippet for immunomagnetisk celleseparasjon og hva menes med 

positiv og negative seleksjon? 

 

(NN) Gjær greie for prinsippet med immunomagnetisk celleseparasjon og kva meiner 

ein med positiv og negativ seleksjon? 

 

(6) (E) What is the use of trypsin in cell culture?  

 

(N) Hva brukes trypsin til i celledyrkning?  

 

(NN) Kva nytte har ein av trypsin i celldyrking?  

 

(7) (E) For some cell types the trypsin must be supplemented with a chelating agent. 

For what type of cells would this be necessary, and what is the most common 

chelating agent?  

 

(N)For noen celletyper må trypsinet tilsettes en chelator. For hva slags celler er dette 

nødvendig og hva er den mest brukte chelatoren? 

 

 

(NN)For nokre celleslag må ein sette ein chelator til trypsinet. For kva celleslag er 

dette naudsynt, og kva er chelatoren som vert mest nytta?  

 



(8) (E) How can you address the organization of cellular mechanisms in polarized 

cells?  

 

(N)Hvordan kan du undersøke organiseringen av cellulære mekanismer i polariserte 

celler?  

 

(NN)Korleis kan du granske organiseringa av cellemekanismer i polariserte celleslag? 

 

(9) (E) Describe the use of fluorochromes in microscopy to detect intracellular 

molecules. Set up an example using two different fluorochromes. What should be the 

exitation light source, and how should it be detected? How would you detect the level 

of fluorescence (fluorochome) by flow-cytometry? 

 

(N). Beskriv bruk av fluorokromer i mikroskopi til å vise intracellulære molekyler. Vis 

eksempel der det brukes to fluorkromer. Hvilken lyskilde brukes til eksitasjon, og 

hvordan vil et bilde fremkomme? Hvordan vil dere bestemme mengde fluorokrom ved 

hjelp av Flowcytometri. 

 

NN. Gjer greie for bruk av fluorokromer i mikroskopi for å detektera intracellulære 

flourokromar. Syn døme med to fluorokromar. Kva for lyskjelde brukas til eksitasjon, 

og korleis vil ein sjå det endelege  bilete. Korleis vil dykk måle mengde fluorkrom ved 

flowcytometri? 

 

(10) (E) What is photoactivation? What is FRAP, and show an example where FRAP 

is used to measure on/off rates of a coat protein. 

 

(N) Hva er fotoaktivering? Hva er FRAP? Hvis et eksempel der FRAP brukes til å 

måle on/off  rates for et kappe protein. 

 

(NN) Kva er fotoaktivering? Kva er FRAP? Syn eit døme der FRAP nyttes til å finne 

on/off rater for et kappe-protein. 


