
  

 

                                                                                                                                                    

Side 1 

 UNIVERSITETET I OSLO 

 

 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

 

 

Eksamen i:  

MBV4030 Cellebiologiske arbeidsmetoder 

Eksamensdag: Mandag 17. desember 2007 

Tid for eksamen: kl .14.30 – 17.30  

Oppgavesettet er på 2 sider 

Vedlegg: Ingen  

Tillatte hjelpemidler: Ingen  

 

 

Kontroller at oppgavesettet er komplett  

før du begynner å besvare spørsmålene. 

 

 

  

 

 

 

1. 

a) Tegn et lengdesnitt igjennom en tann, for eksempel en jeksel samt omliggende vev og 

beskriv og sett navn på viktige anatomiske strukturer. (b) Forklar hvordan en tann 

oppstår.  Hva kalles cellene som danner emaljelaget og de som danner bensubstansen og 

hvor er de lokaliserte under utviklingen? 

 

2. Forklar hvordan en rørknokkel dannes under fosterutviklingen. Hva slags funksjon har 

knokkelen utenom det rent mekaniske? Hva slags celler inneholder knokkelen utenom 

ben og bruskceller og beskriv typer av FERDIGE cellene etter de har vandret ut. 

 

3 Hvilke hovedtyper muskelceller har vi i kroppen og hvordan kan vi skille mellom den i 

mikroskopet? 

 

 

4  Skriv ned linsemakers formel. En linse er plankonveks. Den ene radien er 20cm. (a) 

Hva er verdien for den andre radien? Hva er linsens brennvidde? Vi forutsetter linsen står 

i luft og at glasset har brytningsindeksen 1.5. (b) Hva blir brennvidden hvis linsa står med 

den konkave sida i vann? Vi regner brytningsindeksen for vann lik 4/3. 

 



5. Hva er forskjellen på et Huygens og et Ramsdens okular i klassiske mikroskoper? Hva 

er navnet på de to enkeltlinsene som befinner seg i hver okulartype? 

 

6. (a) Hvordan bestemmer vi brytningsindeksen ved hjelp av Beckemetoden? Hvis 

objektet er en dobbeltbrytende krystall, for eksempel calcit blir det vanskeligere. Kan du 

tenke ut en enkelt metode for å løse dette slik at vi får bestemt begge brytningsindekser 

for calcittkrystallen? (b)Som du har sett kan vi måle tykkelsen av objekter i mikroskopet. 

Hvilke faktorer må vi ta hensyn til for å få riktig resultat? 

 

7. (a) Forklar Snellius lov. (b)Hva er forskjellen på lysbrytning(=refraksjon) og 

lys”bøyning” (=diffraksjon)? (c)Forklar med et tenkt diagram hvordan vi kan utlede 

formelen for oppløsningsevne. 

 

8. a) Forklar hoved-forskjeller mellom et lysmikroskop og et elektron-mikroskop. 

b) Hvilke organismer organeller etc kan studeres ved hjelp av de to typer mikroskop og   

hvilke størrelser kan de detektere? 

c) Hva er prinsippet bak et konfokalmikroskop og når vil dette brukes fremfor et vanlig 

lysmikroskop? 

d) Hvilke mikroskop kan benyttes til imaging av levende celler? 

 

9 Hva menes med "Stokes shift"? Svar med maksimum 100 ord. 

 

10  Gjør rede for prinsippene for cell proliferation assay og nevn noen områder hvor 

denne assayen kan anvendes 


