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Obligatoriske oppgaver: 

 

1. Det er viktig at kostholdet inneholder fett fordi … 

 

A) … fett utløser frigjøring av kolecystokinin (CCK), som er nødvendig for utskillelse av 

fordøyelsesenzymer til tynntarmen.     

B) … vi må spise fett for å bygge opp underhudsfett, som isolerer i kalde omgivelser.   

C) …det er noen nødvendige fettsyrer som kroppen ikke kan syntetisere, selv om 

 kroppen lett kan lage fett med utgangspunkt i karbohydrater    

D) … kroppen bare kan syntetisere nye fettmolekyler med utgangspunkt i det fettet vi spiser, og  

vi trenger stadig nytt fett for å opprettholde alle kroppens celler.   

E) …vi trenger fett i kosten for å mykne avføringen slik at vi unngår forstoppelse.   

 

        

2. Følgende prosesser er blant det som skjer i forbindelse med fettfordøyelsen (i tilfeldig  

rekkefølge): 

 

1. absorpsjon i tarmepitelceller 

2. fett entrer tynntarmen 

3. fett emulgeres 

4. kontraksjon av galleblæra 

5. kylomikroner entrer blodkar 

6. kylomikroner entrer lymfekar 

7. triglyserider spaltes av lipase 

 

Hva er den riktige rekkefølgen av disse prosessene? 

 

A)  4→2→7→3→1→5→6  

B)  2→4→3→7→1→6→5  

C)  4→2→7→3→1→6→5  

D)  2→4→3→7→1→5→6  

E)  2→3→4→1→7→5→6  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



Fordypningsoppgaver:  
 

1. Hva menes med ”essensielle næringsstoffer”? Gi eksempler. Hvorfor er det så viktig med et  

variert kosthold? 

 

2. Hva er et vitamin? Nevn de viktigste, og hvilke hovedfunksjoner de har. 

 

3. Hva menes med basalmetabolisme? 

 

4. Gi en skjematisk oversikt over fordøyelsessystemet hos mennesker. 

 

5. Hvilke sekreter fra magesekken tar del i fordøyelsesprosessen, hvilken oppgave har de og hva  

stimulerer sekresjonen? 

 

6. a) Forklar oppbygningen av tynntarmveggen. b) Relater form og funksjon for dette epitelet. 

 

7. a) Hvilken funksjon har hydrogenkarbonat-sekresjonen fra bukspyttkjertelen? b) Hvordan 

reguleres denne sekresjonen? 

 

8. a) Hvilke andre komponenter finnes i sekretet fra bukspyttkjertelen, og hvilken oppgave har  

de? b) Hva stimulerer sekresjon av disse komponentene? 

 

9. Noen av produktene fra bukspyttkjertelen blir ikke sekrert i aktiv form. Hvor og hvordan blir 

de aktivert? Hva er fordelen med å skille ut inaktive enzymer (proenzymer)? 

 

10. Hva er galleblæras rolle i fordøyelsesprosessen? 

 

11. a) Hva er tykktarmens viktigste rolle? b) Tykktarmen er bolig for en hel mengde bakterier. 

Har vi noen nytte av disse (og i så fall hvilken)? 

 

12. Lag en kort oversikt over hvor og hvordan den gradvise nedbrytningen av de fire 

hovedgruppene av næringsstoffer foregår: karbohydrater, proteiner, fett og nukleinsyrer. (Dette 

vil oppsummere en del av de foregående spørsmålene). 

 

13. Hvordan transporteres de ulike gruppene næringsstoffer over tarmepitelet? 

 

14. Forklar kort hva som skjer med næringsstoffene etter at de er tatt opp over tarmepitelet. Hvor  

blir de tatt opp, lagret og forbrukt? 

 

15. Forklar kort hvordan leptin bidrar til å kontrollere matinntaket. 

 

 
 


