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Oppgavesettet består av 8 sider, inkludert vedlegg 1 og 2. 

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes. 

Hjelpemidler:  Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA  
 eller Texas TI-106 (m/solcelle)  

Oppgave A  

1. (3) Gjør punktvis rede for DNA-replikasjon i eukaryote celler. 

2. (3) Et ferdig prosessert mRNA er 2100 nukleotider langt. Det har en 5’-UTR og 3’-
UTR som er henholdsvis 200 og 1000 nukleotider lange. Av teoretiske og 
regnemessige årsaker sier vi at den gjennomsnittlige molekylvekten til en aminosyre 
er 100 g/mol. 

a. Hvor mange aminosyrer koder dette mRNAet for? 
b. Hva er den teoretiske molekylvekten til proteinet? 
c. Dette mRNAet koder for et proteinhormon. Når du renser dette hormonet fra blodet, 

finner du at molekylvekten er 10 000 g/mol. Gi en mulig årsak til denne 
molekylvekten. 

3. (3) Gjør rede for kobling av aminosyrer til deres respektive tRNA-molekyler. 

4. (3) Gjør rede for hvilke grupper av gener som finnes i mitokondrie-DNA hos 
menneske. 

5. (2) 
a. Hvilket nitrogenholdig produkt får vi hos mennesker ved katabolisme av 

purinnukleotider? 
b. Hvilket nitrogenholdig produkt får vi hos mennesker ved katabolisme av aminosyrer? 

6. (3) 
a. Beskriv kort med stikkord prinsipper for transport av proteiner inn i cellekjernen.  
b. Proteiner som skal transporteres gjennom membraner og ut av cellen eller inn i 

organeller, får kappet av signalsekvensen. Derimot beholdes signalsekvensene som 
dirigerer proteiner inn i kjernen. Hva er den biologiske betydningen av denne 
forskjellen?  
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7.  (3)   
a. Hvilken type binding holder aminosyrene sammen i polypeptidkjedenes 

primærstruktur, og hva er spesielt med denne bindingen?  
b. Hvilke bindingstyper er viktige for proteinfolding?  
c. Hva slags aminosyresidekjeder finner man flest av sentralt i tertiærstrukturen i 

globulære proteiner?  

Oppgave B 
8. (4) En kvinne (vist med pil i diagrammet nedenfor) oppsøker deg på kontoret. Broren 

hennes er alvorlig psykisk utviklingshemmet med kraftig forsinket motorisk og 
språklig utvikling. Kvinnen er gift med sin fetter. Han har tre søsken som er alvorlig 
psykisk utviklingshemmet. Familien har ikke fått noen forklaring på hvorfor barna er 
syke, men alle de syke barna ser ut til å ha samme sykdom. Slektstreet til familien er 
vist i diagrammet nedenfor.  

 
a. Hva er den mest sannsynlige arvegangen i denne familien? Begrunn svaret. 
b. Hva er sannsynligheten for at kvinnens ufødte barn får sykdommen som nedarves i 

denne familien? Begrunn svaret. 

9. (3) Eksomene fra DNA fra et av de syke individene og begge foreldrene ble 
sekvensert. Etter filtrering av sekvensdata finner du at det syke individet har en 
genetisk variant hvor en T i referansegenomet er byttet til en C i genet LINGO1.  

a. Hva menes med begrepet referansegenom? 

Det er ikke tidligere beskrevet pasienter med mutasjoner i LINGO1.  
b. Hva vil du undersøke før du eventuelt vil konkludere at endringen fra T til C i LINGO1 

er en sannsynlig årsak til sykdommen i familien? Begrunn svaret. 

10. (2) Hvilke typer kromosomavvik kan påvises med mikromatrise-basert ”Comparative 
genomic hybridization” (aCGH) og hvilke kan ikke påvises med denne metoden? 

11. (5)  
a. Forklar kort hvordan feil segregering av kromosomer kan gi opphav til uniparental 

disomi.  
b. Forklar kort hvordan uniparental disomi kan gi opphav til sykdom. 
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Oppgave C  

12. (4) Beskriv to ulike signalveier som kan aktiveres nedstrøms for en reseptor 
tyrosinkinase. Bruk gjerne tegninger. 

13. (3) Beskriv kort ulike mekanismer for hvordan aktiverte signalveier fra en reseptor 
tyrosinkinase kan skrus av. 

14. (3) Forklar hvordan stimulering av en celle med en vekstfaktor (for eksempel EGF) 
kan føre til hemmet apoptose. 

15. (3) Forklar årsaken til at nekrose, men ikke apoptose, resulterer i betennelse i 
omkringliggende vev.  

Oppgave D  

16. (4) Angi om hvert av de følgende forhold vil påvirke sitronsyresyklusaktiviteten i 
skjelettmuskelceller. Begrunn dine svar: 

a. Produkthemming av sitratsyntase. 
b. Allosterisk aktivering av laktatdehydrogenase grunnet økt konsentrasjon av ADP. 
c. NADH-avhengig allosterisk aktivering av isositratdehydrogenase. 
d. Vesentlig nedsettelse av [NADH]/[NAD+]-forholdet. 

17. (3) Et måltid vil oftest resultere i en forbigående økning i blodglukose-
konsentrasjonen. 
Hvordan påvirker dette metabolismen i fettvev? 

18. (4) lndivider som har et defekt allel for glukose-6-fosfatdehydrogenase har som 
oftest en merkbar defekt bare i erytrocyttene, mens leverfunksjoner hos disse 
individene vanligvis ikke er affisert. 
Angi om hvert av de følgende utsagn gir en korrekt forklaring på denne 
vevsforskjellen, og begrunn svarene dine. 

a. Erytrocytter er helt avhengige av pentosefosfatshunten for å danne ATP siden 
de ikke har mitokondrier. 

b. I leveren kan overskudd av glukose-6-fosfat benyttes til syntese av glykogen. 
Denne muligheten foreligger ikke i erytrocytter og derfor akkumuleres glukose-6-
fosfat. 

c. Den høye glukose-6-fosfataseaktiviteten i erytrocyttene gir en merkbar reduksjon i 
konsentrasjonen av glukose-6-fosfat som er skadelig for cellen. 

d. Erytrocytter er avhengige av pentosefosfatshunten for å danne NADPH. 
Leverceller derimot kan bruke alternative metabolske veier for å danne 
NADPH. 

19. (4) Både alanin og laktat kan brukes som utgangspunkt for glukoneogenesen. 
a. Angi hvilke celletyper/organer disse molekylene kan komme fra.  
b. Beskriv kort hvilke enzymatiske reaksjoner som må til for at hver av disse molekylene 

skal kunne brukes i glukoneogenesen.  
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Oppgave E  
20. (3) Beskriv struktur og funksjoner til basallamina. 

21. (2) Angi minst tre funksjoner til proteoglykaner. 

Oppgave F  
22. (3)  

a. Beskriv den generelle strukturen til intermediære filamenter (IF). 
b. Forklar ut fra strukturen hvorfor motorproteiner ikke er assosiert med IF. 

23. (4) "Lysosomal storage diseases" er en fellesbetegnelse på sykdommer som er 
karakterisert ved nedsatt nedbrytning av en eller flere typer molekyler i lysosomene.  

a. Hvilke tre intracellulære transportveier bidrar til levering av molekyler til lysosomet? 
b. Beskriv hvordan lysosomale enzymer merkes for sortering til lysosomer og 

mekanismene involvert i deres transport til lysosomet.  
c. Forklar hvorfor lysosomale enzymer kalles sure hydrolaser. 

24. (2) Gaucher disease (GD) er en "lysosomal storage disease" som skyldes nedsatt 
produksjon av proteinet glucocerebrosidase. En diagnostisk test for GD måler nivået 
av dette enzymet i et proteinlysat fra leukocytter ved å tilsette et kjent substrat (4-
methylumbelliferyl beta-D-glucopyranoside, molekylvekt ca 300 g/mol). Normalnivået 
for enzymaktiviteten er >9 nmol substrat/time/mg proteinlysat. Et laboratorium oppgir 
et prøveresultat til å være 1,8 µg/time/mg.  
Er dette over eller under normalnivået (i nmol substrat/time/mg proteinlysat)? Vis 
utregningen.  

Oppgave G  
25. (2) Hva er myelinskjeder, hvilken funksjon har de, og hvilke celletyper danner disse? 

26. (4) Både Na+ og K+ viser markante konsentrasjonsforskjeller over cellemembranen.  
a. Forklar kort den viktigste mekanismen som ligger bak skjevfordelingen av disse 

ionene.  
b. Forklar hvordan disse ulike konsentrasjonsforskjellene er viktige for 

hvilemembranpotensialet i nerveceller.  
c. Forklar hvordan disse ulike konsentrasjonsforskjellene er viktige for 

aksjonspotensialet i nerveceller. 

Oppgave I  
27. (3) Gjør kort rede for mekanismene som er involvert i befruktning (fertilisering) av en 

oocytt. Modning/kapasitering av spermier (spermatozoer) og eggceller (oocytter) skal 
ikke tas med.  
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Oppgave J  

28. (5) Alkoholdehydrogenaser (ADH) er en familie bestående av 5 forskjellige klasser (I-
V) av enzymer med forskjellige substratspesifisiteter og kinetiske egenskaper. 
Kinetiske egenskaper av ADH-I og ADH-II ble sammenlignet med hverandre med 
bruk av samme mengde enzym. 

 
Etanol  +      NAD+         --------→        Acetaldehyd     +     NADH    +    H+ 

ADH-I eller ADH-II   
 

Substratkonsentrasjon (Etanol) 
(μM) 

0 25 50 100 150 250 

Utgangshastighet (Vo) når 
enzymet er ADH-I (nM•mg-1•min-1) 

0 7 12,5 20 25 25 

Utgangshastighet (Vo) når 
enzymet er ADH-II (nM•mg-1•min-1)

0 1 2,5 4 5 5 

 
Tegn et Michaelis Menten-plott med dataene og bruk dette til å svare på spørsmålene 
nedenfor (Grafen skal ikke leveres inn). 

 
a. Hva er omtrentlig Km og Vmax for ADH-I og ADH-II? Angi enheter for hver verdi. 
b. Er det forskjell i affiniteten enzymene har for substratet? Begrunn svaret. 
c. Hva kalles to forskjellige enzymer som katalyserer den samme reaksjonen?  
d. Blir etanol oksidert eller redusert i denne reaksjonen? 
e. Hva menes med «turnovertall» og hvilket av de to enzymene har høyest turnovertall? 
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Oppgave K  

29. (5) Bildet i vedlegg 1 viser et snitt fra ribbensbrusk farget med hematoksylin og eosin. 
a. Vi har tre forskjellige typer brusk. Navngi de tre typene, og gi et eksempel på hvor i 

kroppen hver type finnes. 
b. Med tanke på både fargestoff og strukturene de binder til, forklar fargene vi ser i 

områdene A, B og C. 
c. Brusk kan vokse ved interstitiell vekst. Forklar hva dette er og hvordan det foregår. 

30. (5) Bildene i vedlegg 2 viser to ulike snitt fra epitelvev. 
a. Navngi de to typene epitel. For hver av disse, gi et eksempel på lokalisering og 

forklar hvilke egenskaper som gjør hver epiteltype egnet til de respektive 
lokaliseringene. 

b. De rosa cellene ved pilen i bilde 1 (vedlegg 2) er røde blodceller. Vi har lært at det 
ikke er blodårer i epitelvev. Hvordan kan tilstedeværelse av disse røde blodcellene 
forklares? 

 
 
 
 
 

 
___________________________________ 
Signatur leder av eksamenskommisjon 
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Oppgavesettet består av 8 sider, inkludert vedlegg 1 og 2. 

Viktige opplysninger: Vekttall for hvert spørsmål er oppgitt i parentes. 

Hjelpemidler:  Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA  
 eller Texas TI-106 (m/solcelle)  

SENSORVEILEDNING 

Oppgave A  

1. (3) Følgende elementer bør være med i en besvarelse: 
 DNA-replikasjonen foregår i S-fasen av cellesyklus. 
 En rekke proteiner er med på å finne startstedene for replikasjonen og initiere den. 
 DNA-helikaser og DNA-topoisomeraser. 
 Multiple startsteder for replikasjonen. 
 Replikasjonsgaffel. 
 Leading strand og lagging strand. 
 En kort RNA-tråd lages og fungerer som primer for DNA-polymerasen. 
 DNA-polymeraser katalyserer polymerisering i 5’- til 3’-retning. 
 Okazaki-fragmenter på ”lagging strand”. 
 Korrekturlesning ved hjelp av 3’- til 5’-eksonukleaseaktivitet. 
 DNA-ligase. 

(I noen stamceller blir endene av kromosomene replikert ved hjelp av telomeraser.) 

2. (3) 
a. 300 aminosyrer 
b. 30 000 g/mol 
c. Peptidaser/proteaser i endoplasmatisk reticulum og Golgi-apparatet. 

3. (3) Aktivering og kobling av aminosyrer til deres respektive tRNA-molekyler skjer ved 
hjelp av enzymene aminoacyl-tRNA syntetaser. Disse enzymene katalyserer 
følgende reaksjoner: 
aminosyre + tRNA + ATP → aminoacyl-tRNA + AMP + PPi 
Studentene bør beskrive at det er karboksylsyregruppen på aminosyren som bindes 
til 3’-enden på tRNA. 
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4. (3) Det mitokondrielle DNA består av 16,6 kb og koder for 37 gener: 
 13 protein-kodende gener som er involvert i elektrontransportkjeden og oksidativ 

fosforylering. 
 22 tRNA-gener. 
 2 rRNA-gener som hver inngår i den lille og store subenheten av mitokondrielle 

ribosomer. 
Det forventes ikke at studentene skal kunne de angitte tallene. 

5. (2)  
a. Urinsyre.  
b. Urea (urinstoff). 

6. (3) 
a. Molekyler passerer inn i og ut av kjernen gjennom kjerneporekomplekset. Mens små 

molekyler diffunderer fritt gjennom, er transporten av større molekyler (proteiner og 
RNA) nøye regulert av komplekset. Proteinene som skal transporteres må ha 
innebygget «transportsignaler», dvs korte spesielle 
aminosyresekvenser/signalsekvenser. Transporten gjennom porekompleksene er 
energikrevende, der energien kommer ved binding til små monomere GTPaser 
(syklus der GTP hydrolyseres til GDP, som så byttes ut med GTP, svarende til 
syklusen for trimere GTPaser). (Transporten inn i kjernen skjer ved binding til 
spesialiserte importproteiner («importiner») og ut bundet til eksportproteiner 
(«eksportiner») – forventes ikke tatt med i besvarelsen). 

b. Ved at signalsekvensen beholdes er det mulig med transport av proteinet flere 
ganger. Etter celledeling kan dermed proteiner som f. eks. histoner (som trengs i 
enorme mengder inne kjernen) reimporteres i stedet for å måtte brytes ned og 
syntetiseres på nytt.   

7. (3)  
a. Peptidbindingen er en kovalent binding mellom et karboksylgruppekarbonatom i en 

aminosyre og N-atomet i alpha-aminogruppen i en annen aminosyre. En 
peptidbinding har delvis dobbeltbindingskarakter. Dette gjør bindingen sterkere og 
hindrer rotasjon langs aksen av bindingen og medvirker til å oppnå og opprettholde 
en bestemt proteinkonformasjon. 
Dobbeltbindingskarakteren skyldes bevegelse av elektronparet fra nitrogenatomet i 
aminogruppen via “karboksylgruppens” karbonatom til oksygenatomet i 
“karboksylgruppen”. 

b. Ionebindinger, hydrofobe krefter, hydrogen bindinger, Van der Waalske krefter og 
noen ganger også kovalente bindinger (disulfidbinding) 

c. Aminosyrer med hydrofobe sidekjeder; slik at de vil bli holdt vekk fra det vandige 
miljøet på utsiden av proteinet og hele strukturen vil være mer energetisk stabil. 
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Oppgave B  

8. (4)  
a. Den mest sannsynlige arvegangen er autosomal recessiv. Siden foreldrene er nært 

beslektet, er det sannsynlig at de bærer samme sykdomsallel slik at de syke barna er 
homozygote for dette allelet. Siden ingen av foreldrene, men flere av barna er syke 
vil det være lite sannsynlig at barnas sykdom skyldes en de novo dominant mutasjon. 
Det er heller ikke sannsynlig at sykdommen er X-bundet recessivt nedarvet fordi vi da 
kunne forvente at far var syk. Den er ikke Y-bundet siden en datter er syk. Med et så 
lite tallmateriale kan ikke prosentvis fordeling av fenotypene i generasjon III brukes i 
argumentasjonen.  

b. Siden både mor og far (III-3 og III-4) har syke søsken med antatt samme sykdom 
betyr det at foreldrene deres er bærere. To bærere som får barn vil ha 1/4 sjanse for 
å få et affisert barn, 2/4 sjanse for å få barn som selv er bærere og 1/4 sjanse for å få 
barn som ikke bærer mutasjonen. Siden den gravide og hennes mann ikke selv er 
rammet av sykdommen kan den førstnevnte 1/4 sjansen for at de har mutasjonen i 
dobbelt dose ekskluderes. Vi ender dermed med at det 2/3 sannsynlighet for at hver 
av dem er bærere.  
For at barnet skal få sykdommen må begge være bærere og barnet må arve 
mutasjonen fra begge (1/4 gitt at foreldrene er bærere): 2/3 x 2/3 x 1/4 = 1/9 
Hvis studenten ikke svarer 1/9, skal resonnement belønnes så langt dette er riktig. 

9. (3) 
a. Referansegenomet er en haploid mosaikksekvens generert gjennom sekvensering 

av ulike personers DNA. 
b. Det viktigste å undersøke er om C-allelet segregerer med sykdommen i denne 

familien, dvs at det kun er de syke som er homozygote for C-allelet. Dette bør 
nevnes. I tillegg kan studentene nevne at det er naturlig å undersøke om 
allelfrekvensen for C-allelet i populasjonen er lav (siden dette vil være forventet for 
en variant som forårsaker en meget sjelden, alvorlig sykdom), og noen vil nevne at 
man kan undersøke om for C-allelet resulterer i en endring av en aminosyre som er 
evolusjonært konservert og dermed kan antas å være viktig for funksjonen av dette 
proteinet. 

10. (2) Kopitallsavvik kan påvises ved aCGH, dvs delesjoner og duplikasjoner og 
amplifikasjoner. Balanserte kromosomavvik, slik som balanserte translokasjoner, 
inversjoner og insersjoner, kan ikke påvises med aCGH. I tillegg påviser ikke aCGH 
lokaliseringen av ekstra kopier, for eksempel ved duplikasjoner. 

11.  (5) 
a. Ved samtidig feil segregering («non-disjunction», ND) av det samme kromosomet i 

mors og fars gametogenese vil det kunne bli dannet en gamet hos mor som bærer 
ett ekstra kromosom mens en av gametene fra far mangler dette kromosomet. En 
befruktning vil resultere i en zygote med riktig kromosomtall, men de to kopiene av 
det feilsegregerte kromosomet kommer fra den ene av foreldrene (fra mor i 
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eksempelet) (se figur A). Dette kalles uniparental disomi. Alternativt kan en zygote 
som har 47 kromosomer som resultat av ND i meiosen hos en av foreldrene miste 
det ekstra kromosomet ved ND i en tidlig mitotisk deling (Figur B). Da har uniparental 
disomi oppstått ved trisomi redning. 
 

 
 

b. Uniparental disomi kan gi opphav til sykdom på to måter:  
i. En del kromosomer inneholder imprintede gener. Disse genene uttrykkes forskjellig 

avhengig om de er lokalisert på kromosomet som er arvet fra far eller det homologe 
kromosomet fra mor. Hvordan både uniparental iso- eller heterodisomi kan gi opphav 
til sykdom vil studentene kanskje forklare ved hjelp av følgende eksempel, men det 
er prinsippet som viktig: en region av kromosom 15 inneholder et gen som kun er 
aktivt på det maternelle kromosomet, og den samme regionen inneholder gener som 
kun er aktive på det paternelle kromosomet. Uniparental disomi av kromosom 15 vil 
resultere i at noen av disse genene ikke uttrykkes hos barnet, og barnet får enten 
Prader-Willi eller Angelman syndrom avhengig av om de to kopiene av kromosom 15 
kommer fra h.h.v. mor eller far.  

ii. Et barn som har arvet 2 identiske kromosomer fra en av foreldrene, uniparental 
isodisomi, vil kunne bli syk hvis et recessivt sykdomsallel er lokalisert på denne 
homologen. 
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Oppgave C  

12. (4) Når cellen mottar et mitogent vekstsignal, dvs. et signal som får cellen til å dele 
seg, skjer følgende: 
En vekstfaktor binder til sin reseptor som er en reseptor tyrosinkinase. Ved binding 
av vekstfaktor dimeriserer to reseptormolekyler, og deres intracellulære 
tyrosinkinase-domener begynner å fosforylere hverandre (auto kryssfosforylering). 
Dette fører til en sterk økning av tyrosinkinasenes aktivitet, og flere tyrosinsidekjeder 
kryssfosforyleres på den intracellulære delen av reseptormolekylene. De fosforylerte 
tyrosinsidekjedene kan fungere som bindingsseter for forskjellige proteiner som alle 
inneholder et SH2-domene. Når vekstfaktoren gir et mitogent signal, vil det bindes et 
spesielt adaptorprotein til et fosforylert tyrosin, noe som fører til at adaptoren endrer 
konformasjon og aktiverer en GDP-GTP utbyttingsfaktor. Dette fører til at et lite 
membranbundet G-protein (Ras) bytter ut GDP med GTP. Ras blir derved aktivert og 
fører i sin tur til aktivering av en kinase (MAPKKK) som fosforylerer og aktiverer en 
ny kinase (MAPKK) som i sin tur fosforylerer og aktivere en ny kinase (MAPK). Den 
sist aktiverte kinasen, (MAPK) kan fosforylere en rekke proteiner i cytosol og i 
kjernen, bl.a. transkripsjonsfaktorer som må aktiveres/deaktiveres for at cellen skal 
kunne gå gjennom cellesyklus og gjennomføre en mitose. 
Enkelte vekstfaktorer fører til celleoverlevelse. Slike vekstfaktorer binder også til 
reseptorer som inneholder et tyrosinkinase-domene. Ved binding av vekstfaktor får 
man autokryssfosforylering som beskrevet ovenfor. I dette tilfellet vil et enzym, PI3-
kinase, bindes til en fosforylert tyrosinsidekjede via sitt SH2-domene. Denne kinasen 
fosforylerer et fosfolipid som sitter i membranen slik at det blir dannet 
forankringspunkter for to proteinkinaser (Protein kinase 1 og Akt). Proteinkinase 1 
fosforylerer Akt som i tillegg blir fosforylert av en cytosolisk kinase (Protein kinase 2). 
Etter fosforylering og derved aktivering, slipper Akt taket i fosfolipidankeret, og Akt 
kan nå fosforylere en rekke proteiner som fører til celleoverlevelse. 

13. (3) Signalveier fra en aktivert reseptor-tyrosinkinase kan skrus av på følgende måter: 
i) Reseptoren kan internaliseres og eventuelt degraderes. Alternativt kan liganden 
degraderes og reseptoren defosforyleres og resirkulere til membrane, ii) GTP bundet 
til G-proteiner, i dette tilfelle Ras, må hydrolyseres til GDP, iii) alle proteiner som er 
blitt fosforylert som følge av aktivering av en reseptor-tyrosinkinase må 
defosforyleres av protein fosfataser. 

14. (3) Vekstfaktorer kan ved binding til sine reseptorer hindre apoptose (øke 
overlevelsen) på to måter: i) øke ekspresjonen av anti-apoptotiske proteiner som 
Bcl2, eller redusere ekspresjonen av pro-apoptotiske proteiner som Bax og Bak. 
Dette kan skje ved henholdsvis økt/redusert transkripsjon av genene for disse 
proteinene, eller ved redusert/økt degradering av henholdsvis Bcl2 og Bax/Bak. ii) 
Vekstfaktorer som for eksempel EGF vil via PI3kinase fosforylere og aktivere Akt. Akt 
vil i sin tur fosforylere Bad, som da frigjør Bcl2 fra Bad/Bcl2-komplekset. Bcl-2 vil 
dermed danne kompleks med Bax, slik at Bax ikke lenger danner porer i 
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mitokondriemembranen. Cytokrom c kan da ikke frigjøres, og cellen dør ikke lenger 
ved apoptose.  

15. (3) Ved nekrose sveller cellene, og plasmamembranen lyseres (går i stykker). Dette 
fører til at cellens innhold lekker ut i omgivelsene og tiltrekker seg betennelsesceller. 
Ved apoptose vil cellen skrumpe, og den vil til slutt kunne fragmenteres i små 
«pakker» kalt apoptotiske legemer (apoptotic bodies). Cellemembranen er imidlertid 
intakt gjennom hele prosessen. Dermed lekker ikke noe av cellens innhold ut i 
omkringliggende vev, og det tiltrekkes ikke betennelsesceller. En annen årsak til at 
det ikke blir betennelse ved apoptose, er at apoptotiske celler gjenkjennes (via 
fosfatidyl serin på celleoverflaten) og fagocyteres av makrofager. Dermed forsvinner 
den døde cellen fra vevet, og betennelse forhindres.  

Oppgave D  

16. (4) 
a. Riktig. Produkthemming av sitratsyntase vil medføre hemmet 

sitronsyresyklusaktivitet. Det blir mindre sitrat tilgjengelig, følgelig dannes det færre 
påfølgende intermediærer og sitronsyresyklusaktiviteten vil avta. 

b. Feil. Laktatdehydrogenase er ikke et enzym i sitronsyresyklusen. Dessuten har 
[ADP] ingen direkte innflytelse på aktiviteten til laktatdehydrogenase (i motsetning til 
NADH/NAD+-forholdet). 

c. Riktig. lsositratdehydrogenase er gjenstand for allosterisk regulering. Høy [NADH] 
indikerer overskudd av energi / lite forbruk av energi. Et slikt signal ville hemme 
aktiviteten til isositratdehydrogenase. 

d. Riktig. Økning i 02-forbruket medfører akselerert reoksidasjon av NADH H+, og 
dermed vil NADH/NAD+-forholdet synke. Sitronsyresyklusreaksjoner som bruker 
NAD+ vil dermed stimuleres fordi [NAD+] økes samtidig som [NADH] har falt. 
Hemmende effekter av NADH på disse reaksjonene vil forsvinne. Flyten gjennom 
sitronsyresyklus blir følgelig stimulert. 

17. (3) Fettvevscellenes opptak av glukose er insulinavhengig (GLUT-4 transport). Derfor 
kan fettvevscellen bare ta opp glukose når blodkonsentrasjonen av insulin er høy, 
dvs. etter et måltid. Samtidig er triacylglyserolsyntesen i fettvevscellene avhengig av 
tilgjengelig glyserol-3-fosfat (G3P). I fettvevscellene kan G3P bare dannes ved 
reduksjon av dihydroksyaceton-fosfat (DHAP, glykolytisk intermediær) av G3P-
dehydrogenase. Triacylglyserol-syntese betinger derfor aktiv glykolyse og følgelig 
stimulert opptak av glukose. lnsulinavhengigheten gjør at den høye 
blodglukosekonsentrasjonen etter et måltid, stimulerer syntesen av triacylglyserol i 
fettvevet. Høy blodglukosekonsentrasjon har ikke noe påvirkning på fettsyresyntese i 
fettvev (i motsetning til leveren). 

18. (4). 
a. Feil. Det er riktig at erytrocytter ikke har mitokondrier og er derfor avhengig av 

glykolysen for å dekke cellens behov for ATP. Pentosefosfatshunten derimot gir ikke 
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opphav til ATP - den inneholder ingen ATP-generende reaksjoner.  
b. Feil. Det er riktig at erytrocytter ikke har glykogensyntese (i motsetning til leveren). 

Akkumulering av glukose-6-fosfat er imidlertid ingen forklaring, fordi glukose-6-fosfat 
er en potent allosterisk hemmer av heksokinasen fra glykolysen - en mekanisme 
som forebygger at glukose-6-fosfat akkumulerer. 

c. Feil. Glukose-6-fosfatase finnes bare i vev som kan drive glukoneogenese, dvs. 
leveren og nyrebarken og derfor ikke i erytrocyttene. 

d. Riktig. I erytrocyttene er pentosefosfatshunten eneste kilde til NADPH. For 
erytrocytter er NADPH essensiell når det gjelder forsvaret mot 02-medierte 
celleskader. I leveren finnes alternative kilder til NADPH, for eks. malic enzyme 
(NADP+-avhengig malatdehydrogenase) og transhydrogenaser (ikke forventet i 
besvarelsen til studentene). 

19. (4)  
a. Alanin vil bli transportert fra muskel til lever ved langvarig muskelarbeid/sult; laktat fra 

hardtarbeidende muskler til leveren.  
b. Alanin gir, ved hjelp av alanin-aminotransferasen (ALAT), opphav til pyruvat som 

inngår i glukoneogenesen. Laktat blir oksidert til pyruvat ved hjelp av 
laktatdehydrogenase og NAD+. Disse reaksjonene inngår i henholdsvis alanin-
glukose (Cahill) og i Cori sykluser: 

 

 
 

Oppgave E  

20. (3) Basallamina er et nettverk bestående av kollagen IV, laminin, nidogen og 
perlekan. Disse molekylene binder seg til hverandre. Basallamina omkranser ulike 
vev og strukturer. Basallamina fungerer som et feste til ekstracellulær matriks. Den 
fungerer som et filter for molekyler og celler og forhindrer at uønskede celler går 
igjennom. Basallamina strukturerer og former omgivende vev. Videre styrer 
basallamina regenerasjon. 

21. (2) Proteoglykaner binder store mengder vann og motstår kompresjon. De smører 
ledd. De funger som et filter for celler og molekyler. Videre binder de signalmolekyler 
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og fungerer som et reservoar for disse. Noen proteoglykaner virker som 
overflatereseptorer. De er viktige ved regenerasjon av vev. 

Oppgave F  

22. (3)  
a. Alle hovedtyper IF består av langstrakte proteiner med et sentralt α-heliks 

stavdoméne. Disse danner dimerer (i form av «coiled coils») med de to molekylene i 
samme retning (N- til C-ende). 
To og to dimerer danner så tetramerer, de to dimerene litt forskutt i forhold til 
hverandre og med motsatt orientering. Flere tetramerer (åtte for å være presis, men 
eksakt antall er ikke så viktig), leirer seg sidelengs og etter hverandre (overlapp mulig 
grunnet forskutte dimerer) i lange tråder kalt intermediære filamenter.  

b. For at motorproteiner skal «vite» i hvilken retning de skal gå, må de trådformete 
molekylene de vandrer langs ha polaritet (entydig retning). Som enkeltmolekyler (og 
dimerer) har IF-proteinene retning, men når dimerene aggregeres med motsatt 
orientering i tetramerer, oppheves polariteten.    

23. (4)  
a. Følgende tre intracellulære transportveier bidrar til levering av molekyler til 

lysosomet: i) endocytose (ekstracellulært materiale og plasmamembran reseptorer), 
ii) autofagi (cytoplasmisk materiale, f. eks. mitokondrier og aggregerte proteiner), iii) 
transport fra trans-Golgi nettverket (TGN) (f. eks. lysosomale enzymer). 

b. Lysosomale enzymer syntetiseres på ER-assosierte ribosomer og translokeres inn i 
ER hvor signalsekvens kuttes av. Enzymenes fraktes fra ER til Golgi (via COP-II 
vesikler). I cis-Golgi vil en signalflekk (ikke-lineært signal) gjenkjennes av enzymet N-
acetylglucosamine-1-phosphate transferase, som katalyserer påsetting av en 
GlcNac-fosfat til en terminal mannose i det N-bundne oligosakkaridet. Deretter 
fjernes GlcNac og man sitter igjen med et protein merket med mannose 6-fosfat 
(M6P). I trans-Golgi nettverket (TGN) vil proteiner merket med M6P gjenkjennes av 
mannose 6-fosfat reseptor (M6PR) (et transmembranprotein). Lysosomale hydrolaser 
bundet til M6PR vil så sorteres inn i vesikler i TGN (ved hjelp av adaptor protein 1 og 
klatrin) som fusjonerer med tidlige endosomer. Siden pH i tidlige endosomer er 
lavere enn pH i TGN vil de sure hydrolasene miste affinitet for M6PR (som fraktes 
tilbake til TGN via retromer-mediert transport) og fraktes videre til lysosomet (via 
sene endosomer).  

c. Sure hydrolaser: sure fordi de kun fungerer ved lav pH (pH ca 5 i lysosomet), 
hydrolaser fordi de katalyserer hydrolyse av en kjemisk binding (A–B + H2O → A–OH 
+ B–H). 

24. (2) Prøveresultatet oppgis i µg substrat/time/mg proteinlysat. Dette må omregnes til 
nmol substrat/time/mg proteinlysat for å kunne vite om det er over eller under 
normalnivået.  
1,8 µg = 1,8 *10-6 g 
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antall mol =  1,8 *10-6 g  = 0,006 *10-6 mol = 6 *10-9 mol = 6 nmol 
            300 g/mol 
Prøvesvaret viser at pasientens enzymaktivitet er 6 nmol substrat/time/mg som er 
under normalverdien og kan tyde på at pasienten har GD.  

Oppgave G  

25. (2) Myelinskjeder er en fettrik substans bestående av flere lag cellemembraner. De 
fungerer som isolasjon av aksoner og øker derfor ledningshastigheten for 
aksjonspotensialene. Myelinskjedene lages av spesielle gliaceller: 
Oligodendrogliaceller i sentralnervesystemet (SNS, CNS) og Schwannceller 
(Schwannske celler) i det perifere ns. (PNS) 

26.  (4) 
a. Den viktigste mekanismen som ligger bak skjevfordelingen av Na+ (mest utenfor 

cellen) og K+ ioner (mest inni cellen) er Na/K-pumpen (=Na/K-ATPasen) som bruker 
energi (ATP) til å pumpe Na+ ut av cellen og K+ inn i cellen, og dermed både 
oppretter og vedlikeholder skjevfordelingen av Na+- og K+-ioner.  

b. Betydningen av K+ konsentrasjonsforskjellen for membranpotensialet: Fordi det er 
mer K+ inne i cellen enn utenfor, vil K+ lekke ut (gjennom ionekanaler: K-kanaler). 
Dette skaper et underskudd av positive ladninger på membranens innside og er 
hovedårsaken til hvilemembranpotensialet (som ligger nær likevektspotensialet for K+ 
= EK) i nerveceller. 
Betydningen av Na+-konsentrasjonsforskjellen for membranpotensialet, er mye 
mindre enn betydningen av K+. Men noen Na+-ioner kan lekke inn i cellen, og bidrar 
til at hvilemembranpotensialet ikke er like negativt som likevektspotensialet for K+ 
(EK). 

c. Betydningen av Na+-konsentrasjonsforskjellen for aksjonspotensialet i nerveceller: 
Fordi det er mer Na+ utenfor cellen enn inni, og membranpotensialet er negativt, vil 
Na+ strømme inn (gjennom spenningsstyrte Na-kanaler: Na-kanaler). Dette reduserer 
underskuddet av positive ladninger på membranens innside (og skaper etter hvert et 
overskudd), som er hovedårsaken til depolariseringen under aksjonspotensialet (som 
går mot likevektspotensialet for Na+ = ENa) i nerveceller. 
Betydningen av K+-konsentrasjonsforskjellen for aksjonspotensialet i nerveceller: 
Fordi det er mer K+-inne i cellen enn utenfor, vil K+ strømme ut (gjennom 
spenningsstyrte K-kanaler).  Dette gjenoppretter underskuddet av positive ladninger 
på membranens innside (repolarisering). Dette er hovedårsaken til den raske 
repolariseringen av aksjonspotensialet (som går mot likevektspotensialet for K+ = EK) 
i nerveceller.  

  



 10 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave I  

27. (3) Oocytten er omgitt av en hinne, zona pellucida (og utenfor denne et resterende 
lag med follikkelceller, corona arcuata, kreves ikke nevnt). Når en spermie når fram til 
en ubefruktet oocytt frisettes enzymer fra acrosomet. Disse enzymene bryter ned 
molekyler i zona pellucida, slik at spermatozomembranen når fram til oocyttens 
plasmamembran. Disse fusjonerer, og spermatozoens cellekjerne vil befinne seg fritt 
i oocyttens cytosol. Samtidig med membranfusjon frisettes innholdet i oocyttens 
corticale vesikler ved eksocytose (på grunn av en transient økning i Ca2+), dette 
endrer sammensetningen av zona pellucida slik at andre spermatozoer ikke lenger 
kan trenge gjennom. 

Oppgave J  

28. (5) 
 

 
 

a.  
 ADH-I (Km) = ~50 μM 

ADH-I (Vmax) = 25 nM•mg-1•min-1 
ADH-II (Km) = ~50 μM 
ADH-II (Vmax) = 5 nM•mg-1•min-1 
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b. Begge enzymene har samme Km-verdi, så det er ingen forskjell i affiniteten til 
substratet. 

c. Isoenzymer. 
d. Dette er en redoksreaksjon hvor etanol blir oksidert. 
e. «Turnovertallet» er det maksimale antall substratmolekyler som kan omdannes til 

produktmolekyl med 1 molekyl enzym i en gitt tidsperiode (minutter eller sekunder). 
For begge forsøk ble samme mengde enzym brukt, slik at en høyere Vmax for ADH-I 
betyr at den har et høyere «Turnovertall».  

Oppgave K  

29. (5) 
a.  

Hyalinbrusk 
Ribbensbrusk, neseskjellett, strupehode, luftrør, leddflater, templat for 
knokler i fosterlivet 

Elastisk 
brusk 

Det ytre øret, epiglottis 

Fiberbrusk Mellomvirvelskiver, menisker, symfysen 

b. Område A er perikondriet, som består av fast bindevev – det inneholder store 
mengder med type I kollagen som er positivladde. Eosin binder til type I kollagen og 
gir en rød farge til dette området.  
Område C er moden bruskmatriks, som inneholder store mengder med 
proteoglykanaggregater. Disse er sterkt negativladde, og hematoksylin binder og gir 
en blå/lilla farge her. 
Område B er et område hvor vi har apposisjonell vekst, og mer umoden 
bruskmatriks. Proteoglykaner blir vasket bort herfra, så vi får lite binding av 
hematoksylin. Brusk inneholder ikke type I kollagen, men type II kollagen. Type II 
kollagen bindes ikke like sterkt av eosin, så man får heller ikke den røde fargen vi ser 
i perikondriet. Istedenfor får vi en veldig svak rosa farge pga svak binding av eosin til 
type II kollagen. 

c. Interstitiell vekst betyr vekst inn i brusk. Kondrocytter ligger innkapslet i matriks i 
hulrom som heter lakuner. Disse er relativt solide strukturer som gjør det vanskelig 
for cellene å bevege seg. Når en celle deler seg, vil begge dattercellene befinne seg 
innkapslet i samme lakune. De kan bare bevege seg fra hverandre ved å legge ned 
ny matriks mellom cellene – prosessen går rimelig sakte, og gjør at dattercellene vil 
være i nærkontakt langt etter celledeling. En celle kan etter hvert gi opphav til flere 
celler, og de cellene vil være synlig som en samlet gruppe (isogen gruppe). 

30. (5) 
a. 1: uforhornet (ukeratinisert) flerlaget plateepitel, finnes steder der vi trenger 

beskyttelse mot mekanisk slitasje (munnhule, spiserør, vagina). 2: forhornet 
(keratinisert) flerlaget plateepitel, hovedsakelig hud (men også noen deler av 
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munnhulen), der vi har behov for ytterligere beskyttelse mot mekanisk slitasje 
(forhorning bidrar også til å minske væsketap). 

b. Her trenger vi å tenke tredimensjonalt; strukturen der blodcellene ligger er ikke en 
åre i epitelvev, men åren ligger i det underliggende bindevevet i en struktur som 
heter en papille. Disse er bindevevslommer som strekker seg opp i epitellaget, og 
som inneholder kapillær. [Funksjonen er å øke overflaten som kan brukes til å levere 
næringsstoffer til epitellaget]. Ved pilen i bildet er en slik papille skåret på tvers slik at 
man ikke ser forbindelsen til bindevevet, men hvis man hadde tilgang til nabosnittene 
vil man kunne se at papillen er kontinuerlig med det underliggende bindevevet. [flere 
papiller er synlig på snittet som viser den forbindelsen] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Signatur leder av eksamenskommisjon 
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