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Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1, 2 og 3. 

Viktige opplysninger: 

Hjelpemidler:  Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA  

 eller Texas TI-106 (m/solcelle)  

 

 

Oppgave A (10 vekttall)  

1.  

a. Nevn et tumor-suppressorgen og et proto-onkogen som hver for seg er en del av 
apoptose-maskineriet, og forklar deres normale roller i denne prosessen.  

b. Forklar hvordan mutasjoner i genene ovenfor kan forårsake kreft. 

2. Beskriv signalveien som oppstår ved aktivering av en reseptor som er tett assosiert til 
en cytoplasmatisk tyrosinkinase (JAK/STAT-signalveien). Bruk gjerne en tegning. 

3. Noen næringsstoffer kan binde til transkripsjonsfaktorer som tilhører 
kjernereseptorfamilien og direkte påvirke transkripsjon.  

Forklar hvordan et slikt næringsstoff spesifikt vil føre til endret transkripsjon for et 
visst sett av gener. 

 

Oppgave B (15 vekttall)  

4. Beskriv hvordan et nukleosom er bygd opp. 

5. Gi en generell beskrivelse av DNA-replikasjon i eukaryote celler. 

6. Gjør rede for funksjonen til revers transkriptase. 

7. Beskriv reaksjonen som katalyseres av enzymet ribonukleotidreduktase.  

8. Gi et eksempel og beskriv hvordan et antibiotikum kan påvirke transkripsjon i 
bakterier.   
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Oppgave C (12 vekttall)  

9. Familietreet nedenfor viser nedarving av blødersykdommen hemofili B. 

 

 

a. Hva er den mest sannsynlige arvegangen i denne familien? Begrunn svaret. 
b. Personen som er vist med pil i figuren har milde blødertendenser. Hvordan vil du 

kunne forklare dette? 

10. Hudsykdommen iktyose forekommer blant annet som en X-bundet recessiv sykdom 
med en prevalens på 1/5000 blant gutter. Sykdommen skyldes da sykdomsgivende 
varianter i genet STS som koder for steroid-sulfatase. 

a. Hva er frekvensen av sykdomsgivende STS-alleler i populasjonen? 
b. Hva er forventet forekomst av sykdommen hos jenter? 
c. Hva er bærerfrekvensen av sykdomsgivende STS-alleler blant jenter? 

11. Hva er sammenhengen mellom foreldres alder, kjønn og risiko for henholdsvis 
nyoppståtte kromosomavvik og nyoppståtte enkeltbasemutasjoner? 

12.  

a. Forklar kort hvordan kromosomer fordeles til datterceller i meiosen. Bruk gjerne en 
tegning. 

b. Alleler av koblede gener fordeles ikke uavhengig av hverandre i meiosen. Forklar 
hvorfor. 

c. Forklar hvordan alleler av gener på samme kromosom (syntene gener) kan fordeles 
uavhengig av hverandre i meiosen. 

Oppgave D (4 vekttall)  

13.  

a. Angi minst tre ulike roller for fosfat i cellen. 
b. Hva mener vi med at fosforsyre er en triprotisk syre? 
c. pKa1 for fosforsyre er ca 2,1. Forklar hva vi mener med uttrykket pKa. 
d. Forklar hvorfor forbindelser der fosfat inngår, er relativt stabile mot spontan 

hydrolyse.  
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Oppgave E (6 vekttall)  

14. Familiær hyperkolesterolemi (FH) er en genetisk sykdom med økt nivå av LDL (low 
density lipoprotein) i blodet. Vanligste årsak til FH er mutasjoner i genet som koder 
for LDL-reseptoren (LDLR), der det er beskrevet mer enn 1 000 
sykdomsfremkallende mutasjoner. 

a. Beskriv kort mekanismen for opptak av LDL i cellen og hva som skjer med 
henholdsvis LDL og LDL-reseptoren. 

b. Mutasjoner i LDLR kan påvirke hele det funksjonelle 'livsløpet' til reseptoren. Angi 
minst fire mutasjoner og hvor i genet/proteinet du forventer at mutasjonene er 
lokalisert. 

 

Oppgave F (15 vekttall)  

15. Beskriv og forklar hvordan glykogenmetabolismen i lever reguleres av glukagon. 
Bruk gjerne en figur. 

16. Forklar hvordan pyruvat kan beskrives som et viktig veikryss i metabolismen. Bruk 
gjerne en figur. 

17. α-Ketoglutarat er en α-ketosyre og et viktig veikryss mellom karbohydrat- og 
aminosyremetabolismen. 
Beskriv minst to reaksjoner (med enzymnavn) som gir opphav til α-ketoglutarat og 
angi deres betydning. 

18. Flyten gjennom glykolysen er presist regulert. Angi om hvert av de følgende utsagn 
er korrekt eller ikke, og begrunn svarene. 

a. Omdannelse av ett molekyl glukose til laktat gir netto opphav til to molekyler ATP og 
to molekyler NADH. 

b. Tre av glykolysens reaksjoner er irreversible og har store negative G-verdier. 
c. Heksokinase I og glukokinase (heksokinase IV) katalyserer den samme reaksjonen, 

men har ulike egenskaper. 
d. ATP er både substrat og allosterisk hemmer for fosfofruktokinase I (PFK1). 
e. I en levercelle stimuleres pyruvatkinase når konsentrasjonen av glukagon i blodet 

øker. 
  



  

 

 

Side 4 av 9 

 
 

 

 

Oppgave G (4 vekttall)  

19. Figuren nedenfor viser et Lineweaver-Burk plot for en enzym-katalysert reaksjon med 
og uten en hemmer. Enzymet har bare ett aktivt sete og følger klassisk Michaelis-
Menten kinetikk. Utgangshastighet (Initial velocity, V0), har enheten μM/min og 
substratkonsentrasjonen [S] har enheten μM. 

 
 

 
 
 

a. Hvilken linje, (  ) eller (  ), representerer resultatet med og uten 
hemmer? 

b. Hva kalles den høyeste hastigheten til enzymet? Finn denne hastigheten med og 
uten hemmer og angi benevningen.  

c. Hvordan angis affiniteten mellom enzym og substrat? Finn verdien for denne med og 
uten hemmer og angi benevningen.  

d. Forklar ut fra grafen hvilken type hemmer som er til stede. Hva kalles setet denne 
hemmeren binder til?  
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Oppgave H (9 vekttall)  

20. Gjør rede for molekylær oppbygning av de tre hovedtypene av filamenter som danner 
cytoskjelettet. 

21. Angi strukturen og funksjonen til gap junction (nexus). Bruk gjerne en figur. 

22. Angi fire ulike familier av celleadhesjonsmolekyler. Beskriv kort deres 
hovedfunksjoner. 

 

Oppgave I (6 vekttall)  

23. Forklar kort forskjellen på totipotente, pluripotente og multipotente stamceller.  

24. Forklar kort hvordan celler kan reprogrammeres. 

 

Oppgave J (9 vekttall)  

25.  
a. Hvilke celletyper i menneskekroppen har aksjonspotensialer?  
b. Omtrent hvor stor forandring i spenning skjer i løpet av et aksjonspotensial i en 

nervecelle?   
c. Hva er forskjellen i aksjonspotensialets varighet mellom en nervecelle og en 

hjertemuskelcelle?  
d. Hvor i en nervecelle oppstår normalt aksjonspotensialene?   

26.  
a. Beskriv kort mekanismen (ionekanaler og ionestrøm) som danner den 

depolariserende fasen av et aksjonspotensial i en nervecelle.   
b. Hva skjer i den repolariserende fasen av et aksjonspotensial i en nervecelle?   
c. Hva er refraktærperioden og hva skyldes den? 

27. Tenk deg følgende situasjon: På et sykehus får en bevisstløs pasient tilført væske 
intravenøst. I stedet for NaCl-løsning, blir det ved en feil gitt KCl-løsning. Pasienten 
dør etter kort tid. Hva var den mest sannsynlige dødsårsaken? 
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Oppgave K (10 vekttall)  

28. Bildene A-F i vedlegg 1 viser utsnitt fra vev farget med hematoksylin/eosin (H +E). To 
av disse utsnittene viser kjertelvev. 

a. Hvilke to utsnitt og hvilken type kjertelvev vises i utsnittene? 

b. Cellene i de to utsnittene med kjertelvev viser ulik farge. Begrunn fargeforskjellen 
utfra egenskapene til fargestoffene som er brukt her. 

c. I tillegg til fargeforskjellen, oppgi en annen forskjell som kan brukes til å skille disse to 
kjertelvevstypene. 

29. Vedlegg 2 viser et utsnitt fra glandula submandibularis farget med hematoksylin og 
PAS (perjodsyre-Schiff). 

a. Hvilken type celler er det som farges sterkt rosa her (f.eks i område A)? Begrunn 
svaret utfra egenskapene til fargestoffene som er brukt her. 

b. Cellene i området merket med pil B er røde blodceller. Vanligvis i snitt farget med 
hematoksylin og eosin vil disse cellene være røde. Hvorfor er de ikke farget rødt her? 

c. Hvilke celler/strukturer er merket med pilene C, D, E og F? 

30. Vedlegg 3 viser et EM-bilde av et par nevroner som danner synapser med en 
endokrin kjertelcelle. 

a. Er det mest sannsynlig at kjertelcellen lager peptidhormon eller at den lager 
steroidhormon? Begrunn svaret. 

b. Hvilke strukturer peker pilene A, B, C, D, E og F på? 
 

 

 

 

 

___________________________________ 

Signatur leder av eksamenskommisjonen  
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Vedlegg 1, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Vår 2017  
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Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Vår 2017 

Fredag 12. mai 2017 kl. 09:00-15:00 

Oppgavesettet består av 9 sider, inkludert vedlegg 1, 2 og 3. 

Viktige opplysninger: 

Hjelpemidler:  Kalkulator av typen Citizen SR-270X eller Casio HL-820VA  

 eller Texas TI-106 (m/solcelle)  

 

SENSORVEILEDNING 

 

Oppgave A (10 vekttall)  

1. (4)  

a. Tumor-suppressorgen som er en del av apoptose-maskineriet er Bax. Bax-proteinet 
ligger i ytre mitokondriemembran, og kan ved gitt signal danne porer i denne 
membranen. Cytokrom-c vil dermed lekke ut i cytosol og aktivere caspase-kaskaden 
som fører til at cellen dør ved apoptose. Studenter vil muligens også kunne foreslå 
tumor-suppressoren p53. Dette genet er indirekte knyttet til apoptose ved at det er en 
transkripsjonsfaktor som ved DNA-skade kan øke nivået av Bax.  Selv om p53 ikke 
direkte regnes som del av apoptose-maskineriet, bør svaret godkjennes.  

Proto-onkogenet som er en del av apoptose-maskineriet, er Bcl-2. Bcl-2 proteinet er 
plassert i ytre mitokondriemembran, og vil ved et overlevelsessignal kunne bindes til 
Bax. Dette hindrer at Bax danner porer, og forhindrer dermed at cytokrom c lekker ut 
i cytosol og aktiverer caspase-kaskaden. Bcl-2 hemmer dermed apoptose.    

b. Kreft kan blant annet skyldes redusert apoptose, dvs cellen dør ikke på tross av for 
eksempel DNA-skade.  Som en flertrinnsprosess, skyldes kreft mutasjoner i mange 
ulike gener – gjerne også gener som regulerer apoptose. Bax er et tumor-
suppressorgen. Det betyr at begge allelene av Bax må muteres for at kreft skal 
kunne utvikles, og det vil være mutasjoner av type «loss of function».  Ved tap av 
Bax (nivå eller funksjon) vil det ikke kunne dannes porer i ytre mitokondriemembran. 
Dermed vil ikke cytokrom-c lekke ut i cytosol, og caspase-kaskaden blir ikke aktivert. 
Cellen overlever dermed med DNA-skade, noe som i sin tur kan øke sjansen for nye 
mutasjoner og dermed for kreft.  

P53 er også et tumor-suppressorgen. Ved mutasjoner som fører til redusert nivå eller 
aktivitet på proteinet («loss-of function-mutasjoner» i begge allelene av genet), vil 
ikke lenger p53 kunne transkribere Bax. Bax dannes dermed ikke, og resultatet er 
det samme som ved mutasjoner i Bax (se over).  
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Som onkogen vil mutasjoner i Bcl2-genet være av type «gain of function», dvs økt 
nivå eller aktivitet av genproduktet. Mutasjon i det ene allelet vil være nok til å bidra til 
kreftutvikling, og mutasjonene vil føre til Bcl-2-proteinet i for stor grad bindes til Bax 
og hindrer poredannelse. Igjen er resultatet som ved mutasjoner i Bax.   

2. (3) Det finnes flere forskjellige typer cytokinreseptorer. En type cytokinreseptorer er 
tett assosiert til en cytoplasmatisk tyrosinkinase (JAKer). Når ligand bindes vil 
reseptormolekylene dimerisere, og de assosierte tyrosinkinasene vil kryssfosforylere 
og aktivere hverandre. Tyrosinkinasene vil deretter fosforylere selve reseptoren. De 
fosforylerte tyrosinene på reseptoren vil nå fungere som bindingssete for et SH2- 
domene i en spesiell type transkripsjonsfaktorer (STATer). STAT-molekylene bindes 
til de fosforylerte tyrosinsidekjedene i reseptoren, noe som bringer dem i nærkontakt 
med de aktiverte tyrosinkinasene. Tyrosinkinasene kan nå fosforylere STAT-
molekylene, noe som gjør at de slipper taket i reseptoren og bindes til hverandre via 
sine SH2-domener. Dimeren som blir dannet, går inn i kjernen og aktiverer 
transkripsjonen av spesifikke gener.  

3. (3) To essensielle faktorer er viktige for denne spesifisiteten (Det samme gjelder for 
øvrig i stor grad for transkripsjonsfaktorer generelt, ikke kun for kjernereseptorer). 

i. Spesifisitet i binding mellom næringsstoff og transkripsjonsfaktor. 
Næringsstoffet vil binde til kun et medlem av kjernereseptorfamilien og øke den 
transkripsjonsaktiviteten til denne. De andre kjernereseptorene vil være 
upåvirket. 

ii. Spesifisitet i binding til DNA. Hver kjernereseptor gjenkjenner en unik 
nukleotidsekvens i DNA (bindingssete/ responselement). Dette bindingssetet 
må være tilstede i promotorregionen til et gen for at transkripsjonsfaktoren skal 
kunne endres transkripsjon av genet. Felles for bindingssetet for alle 
kjernereseptorer er at elementet er bygget opp av repetisjoner av seks 
nukleotider, hvor det er orienteringen og avstanden mellom disse seks 
nukleotidene som gir spesifisitet mellom de ulike bindingssetene. (noen kan 
tenkes å nevne ytterligere detaljer, men dette kreves ikke: to heksamerer kan 
være repetert, invertert, eller ha palindromisk orientering, hvor avstanden 
mellom de to heksamerene kan være fra 1-6 nukleotider).  

Eksempel på en slik regulering: Fettsyrer kan binde til kjernereseptoren PPAR. PPAR 
binder sammen med RXR til responselementer for PPAR (DR-1, AGGTCA N 
AGGTCA) i promotorregionen til gener som reguleres av fettsyrer. 

Oppgave B (15 vekttall)  

4. (3) Et nukleosom består av DNA og proteiner (histoner). Nukleosomkjernen består av 
åtte histonmolekyler, to av hver av H2A, H2B, H3 og H4. Rundt disse basiske 
proteinene er DNA kveilet. Det er 147 basepar av DNA som er kveilet rundt de åtte 
histonene. Disse nukleosomkjernene er forbundet med "linker DNA” som er ca. 80 
basepar lange. En femte histonvariant (H1) er knyttet til "linker DNA”.  
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5. (3) Følgende elementer bør være med i en besvarelse: 
 DNA-replikasjonen foregår i S-fasen av cellesyklus 
 Multiple startsteder for replikasjonen 
 En rekke proteiner er med på å finne startstedene for replikasjonen og å initiere 

replikasjonen 
 Replikasjonsgaffel 
 ”Leading strand” og ”lagging strand” 
 En kort RNA tråd lages og fungerer som primer for DNA-polymerasen 
 DNA-polymeraser katalyser polymerisering i 5’- til 3’-retning 
 Okazaki-fragmenter på ”lagging strand” 
 DNA-ligase 
 Korrekturlesning ved hjelp av 3’- til 5’-eksonukleaseaktivitet  
 DNA-helikaser og DNA-topoisomeraser 
 Endene av kromosomene replikeres ved hjelp av telomeraser. 

6. (3) Revers transkriptase er et enzym som lager en DNA-tråd med RNA som templat. 
Sagt med andre ord, revers transkriptase er en RNA-avhengig DNA-polymerase. 
Revers transkriptase finnes i bestemte virus. Telomerasen i eukaryote celler er også 
en revers transkriptase. Revers transkriptase benyttes blant annet innen DNA-
teknikker til å lage cDNA fra RNA. 

7. (3) Ribonukleotidreduktase (RR) er et enzym som katalyserer dannelsen av 
deoksyribonukleotider fra ribonukleotider. Substratene er ADP, CDP, GDP og UDP. 
Produktene er dADP, dCDP, dGDP og dUDP. 

8. (3) Uten antibiotika kan RNA-polymerasen binde til DNA/promotoren og kan aktivere 
transkripsjon. Noen antibiotika hindrer vekst av bakterier ved å inhibere/blokkere 
RNA syntese/transkripsjon. Her skal studentene kunne nevne minst et eksempel: 
Rifampicin hindrer start av transkripsjon ved å binde beta-subenheten av RNA-
polymerase. Aktinomycin-D binder DNA templatet og hindrer bevegelsen av RNA-
polymerase langs DNA; dermed er transkripsjon hindret.    

Oppgave C (12 vekttall)  

9. (3) 

a. Sykdommen finnes ikke i hver generasjon. Det er ingen tilfeller av nedarving fra far til 
sønn, men derimot kun nedarving fra mor til sønn (skrått arvemønster). Den mest 
sannsynlige arvegangen er X-bundet recessiv. 

b. Skjev X-inaktivering. Tidlig i fosterutviklingen blir ett av kvinnens to X-kromosomer 
inaktivert. Hvilket av de to X-kromosomene som inaktiveres er tilfeldig i den enkelte 
celle, men inaktiveringen opprettholdes i mitotiske etterkommere av cellen. Ved skjev 
X-kromosom-inaktivering blant cellene i et vev kan majoriteten av cellene ha 
inaktivert X-kromosomet med normalvarianten, slik at det hovedsakelig er det 
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mutante allelet som uttrykkes i vevet. Dette har vært observert hos bærere av 
mutasjoner som forårsaker flere av de X-bundne recessive sykdommene.  
Det kan ikke utelukkes at kvinnen har milde blødertendenser som resultat av en de 
novo-mutasjon i det andre allelet. Og kanskje noen nevner at en mutasjonsbærer 
med Turners syndrom (45,X) vil ha symptomer. Disse alternativene forventes ikke 
nevnt av studentene. 

10. (3) 
a. For X-bundne recessive sykdommer finner man frekvensen av det sykdoms-

fremkallende allelet finnes ved å telle opp forekomsten av fenotypen hos gutter: 
Allelfrekvensen q = 1/ 5000 = 0,0002 (Dvs 0,02 %) 

b. Siden jenter må være homozygote for å få sykdommen er genotypefrekvensen lik 
kvadratet av allelfrekvensen (gitt HWE): 
Affiserte jenter q2 = (1/5000)2 = 0,00000004 (Dvs 0,000004 %) 

c. Ut fra HWE er heterozygotfrekvens 2x de to allelfrekvensene: 
Bærerfrekvensen er 2pq: 

q = 1/ 5000 =0,0002 (0,02 %) 
p= 1-q = 1 -0,0002 = 0,9998 (99,98%) 
2pq = 2 • 0,0002 • 0,9998 = 0,0004 (Dvs 0,04 %) 
(Kan også avrunde og bruke brøkregning: 1/5000 * ~1 *2 = 1/2500) 

11. (3) Mors alder er den dominerende risikofaktor mht forekomst av aneuploidi. Fars 
alder er den dominerende risikofaktor mht nyoppstått kopitallsvariasjon (CNV) og 
enkeltnukleotidvariasjon (SNV). 

 
12. (3) 

a. I den første meiotiske delingen blir de to homologe kromosomene i hvert par fordelt 
til hver sin haploide dattercelle. I meiose 2 vil de to kromatidene i hvert kromosom bli 
fordelt til datterceller.  

b. Koblede gener er lokalisert så nær hverandre på et kromosom at overkrysning 
mellom dem sjelden skjer. Dermed vil deres alleler i hovedsak fordeles sammen, 
men overkrysning i området mellom de to genene vil kunne resultere i alternative 
kombinasjoner av alleler. Hvor hyppig overkryssing vil forekomme mellom to koblede 
gener avhenger av avstanden mellom dem på kromosomet. Jo større avstand, jo 
større sjanse for at overkryssingen skjer i området mellom genene. 

c. Hvis to gener er lokalisert langt fra hverandre på et kromosom, vil det svært ofte 
forkomme overkrysning i området mellom dem slik at deres alleler vil fordeles 
uavhengig av hverandre i meiosen. 
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Oppgave D (4 vekttall)  

13.  
a. Fire hovedroller for fosfat i cellen:1) Energibærende molekyl (ATP, ADP) 

(syreanhydridbinding), 2) Hekter sammen «nukleosider» ved fosfodiesterbinding i 
DNA og RNA, 3) Regulerer aktivitet ved fosforylering av proteiner eller fosforylering 
av metabolitter (esterbindinger), 4) Inngår i ulike «kofaktorer» i metabolismen.  

b. Fosforsyre (H3PO4) er eksempel på en flerprotisk syre, dvs at den kan avgi eller 
oppta mer enn ett proton (H+-ion), for fosforsyre hele tre protoner. 

c. pKa for en syre HA er pH-verdien der det er lik konsentrasjon av syren (HA) og 
syreresten (A-). (Fremgår av Henderson-Hasselbalch-likningen:  
pH = pKa + log10 [A-]/[HA], som er massevirkningsloven (likevektsuttrykket) i 
logaritmisk form). 

d. Den lave pKa -verdien betyr at minst en av de tre OH-gruppene i fosfat er dissosiert 
ved vanlig pH. Fosfatgruppen er dermed omgitt av «delokalisert» negativ ladning 
som avviser «nukleofile angrep» fra elektroner i nærliggende molekyler (som f eks 
vannmolekyler). 

Oppgave E (6 vekttall)  

14.  
a. LDL (med kolesterol, kolesterolestere, triglyserider og frie fettsyrer) bindes til LDLR. 

LDLR flyter sidelengs i cellemembranen og blir fanget opp i klatrinkledte groper, 
internalisert i vesikler som fører til endosomer. I det sure miljøet i endosomet 
dissosierer reseptor og ligand. Reseptoren resirkuleres til overflaten, mens liganden 
føres videre via multivesikulære legemer til sene endosomer/lysosomer. 

b. De fem klassene er: 1) Syntese av reseptor. 2) Folding og transport av reseptor fra 
granulert (ru) endoplasmatisk retikulum (RER) via golgikomplekset (GK) til 
yttermembran. 3) Binding av ligand til reseptor 4) Internalisering av reseptor-
ligandkompleks. 5) Resirkulering/gjenbruk av reseptor.  
Forventede seter for mutasjoner er: 1) Regioner som kontrollerer syntese, spesielt 
promotorregionen (men også seter som påvirker spleising og mRNA-stabilitet).  
2) Kan være over store deler av genet, men spesielt i eksoner som koder for 
ekstracellulær del av proteinet og som påvirker kontroll av proteinfolding og transport. 
3). Spesielt i eksoner som koder for ligandbindende doméne. 4) Eksoner som koder 
for cytoplasmatisk hale slik at reseptor ikke bindes til adaptorprotein. 5) Vanskeligere 
spørsmål, men håper at noen peker på mutasjoner som påvirker strukturen slik at 
liganden (LDL) ikke dissosierer fra reseptor ved lavere pH.       
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Oppgave F (15 vekttall)  

15. (3) 
Glykogensyntese og -
nedbrytning er regulert på 
en koordinert og omvendt 
måte ved hjelp av en 
kaskade av 
signaleringsreaksjoner. 
Nærvær av glukagon og 
adrenalin fører til 
aktivering av 
proteinkinase- A (PKA) 
som hemmer 
glykogensyntase og 
aktiverer 
glykogenfosforylase slik: 
 

 
 
 
 
 
 
16. (4) Kilder for pyruvat er: 
 Karbohydrater via glukose 

(glykolyse). 
 Karbohydrater via laktat (Cori 

syklus). 
 Proteiner via alanin (Cahill 

syklus). 
 

Skjebnen til pyruvat er: 
 Acetyl-CoA (total oksidasjon av 

karbohydrater eller nydannelse av 
fettmolekyler). 

 Oksaloacetat (glukoneogenese 
og nydannelse av karbohydrater) 

 Laktat (anaerob oksidasjon av karbohydrtaer). 
  Alanin (proteiner). 
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17.  (4) 
i. Isositratdehydrogenase: Oksidativ dekarboksylering av isositrat i sitronsyresyklus 

som fører til dannelse av det første NADH molekylet. Reaksjonen er 
hastighetsbegrensende og regulerbar. 

 
 

ii. Aspartataminotransferase (AST): Transaminering av aminosyrer. Aminogruppen til 
glutamat blir overført til aspartat, og videre i leveren til urea i ureasyklusen. 
Aminotransferaser bruker pyridoxalfosfat (PLP; vit. B6) som koenzym.  
 

 
iii. Glutamatdehydrogenase: Oksidativ deaminering av glutamat som fører til frigjøring 

av ammonium (NH4
+). Reaksjonen er viktig i leveren (og nyre) og bruker NAD+ som 

koenzym. NH4
+ blir videre omdannet til urea og skilt ut som urin. 

 
18. (4) 

a. Feil. Ett molekyl glukose gir opphav til 4 molekyler ATP og 2 molekyler NADH under 
glykolysens reaksjoner. Likevel er netto ATP gevinst bare 2 ATP (fordi det brukes 2 
ATP til fosforylering i reaksjoner 1 og 3), og ingen netto produksjon av NADH H+ hvis 
pyruvat reduseres til laktat (fordi NADH H+ reoksideres samtidig). Derfor er riktig 
svaret 2 ATP og 0 NADH H+. 

b. Riktig. Dette gjelder hekso-/glukokinasen, fosfofruktokinase I og pyruvatkinasen. 
Disse har alle store negative ΔG°- og ΔG-verdier og er dermed fysiologisk 
irreversible. De er alle gjenstand for allosterisk regulering og betraktes som 
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flytregulerende for glykolysen (de øvrige glykolytiske reaksjonene er tilnærmet 
likevektsreaksjoner).  

c. Riktig. Begge enzymene katalyserer dannelsen av glukose-6-fosfat fra glukose og 
ATP. Mens heksokinase finnes i de fleste vev finnes glukokinase bare i lever (og i 
langerhanske øyer). Heksokinase har både lavere Vm og mye lavere Km for glukose 
enn glukokinase, og er mettet ved normal blodglukosekonsentrasjon. Glukokinasen 
blir aktiv når blodglukose øker etter et måltid, og enzymets kinetiske egenskaper 
setter det i stand til å fosforylere den økte tilstrømmingen av dietær glukose. 
Heksokinasen har ikke kapasitet til dette fordi enzymet er mettet allerede ved normal 
blodglukosekonsentrasjon. I motsetning til heksokinase som er hemmet av produktet 
(glukose-6-fosfat), er glukokinase hemmet av fruktose-6-fosfat og stimulert av 
substratet glukose via GKRP proteinet. 

d. Riktig. Fosfofruktokinase I katalyserer reaksjonen som omdanner fruktose-6-fosfat til 
fruktose-1 ,6-bisfosfat, og bruker ATP som substrat (ved siden av fruktose-6-fosfat). 
En av enzymets regulatoriske mekanismer er at ATP også er en allosterisk hemmer, 
dvs. ved en høy cellulær [ATP] kan enzymet hemmes.  

e. Feil. Pyruvatkinasen i lever hemmes av glukagonpåvirkning. Glukagonpåvirkning vil 
medføre økt nivå av cAMP i levercellene, som aktiverer proteinkinase A (PKA). 
Aktivert proteinkinase A (PKA) vil fosforylere pyruvatkinase som i fosforylert versjon 
er inaktivt. 

Oppgave G (4 vekttall)  

19.  
a.    uten hemmer;   med hemmer  
b. Vmax; Med og uten hemmer skjærer Y-aksen på 0,1 =1/ Vmax = 1/ 0,1 = 10 μM/ min 
c. Km; Blå kurve (med hemmer) skjærer X-aksen på -0,1 = -1/ Km = -1/ -0,1 = 10 μM; 

Rød kurve (uten hemmer) skjærer X-aksen ved -0,3 = -1/ Km = -1/ -0,3 = 3.3 μM; 
d. De to linjene skjærer Y-aksen på samme punkt. Dette indikerer at Vmax er det den 

samme med og uten hemmeren. Skjæringspunktet med X-aksen beveger seg til 
høyre når hemmer er tilsatt noe som indikerer at Km blir større. Det betyr at det er en 
kompetitiv hemmer som er benyttet. Hemmeren binder til aktivt sete. 

Oppgave H (9 vekttall)  

20. (3) De tre hovedtyper filamenter i cytoskjelettet er a) aktinfilamenter 
(mikrofilamenter), b) mikrotubuli og c) intermediære filamenter. Aktinfilamentene er 
bygget opp av enkeltmolekyler av globulært aktin (G-aktin), som har polymerisert i 
lange kjeder. Polymerisert aktin kalles F-aktin, og filamentet består av to tråder av 
aktinmolekyler i en spiral. Aktinmolekylene har samme retning i filamentet. Filamentet 
har derfor også en retning, de to endene beskrives + og -. Filamentet vokser raskest i 
+-enden. G-aktin molekyler koblet til ATP vil spontant polymerisere til F-aktin. Raskt 
etter polymerisering hydrolyseres ATP til ADP +Pi. ADP-aktin er mer ustabilt i 
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filamentet, og vil raskt depolymerisere med mindre endene på filamentet er stabilisert 
(”cappet”). Mikrotubuli er rørformede filamenter bygget opp av dimerer av alfa- og 
beta-tubulin. Disse polymeriserer til rette enkeltfilamenter (protofilamenter) men alltid 
i en rørstruktur der 13 parallelle protofilamenter danner hele filamentet. Tubulin-
dimerene i fri form er koblet til GTP, som på samme måte som for aktin raskt 
hydrolyseres til GDP + Pi etter polymerisering, deretter blir filamentet ustabilt og 
depolymeriserer hvis ikke endene er stabilisert. Mikrotubuli (ikke alle) vokser ut fra 
sentrosomet, som inneholder ringer av gamma-tubulin. Mikrotubuli har også retning, 
der minus-enden starter i sentrosomet. Intermediære filamenter er bygget opp av 
ulike grunnenheter, som igjen ofte inndeles i fire familier; keratin-, vimentin-liknende, 
nevrofilament-liknende og lamin-familiene. I motsetning til aktin- og tubulin-
molekylene, som er globulære, har grunnenhetene i intermediærfilamentene en 
avlang form. Først binder to molekyler til hverandre parallelt ved å tvinne seg i en 
coiled-coil- (kveilet-kveil-) struktur. Den resulterende dimeren binder seg så til en 
annen dimer i antiparallell retning. Deretter binder tetramerene hverandre i hode/hale 
slik at det dannes lange polymerer. Et intermediært filament består av åtte slike 
polymerer. På grunn av den antiparallelle strukturen av tetramerene mangler 
intermediærfilamentene retning, og er derfor uegnet til å interagere med 
motorproteiner. 

21. (3) Gap junction er en spesialisert cellekontakt som formidler rask molekylær 
kommunikasjon mellom celler. Kun lavmolekylære molekyler (< 1000 Daltons) kan 
passere. Gap junction består av 6 proteiner (connexiner) som danner et connexon 
(‘rør’) mellom celler. De finnes i mange typer vev. De er viktige f.eks i 
nervesignallering og i kommunikasjon mellom glatte muskelceller og mellom 
hjertemuskelceller 

22. (3) 1. Kadheriner. Disse er celle-celle adhesjonsmolekyler som binder i homofile 
bindinger. Holder celler i f.eks epitel og nervesystemet sammen. 2 Integriner. Disse 
binder seg heterofilt til ligand. Integriner er involvert i celle-celle-adhesjon ved 
betennelse; ellers er den primære funksjonen å binde celler til ekstracellulær matriks. 
3. Immunglobulin-familien. Disse kan binde heterofilt til celler ved betennelse. Ellers 
binder de homofilt til celler i nervesystemet. 4. Selektiner. De binder til 
karbohydratligander på andre celler ved betennelse 

Oppgave I (6 vekttall)  

23. (3) Her bør studenten ha med følgende: 
Totipotente stamceller: celler som kan danne alle kroppens celletyper og 
ekstraembryonalt vev som ikke er en del av selve fosteret.  Det er fint hvis 
studentene kommer med noen eksempler. Det befruktede egg (zygote) og cellene 
som oppstår i løpet av de første celledelingene etter befruktning er eksempler på 
totipotente celler. Eksempler på ekstraembryonalt vev er navlestreng og morkake. 
Pluripotente stamceller: celler som gir opphav til alle kroppens celletyper. Eksempler 
på pluripotente stamceller er embryonale stamceller og såkalte induserte pluripotente 
stamceller (iPS-celler). 
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Multipotente stamceller: celler som har et mer begrenset 
utviklings/differensieringspotensial enn pluripotente stamceller. Generelt er det slik at 
multipotente stamceller bare kan differensiere til de celletypene som finnes i det 
vevet/organet hvor de multipotente stamcellene befinner seg. Vi har multipotente 
stamceller i omtrent alle, hvis ikke alle, kroppens organer. 

24. (3) Reprogrammering er å reversere differensieringsprossesen. Med andre ord å få 
en differensiert celle, som f.eks. en hudcelle, til å bli en stamcelle. Reprogrammering 
av celler kan utføres ved somatisk kjerneoverføring eller ved å overutrykke noen få 
pluripotens-gener i de differensierte cellene.  

Oppgave J (9 vekttall)  

25. (3) 
a. Alle eksitable celler, dvs. nevroner (nerveceller), muskelceller og mange endokrine 

kjertelceller f.eks. i hypofysens forlapp og i pankreas' langerhanske øyer. 
b. Omtrent 0.1 volt (0.1 V), dvs. ca. 50 - 120 mV. 
c. Aksjonspotensial i en nervecelle varer omtrent 1 millisekund (ca. 1 ms, dvs. ca. 0,50 - 

3 ms), mens et aksjonspotensial i en hjertemuskelcelle (hos menneske) varer i opptil 
flere hundre millisekunder. 

d. I første delen av aksonet, dvs. aksonets initialsegment, der det er høy tetthet av 
spenningsstyrte Na+-kanaler. 

26. (3) 
e. Den depolariserende fasen av et aksjonspotensial i en nervecelle dannes av 

spenningsstyrte Na+-kanaler som åpnes av en depolarisering (for eksempel av et 
synapsepotensial som når opp til terskelen for aksjonspotensialet), slik at Na+ 

strømmer inn i cellen, og dermed gir sterkere depolarisering, slik at flere 
spenningsstyrte Na+-kanaler åpnes, osv. i en selvforsterkende prosess. 

f. Repolariseringen av et aksjonspotensial i en nervecelle skyldes at spenningsstyrte 
K+-kanaler åpnes av depolariseringen under aksjonspotensialet, slik at K+ strømmer 
ut av cellen, og dermed gjør at membranpotensialet faller (dvs. blir mer negativt inni 
cellen, dvs. repolarisering). 

g. Refraktærperioden er en kortvarig periode (vanligvis noen få millisekunder) rett etter 
et aksjonspotensial, da det er umulig eller vanskeligere å utøse et nytt 
aksjonspotensial. Refraktærperioden består av to faser: Først er det er umulig å 
utøse et nytt aksjonspotensial (den absolutte refraktærperioden); deretter er det 
vanskeligere (dvs. det kreves sterkere depolarisering) å utøse et nytt 
aksjonspotensial.  Refraktærperioden skyldes to mekanismer: (1) dels inaktivering av 
de spenningsstyrte Na+-kanalene, dvs. at kanalene lukkes på en måte som gjør at de 
ikke kan åpnes av depolarisering (en egen lukkemekanisme: "ball and chain"). (2) 
dels at de spenningsstyrte K+-kanaler som er åpnet av depolariseringen under 
aksjonspotensialet lukker seg langsomt, slik at de blir stående åpne og 
hyperpolariserer cellen i noen millisekunder etter aksjonspotensialet 
(etterhyperpolarisering). 
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27. (3) Når man gir KCl intravenøst, vil det raskt øke den ekstracellulære 
konsentrasjonen av K+ i det meste av kroppen.   Den økte ekstracellulære 
konsentrasjonen av K+ vil redusere drivkraften for K+ ut av cellene (dvs. 
likevektspotensialet for K+, EK, blir mindre negativt), og vil derfor redusere strømmen 
av K+ ut av cellene, og dermed depolarisere cellene (siden strømmen av K+ ut av 
cellene er hovedgrunnlaget for det negative (hvile-)membranpotensialet). I hjertet 
fører depolariseringen av cellene først til at aksjonspotensialet utløses altfor ofte og 
på kaotiske måter, som kan gi ventrikkelflimmer og hjertestans. Etter hvert vil den 
sterkere, vedvarende depolariseringen av cellene føre til vedvarende inaktivering av 
de spenningsstyrte Na-kanalene medføre absolutte refraktæritet, så ingen 
aksjonspotensialer dannes og hjertet stopper helt. 

Oppgave K (10 vekttall)  

28. (4)   
a. B: mukøst kjertelvev; E: serøst kjertelvev. 
b. Mukøst kjertelvev er relativt svakt farget fordi slim hovedsakelig består av uladde 

karbohydrater. Siden hverken eosin eller hematoksylin binder de uladde molekylene i 
slimvesiklene, blir det derfor lite farging av cellene i mukøse endestykkene. Cellene i 
serøse endestykker produserer forskjellige proteiner og lagrer dem i sekretkorn. 
Dette medfører at cellene inneholder mye rER og negativt ladde ribosomer som 
farges sterkt med hematoksylin. I tillegg vil innholdet i kornene farges med en 
blanding av eosin og hematoksylin. 

c. Studentene vil kunne gi flere svar her, men det er nok med ét.  
i. Cellekjernene er avflatede og presset ut mot kanten av cellen i mukøse 

endestykker, og er mer avrundet i serøse endestykker. 
ii. Endestykkene i mukøst kjertelvev er mer rørformet, mens i serøst kjertelvev er 

de mer drueformete (acinær/alveolær). 
iii. Endestykkene i mukøst kjertelvev virker mer oppsvulmet mens de serøse virker 

heller krympet. De fleste vevstypene krymper under preparasjon av snittene, 
men slimvesiklene blir perforert, og innholdet (slim) absorberer mye vann. 
Vanligvis vil dette skje etter utskilling av slimet, og det er dette som gir slimet 
sine unike egenskaper. Her gjør det at vesiklene og dermed også cellene blir 
oppsvulmet (dette er også årsaken til at cellekjernene blir presset ut mot kanten 
av cellene). 

29. (3)   
a. Dette er mukøse kjertelceller. PAS farger polysakkarider, uavhengig av ladning. 

Siden slim hovedsakelig består av en polysakkarid-komponent, farges det sterkt med 
PAS. 
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b. Fordi det ikke er brukt eosin til farging av snittet. (Følgende er ikke nødvendig for 
svaret, men RBC mangler DNA og RNA så de farges ikke særlig sterkt med 
hematoksylin; innholdet er hovedsakelig hemoglobin, de inneholder lite 
polysakkarider, og de farges derfor ikke særlig med PAS heller.) 

c. C: endotel celle (plateepitel); D: sylinderepitel celle; E: større utførselsgang i 
tverrsnitt; F: utførselsgang i lengdesnitt (ved endestykkene).  

30. (4)   
a. Det vil kanskje være en smarting som sier at det er mest sannsynlig at cellen skiller 

ut adrenalin, men det er ikke spørsmålet her, og siden studentene ikke har hatt 
endokrinologi ennå kan vi ikke forvente det svaret. Av de to valgene som er gitt er det 
mest sannsynlig at cellen skiller ut peptidhormon, fordi vi ser sekretkorn i cytoplasma 
– steroidhormon lages av kolesterol og skilles ut fortløpende. 

b. A: synaptiske vesikler; B: sekretkorn; C: mitokondria; D: presynaptisk membran; E: 
synapse; F: postsynaptisk membran.  
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