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Oppgavesettet består av 8 sider, inkludert vedlegg 1-3. 

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 (19 vekttall) 

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

2. (3) Hva er en pyrimidin-dimer, og hvordan blir den reparert? 

3. (3) DNA-sekvensen nedenfor korresponderer til en del av 5’-UTR og en del av 
en åpen leseramme til et mRNA.  

5’- GATGTAAAACTTGCTCATTCTGGCTACG-3’ 
3’- CTACATTTTGAACGAGTAAGACCGATGC-5’ 

Hva er henholdsvis mRNA- og aminosyresekvensen som blir kodet av det 
angitte DNA (se vedlegg 1)? 

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

5. (4) Translasjon kan deles inn i initiering, elongering og terminering. Gjør kort 
rede for trinnene under elongeringen. 

6. (3) Beskriv trinnene i PCR («polymerase chain reaction»). 

 

Oppgave B (8 vekttall) 

7. (3) Neurofibromin 1(NF1) er en GAP (GTPase aktiverende protein) som 
hemmer Ras. Beskriv en signalvei som påvirkes ved delesjon av NF1 og hvilke 
effekter dette får på celledeling. Bruk gjerne en tegning. (Cellesyklus-
maskineriet skal ikke tas med i besvarelsen). 

8. (3) Beskriv signalveien som initieres ved aktivering av Gq-assosierte G-protein 
koblete reseptorer (GPCR). Bruk gjerne en tegning. 

9. (2) Intracellulære signalveier består ofte av mange trinn.  

Hvilke to viktige fordeler har cellen av en slik organisering? 

Oppgave C (6 vekttall) 

10. (4) Forklar hvordan økt nivå av en vekstfaktor i et vev kan føre til hyperplasi. R-
punktet i G1 skal inkluderes i besvarelsen. Bruk gjerne en figur.   
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11. (2) Gi et eksempel på hvordan mutasjon i et gen som koder for et protein i 
apoptose-maskineriet kan bidra til kreftutvikling.   

Oppgave D (8 vekttall) 

12. (6) Insulin er et hormon som skilles ut fra β-cellene i bukspyttkjertelen etter et 
karbohydratrikt måltid. Insulin binder til insulinreseptorer i plasmamembranen, 
noe som setter i gang en signaleringskaskade i målcellene, som igjen fører til 
redusert glukosenivå i blodet. Signaleringen nedreguleres ved endocytose av 
aktiverte insulin-reseptorer.   

a. Beskriv de ulike trinnene og sorteringssignalene involvert i prosessering og transport 
av insulin fra dets syntese til utskillelse.  

b. Beskriv de generelle mekanismene involvert i reseptor-mediert endocytose. 

13. (2) Molekylvekten for insulin er 5,8 kDa (5 800 g/mol). I en gitt pasient måler 
man den molare konsentrasjonen av insulin i blodet til ca 0,1 nmol/L. Hva er da 
insulinkonsentrasjonen i mg/mL?  

Oppgave E (14 vekttall) 

14. (4) Cystisk fibrose (CF) er en recessiv sykdom. Prevalensen varierer mellom 
ulike befolkningsgrupper. Anne bor i et land hvor sykdommen har en prevalens 
på 1/10 000. Anne er selv frisk, men har en bror med sykdommen. Foreldrene 
hennes er friske. 

a. Hvor stor andel av denne befolkningen er bærere av et CF-allel? Du kan anta at 
befolkningen er i Hardy-Weinberg likevekt. 

b. Hva er sannsynligheten for at Anne er bærer av et CF-allel? 
c. Hva er risikoen for at hun får barn med CF hvis hun får barn med en mann fra 

samme land som henne (uten kjent forekomst av CF i familien)? 

15. (2) 

a. Hva betyr det at en autosomal dominant sykdom har en penetrans på 80 
prosent? 

b. Hva innebærer det at en autosomal dominant sykdom har variabel 
ekspressivitet? 

16. (3) Forklar hvordan en identisk delesjon kan gi to svært forskjellige sykdommer, 
for eksempel at en delesjon i kromosom 15q11-q13 kan gi Prader-Willi eller 
Angelman syndrom. 

17. (3) Det kan noen ganger være vanskelig å avgjøre om en genetisk variant i et 
ekson fører til sykdom eller om det er en normalvariant.  

Nevn minst tre eksempler på egenskaper ved en genetisk variant som bør 
vektlegges når man skal avgjøre om varianten fører til sykdom eller ikke. 
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18. (2) Hva er sammenhengen mellom foreldres alder, kjønn og risiko for 
henholdsvis nyoppståtte kromosomavvik og nyoppståtte enkeltbasemutasjoner 
hos deres barn? 

Oppgave F (15 vekttall) 

19. (3) 

a. Tegn strukturene (med alle atomene) til fettsyrene cis-C18:1Δ9 og trans-
C18:1Δ9. 

b. Hvilken av disse to fettsyrene har høyest smeltepunkt? Begrunn svaret ditt. 

20. (6) Katabolismen av aminosyrer krever at aminosyrens aminogruppe blir fjernet. 
Aminogruppen anvendes ofte i syntesen av urea. Den blir normalt ikke til fritt 
ammonium (NH4

+). 

a. Gjør rede for de to reaksjonene som medvirker til at aminosyrers 
aminogrupper kan inngå i ureasyntesen. 

b. Gjør rede for reaksjonen som katalyseres av karbamoylfosfat-syntetase I. 
c. Forklar hvordan glutamin dannes i vev og brytes ned i leveren. 
d. Beskriv hvordan arbeidende skjelettmuskel eksporterer overskudd av NH4

+ 
og forløpere til glukoneogenesen til leveren. 

21. (3) Gi et eksempel på en katabol og en anabol reaksjonsvei som stimuleres 
av glukagon. 

22. (3) I likningen ΔG = ΔH - TΔS, betegner T temperaturen i Kelvin (K) med 
T(K)=T(°C)+273. For en viss reaksjon er ∆H=148 kJ/mol og ∆S=800 J/mol·K. 
Temperaturen er 37 °C. 

a. Hva betegner ΔG, ΔH og ΔS? 
b. Regn ut ∆G for reaksjonen ved 37 °C. Er reaksjonen spontan ved denne 

temperaturen? 
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Oppgave G (5 vekttall) 

23. (5) Figuren nedenfor viser en hypotetisk metabolsk vei. Noen av egenskapene 
til reaksjonene og enzymene er gitt i tabellen. 

 

Enzym Endring i Gibbs fri 
energi under standard 

biokjemiske 
betingelser. 
∆G0´ (kJ/mol) 

Enzymmengde i 
leveren 

(pmol/mg totalt 
protein) 

«Turnover»-tallet 
(Vmax/enzym- 
konsentrasjon) 

kcat (1/sek) 

E1 -20 2 110 
E2 -25 10 2 
E3 +1 20 200 
E4 0 60 20 
E5 +15 44 50 
E6 0 10 5 
E7 -20 63 200 
E8 -1 21 300 
E9 +17 36 20 
E10 -30 22 500 

 

a. Hvilke reaksjoner er nær likevekt under standard betingelser? 
b. Hvilke reaksjoner er termodynamisk gunstige og vil tendere til å gå fremover 

under standard betingelser? 
c. Hvilke reaksjoner er termodynamisk ugunstige og vil tendere til å gå motsatt vei 

under standard betingelser? 
d. Forklar hvorfor substrat A omdannes til produkt K i denne metabolske veien, 

selv om noen av reaksjonene er termodynamisk ugunstige under standard 
betingelser. 

e. Hvilket enzym er det hastighetsbegrensende enzymet i denne metabolske 
veien? Begrunn svaret. 

Oppgave H (6 vekttall) 

24. (2) Hvilke fire faktorer avgjør diffusjonen over plasmamembranen?  

25. (4)  

a. Hvilken ligning gir uttrykk for membranpotensialet når det er flere ioner som er 
involvert, og hvilke faktorer i denne ligningen bestemmer hvor mye de ulike 
ionene bidrar?  

b. Hva skjer (kvalitativt) med denne (disse) faktoren(e) under et aksjonspotensial? 
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c. Bruk begrepet “likevektspotensial” for å forklare hvorfor et aksjonspotensial først 
nærmer seg et veldig positivt potensial og deretter faller til et veldig negativt 
potensial.  

Oppgave I (4 vekttall) 

26. (4) Fordøyelseskanalen hos pattedyr har en bestemt rekkefølge av 
underavdelinger som kan vise ulik form hos ulike arter. For eksempel har kua 
en 4-delt magesekk, og rotta har en forholdsvis stor caecum (tilsvarer 
blindtarmvedhenget hos mennesket).  

a. Hvilken embryologisk prosess ligger til grunn for slike forskjeller?  
b. Hvilke typer gener er særlig involvert i denne prosessen? Gjør rede for hvordan 

disse genene kan gi opphav til artsspesifikke forskjeller i strukturene som 
dannes av et organanlegg, slik som eksemplifisert her med fordøyelseskanalen. 

Oppgave J (5 vekttall) 

27. (2) Angi struktur og funksjon til elastin. 

28. (3) Angi struktur og funksjoner til basal-lamina. 

Oppgave K (10 vekttall) 

29. (6) Vedlegg 2 viser et snitt fra tungen farget med hematoksylin og eosin 
sammen med fire forstørrede utsnitt.  

Navngi vevstypen for hvert utsnitt A-D. Begrunn svaret med referanse til 
relevante strukturer og cellens morfologi.  

30. (4) Vedlegg 3 viser et EM-bilde av en del av en perifer nerve (øverst), samt et 
forstørret utsnitt (nederst) av området merket med rektangel i det øverste bildet.  

a. Hvilke strukturer peker pilene A-F på? 
b. Navngi to andre komponenter man kunne forvente å finne i et tverrsnitt av en 

perifer nerve (ikke intracellulære strukturer). 

 
 
 

 
___________________________________ 

Signatur leder av eksamenskommisjon 
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Vedlegg 1, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2018 
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Vedlegg 2, Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2018 
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Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Høst 2018 

Fredag 16. november 2018 kl. 09:00-15:00 

Oppgavesettet består av 8 sider, inkludert vedlegg 1-3. 

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 (19 vekttall) 

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) En pyrimidin-dimer er en struktur hvor det er blitt dannet en kovalent binding 
mellom 2 naboliggende pyrimidiner (thymin eller cytosin) i DNA. UV-lys 
katalyserer dannelsen av pyrimidin-dimerer. Disse pyrimidin-dimerene blir 
reparert ved at spesifikke endonukleaser gjenkjenner og fjerner området hvor 
skaden er; deretter vil DNA-polymerase og DNA-ligase fullføre reparasjonen. 
Denne DNA-reparasjonsmekanismen kalles «nucleotide excision repair». 

3. (3) mRNA-sekvens: 5’-CGUAGCCAGAAUGAGCAAGUUUUACAUC-3’ 

Aminosyresekvens: Met-Ser-Lys-Phe-Tyr-Ile 

4. (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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5. (4) Elongeringen av translasjonen bør deles inn i 3 trinn: 

i. tRNA med riktig antikodon i forhold til mRNA og riktig aminosyre i 3’-enden 
binder seg til A-setet på ribosomet. Dette krever GTP og proteiner (EF i 
prokaryote celler og eEF i eukaryote celler). 

ii. Dannelse av peptidbinding mellom aminosyrene bundet til tRNA i P- og A-setet. 
Dannelse av peptidbindingen blir katalysert av et ribozym. 

iii. Det siste trinnet i elongeringen kalles translokasjon. Her foregår det en relativ 
forflytning av mRNA i forhold til ribosomet på 3 nukleotider. Dette krever GTP 
og proteiner (EF i prokaryote celler og eEF i eukaryote celler). 

Disse tre trinnene vil bli gjentatt for hele den åpne leserammen. 

6. (3) PCR-analyse innebærer mangfoldiggjøring av en DNA-streng slik at man 
kan identifisere størrelsen av DNA-strengen og basesekvensen i den. Ved å 
konstruere (syntetisere) oppstrøms og nedstrøms "primere" (små DNA-biter) 
inneholdende 17 - 30 baser, vil man kunne oppnå spesifisitet for 
mangfoldiggjøring av en enkelt DNA-streng (genomisk DNA eller cDNA). 
Reaksjonen innebærer at man tilsetter primerne i overskudd slik at de plasserer 
seg på steder i DNA-strengen med komplementære sekvenser. Dette foregår 
ved 50-60 ºC (annealing) og danner utgangspunktet for start og stopp for en 
varmestabil DNA polymerase. Polymeriseringen foregår gjerne ved 72 ºC. 
Smelting av DNA til enkelttråd-produkt foregår ved høy temperatur (94 ºC). 
Mangfoldiggjøringen av DNA strengen krever fra rundt 20-40 sykler med 
annealing, polymerisering og smelting. Produktet kan deretter identifiseres på 
gel og/eller sekvenseres. 

Oppgave B (8 vekttall) 

7. (3) Delesjonen av NF1 resulterer i at GTP bundet til Ras ikke blir hydrolysert. 
Dermed blir heller ikke Ras inaktivert når det ekstracellulære signalet 
(vekstfaktorer, for eksempel EGF) forsvinner. Dette fører til en konstitutiv aktiv 
Ras  konstitutiv aktivering av MAPKKK (MAP kinase kinase kinase)  
konstitutiv aktivering av MAPKK  konstitutiv aktivering av MAPK  konstitutiv 
stimulering av celledeling.   

8. (3) Aktivert Gq  aktivert PLC (fosfolipase c)  aktiv PLC spalter PI-4,5-
bisfosfat til DAG (diacylglyserol) og IP3 (inositol-trifosfat). DAG aktiverer PKC 
(protein kinase C). IP3 binder seg til en IP3-reseptor i ER (endoplasmatisk 
retikulum), og dette fører til frigjøring av kalsium. Kalsium aktiverer i sin tur 
PKC. PKC fosforylerer sine målproteiner. 
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9. (2) Fordi signalveier ofte består av mange påfølgende trinn fra reseptor til 
effektorprotein, har cellen mulighet til 1) å amplifisere signalet via enzymer 
(f.eks. kinaser) og «second messengers» (cAMP, IP3, DAG etc.), slik at kun 
noen få aktiverte reseptorer kan ha stor effekt på cellen, og 2) regulere effekten 
av signalet (aktivering og inhibering) gjennom samsnakk (crosstalk) med andre 
signalveier, samt inhibere og terminere signalet gjennom ulike feedback 
mekanismer. 

Oppgave C (6 vekttall) 

10. (4) Hyperplasi vil si at et vev vokser pga økt antall celler. Dette kan skje enten 
ved økt celledeling eller ved redusert apoptose. Vekstfaktorer kan øke 
celledeling ved å få cellene til å passere R-punktet i G1. Dette kan skje på 
følgende måter: Vekstfaktorene kan (via aktivering av Ras, MAP-kinaser etc) 
øke nivået av cykliner (ved f.eks å øke transkripsjon eller translasjon, eller ved å 
hemme degradering). Vekstfaktorene kan også hemme nivået av CKIer (ved å 
øke degraderingen av proteinene) eller sørge for riktig fosforylering av CDKer. 
Dermed blir CDKene aktive (både CDK2,4 og 6), og CDKene fosforylerer pRB. 
Transkripsjonsfaktoren E2F frigjøres fra pRB, og E2F vil så transkribere S-
fasegener. Cellene har dermed passert R-punktet i G1.  

Vekstfaktorer kan også hemme apoptose. Dette kan skje på følgende to måter. 
For det første kan vekstfaktorene øke nivået av Bcl-2 (for eksempel ved å øke 
transkripsjonen) eller hemme nivået av Bax (for eksempel ved å øke 
degraderingen av proteinet).  Dette vil føre til at balansen mellom Bcl-2 og Bax 
forskyves i favør av Bcl-2, og Bax vil ikke lenger kunne åpne porer i ytre 
mitokondriemembran. Dermed vil ikke cytokrom c frigjøres, og caspase-
kaskaden blir ikke aktivert. Substrater i cellen (som for eksempel laminer, ICAD 
og PARP) blir ikke degradert, og cellen overlever. Den andre måten 
vekstfaktorer kan hemme apoptose på, er å aktive PI3-kinase. PI3-kinase vil 
bidra til fosforylering av akt/PKB, noe som fører til at akt/PKB fosforylerer Bad. 

GPCR coupled to Gq 

Activates PLC 
(Phospholipase C) 

Cleavage of PIP2 
(Phosphatidylinositol  

bis-phosphate) 

IP3 
(Inositoltrisphosphate) 

DAG 
(Diacylglycerol) 

Activates PKC 
(Protein Kinase C) 

Release of Ca2+ 
from the ER 
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Bad frigjør dermed Bcl-2, og Bcl-2 kan i sin tur bindes til Bax og dermed hindre 
at Bax induserer apoptose (se over).  

11. (2) Kun ett av genene angitt nedenfor skal beskrives.   

Bcl-2 er et proto-onkogen og Bax er et tumorsuppressorgen involvert i 
apoptose-maskineriet.  

Den normale funksjonen til Bcl-2 er beskrevet i sensorveiledningen til oppgave 
1, dvs funksjonen er å danne dimer med Bax som et resultat av at en celle har 
fått et overlevelsessignal. Ved mutasjon i Bcl-2-genet som fører til konstitutivt 
overuttrykk av proteinet, vil altså Bax ikke kunne danne porer, og cellen 
overlever i for stor grad – selv med for eksempel DNA-skade.  

Den normale funksjonen til Bax er også beskrevet i sensorveiledningen til 
oppgave 1.  Ved for eksempel DNA-skade vil p53 (som også er et 
tumorsuppressorgen) føre til at Bax induseres. Bax-proteinet danne porer i 
mitokondriemembranen, slik at cyokrom c skilles ut. Resultatet er apoptose. 
Ved mutasjoner i Bax-genet som fører til redusert mengde eller funksjon av 
Bax-proteinet, vil ikke Bax danne porer, og apoptose kan ikke induseres. 
Resultatet er det samme som ved overuttrykk av Bcl-2, dvs cellen overlever til 
tross for skadet DNA. Dette bidrar til økt sjanse for nye mutajoner og dermed for 
kreft.  

Hvis en student velger å beskrive funksjonen til p53, er det også godkjent. P53 
regnes ikke som en del av apoptose-maskineriet, men vil indirekte kunne bidra 
til å indusere apoptose som beskrevet.   

Oppgave D (8 vekttall) 

12. (6) 

a. Insulin syntetiseres som en polypeptidkjede (kalt preproinsulin) på ER-assosierte 
ribosomer og translokeres inn i ER hvor signalsekvensen kuttes av, slik at proteinet 
blir et ER lumen protein. Ved hjelp av chaperone-mediert folding dannes proinsulin 
som har tre disulfidbindinger. Proinsulin fraktes så ved COP-II vesikler fra ER til 
Golgi og videre gjennom Golgi cisternae.  I trans-Golgi nettverket gjenkjennes en 
«signalflekk» (signalpatch; et ikke-lineært sorteringssignal) i proinsulin som fører til 
at proinsulin sorteres inn i umodne sekretoriske vesikler. Proinsulin kløyves så (av 
peptidaser) til modent insulin som består av to peptidkjeder som holdes sammen av 
disulfidbindinger. De umodne sekretoriske vesiklene modnes (ved avsnøring av 
vesikler), noe som fører til oppkonsentrering av insulin. De modne insulin-
inneholdende sekretoriske vesiklene ligger så klare til å frigis ved eksocytose når 
betacellene stimuleres til insulinsekresjon.  

b. Aktiverte reseptorer i plasmamembranen (f.eks insulinreseptor) har et 
sorteringssignal som gjenkjennes av et adaptorprotein (AP2), som igjen binder til 
klatrin. Dette fører til at reseptorene samles i klatrin-kledde groper («clathrin coated 
pits») i plasmamembranen, som så avsnøres til klatrin-kledde vesikler ved hjelp av 
GTPasen Dynamin. Klatrin dissosierer så fra vesikkelen (ved hjelp av fosfatasen 
Synaptojanin) og vesikkelen kan fusere med tidlige endosomer. Herfra kan 
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reseptoren enten resyklere til plamamembranen eller fraktes til lysosomet for 
degradering.  

13. (2)  

Molaritet (mol/L)= konsentrasjon (g/L)/molekylvekten (g/mol) 
0,1 nmol/L = 0,1·10-9 mol/L 
0,1·10-9 mol/L = x / 5800 g/mol 
x = 580·10-9 g/L= 0,58·10-6 mg/mL 

Oppgave E (14 vekttall) 

14. (4)  

a. Hardy-Weinbergs lov angir sammenhengen mellom genotype- og 
allelfrekvenser etter formelen p2 + 2pq + q2 hvor p og q er allelfrekvensene for 
hhv allel p og allel q. Det følger av dette at andelen av befolkningen som har 
den recessive sykdommen er lik q2.  
Prevalensen (q2) er oppgitt å være 1/10 000. Allelfrekvensen q av sykdomsallel 
for CF er dermed kvadratroten av 1/10 000. Dvs 1/100 = 0,01  
Bærerfrekvensen i befolkningen vil være gitt ved 2pq = 2 · (1-0,01) · 0,01  
Dette blir omtrent 2 · 1 · 1/100 = 1/50 = 0,02 

b. Siden Annes bror har CF må begge foreldrene være bærere for et CF 
sykdomsallel. Det betyr at sannsynligheten for at foreldrene får et sykt barn er 
1/4, sannsynligheten for at et barn blir frisk bærer er 2/4 og for at et barn blir 
frisk ikke-bærer er 1/4. Siden Anne ikke har CF kan vi se bort fra det første 
alternativet, slik at sannsynligheten for at Anne er bærer er 2/3 (Eksempelet bør 
være kjent og det er ikke nødvendig å vise utregning for hvordan man kommer 
fram til 2/3 som svar). Noen studenter vil kunne resonnere seg fram til samme 
svar via å tegne opp krysningsskjema (Punett diagram). 

c. Sannsynligheten for at en mann i denne befolkningen er bærer er gitt ved 2pq = 
0,02. Gitt at både Anne og hennes mann er bærere er sannsynligheten for at de 
får et sykt barn 1/4. Sannsynligheten for at Anne får barn med CF er dermed gitt 
ved:  
P(Anne er bærer) · P(mannen er bærer) · P(sykt barn gitt at begge foreldrene 
er bærere) = 2/3 · 1/50 · 1/4 = 2/600 = 1/300 ≈ 0,3 %. 

15. (2)  
a. Penetrans uttrykker hvor mange med en gitt sykdomsgivende mutasjon som 

utvikler den aktuelle sykdommen. Penetrans på 80 % innebærer at 80 % av 
dem som har arvet sykdomsallelet vil bli syke. 

b. Variabel ekspressivitet betyr at sykdomsmanifestasjonene varierer mellom ulike 
individer. F.eks. at noen som har arvet sykdommen får alvorlige symptomer og 
andre får milde symptomer. 

16. (3) Årsaken til at to personer med identisk delesjon kan ha forskjellige 
sykdommer er at de har arvet delesjonen fra foreldre av ulikt kjønn. For 
eksempel, hvis man arver delesjonen i kromosom 15q11-q13 fra sin mor får 
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man Angelmann syndrom mens man får Prader-Willi syndrom hvis man arver 
denne delesjonen på det paternelle kromosom 15. Årsaken til at det blir slik er 
at gener i dette området på kromosom 15 er imprintet; dvs at for noen gener i 
dette kromosomintervallet så uttrykkes kun genkopien man har arvet fra far, for 
andre gener er det motsatt – kun genkopien fra mor uttrykkes. Ved delesjoner 
av imprintede gener kan man derfor få ulike konsekvenser hos avkom avhengig 
av om delesjonen er på kromosomet som er nedarvet fra far eller mor 
(Studentene forventes ikke å huske hvilken av foreldrene de må ha arvet 
delesjonen fra for å få hhv Angelmann og Prader-Willi syndrom, men det 
forventes at de kan forklare at delesjonen har rammet et område som 
inneholder imprintede gener). 

 
17. (3) De følgende egenskapene ved en genetisk variant har vært nevnt i 

forelesningene: 
 Er mutasjonen nyoppstått (de novo)? (Dette øker sannsynligheten for at den er 

sykdomsgivende) 
 Er allelfrekvensen til varianten lav? (Vanlige varianter gir sjelden alvorlige 

arvelige sykdommer). 
 Segregerer mutasjonen med sykdommen i familien? 
 Påvirker varianten proteinfunksjon? (F. eks. nonsense- eller rammeskift- 

mutasjonen eller mutasjoner som påvirker normal spleising kan ødelegge 
proteinfunksjon). 

 Er det en missense variant som endrer en aminosyre i et konservert område av 
det aktuelle genet? (Områder som er konservert gjennom evolusjonen og finnes 
i uendret form når vi sammenligner ulike arter, er ofte funksjonelt viktige).  

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

Oppgave F (15 vekttall) 

19. (3) 

a. cis-C18:1Δ9: 
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trans-C18:1Δ9: 

 
 

b. Trans-C18:1Δ9 har høyest smeltepunkt. Dette skyldes at karbonkjeden blir bøyd 
i en vinkel ved cis-dobbeltbindingen, noe som medfører at det blir vanskelig å 
stable cis-C18:1Δ9 fettsyremolekyler tett sammen i en stabil struktur. Dannelse 
av stabile strukturer er bare mulig ved temperaturer under kroppstemperaturen, 
og fettsyren er flytende ved 37 °C. 
Trans-C18:1Δ9 har ingen tilsvarende bøyning ved dobbeltbindingen, men har 
en tilnærmet lineær molekylær 3D struktur (som for mettede fettsyrer). 
Molekylene kan stables tett sammen. Det blir svake bindinger mellom 
molekylene og resulterende strukturer ligner dermed krystaller som først 
smelter ved en temperatur langt over kroppstemperaturen (ca 80 °C)  

20. (6) 

a. Aktiviteten til aminotransferaser og til glutamatdehydrogenase i leveren 
medvirker til at aminosyrers aminogrupper blir frigjort som fritt ammonium, 
som kan da inngå i ureasyntesen. 
Resultatet blir oksydativ deaminering av aminosyrer. Frigjort NH4

+ brukes i 
ureasyntesen. 
. 

 

b. Karbamoylfosfatsyntetase I-reaksjonen er ATP-krevende: 
HC03- + NH4

+ + 2ATP  Karbamoylfosfat + 2ADP + Pi 
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c. Glutamin metabolisme er vist på 
figuren. Overskudd av glutamin i 
perifere vev skilles ut i blodbanen. 
Glutamin tas opp i leverceller og 
omsettes som vist i figuren. 

 
d. Arbeidende skjelettmuskel har høy 

glykolytisk aktivitet. En vesentlig andel av 
glykolytisk pyruvat kommer ikke inn i sitronsyresyklus fordi 02- tilførselen 
begrenser aerob katabolisme. En andel av pyruvat vil reduseres til laktat, som 
så skilles ut i blodbanen. Arbeidende skjelettmuskel har også et NH4

+ 
overskudd (fordi karbonskjeletter til enkelte aminosyrer forbrennes). Overskudd 
av NH4

+ overføres til pyruvat som derved omdannes til alanin og videre skilles 
ut i blodbanen. Både laktat og alanin er forløpere til glukoneogenese, men bare 
alanin eksporterer overskudd av NH4

+ i leveren. 

21. (3) Eksempler på katabole reaksjonsveier er β-oksidasjon av fettsyrer og 
glykogenolyse i leveren, samt lipolyse i fettvev (proteolyse i leveren kan nevnes, 
men forventes ikke). Eksempler på anabole reaksjonsveier er glukoneogenese 
(samtidig som glykolysen hemmes). Sett under ett regnes glukagon som et 
katabolsk hormon, siden kroppens nettotilstand blir nedbryting av lagrede, 
energirike molekyler (glykogen, triglyserider). 

22. (3) 

a. Entalpi: ∆H, endring i varme (ved konstant trykk). 
Entropi: ∆S, endring i graden av uorden. 
Gibbs fri energi (eller fri entalpi): ∆G = ∆H – T∆S: endring i energi som kan 
utføre arbeid i en reaksjon («kjemisk potensiale»). 

b. T = 37 + 273 = 310K 
∆S = 800 J/mol·K = 0,800 kJ/mol·K 
∆G = ∆H – T∆S = 148 - 310 (0,800) = 148 - 248 = -100 kJ/mol 
Siden ∆G < 0 er reaksjonen spontan ved 37 °C. 

Oppgave G (5 vekttall) 

23. (5) 

a. Trinn katalysert av E3, E4, E6 og E8; fordi den frie energiendringen nesten er 
null. 

b. Trinn katalysert av E1, E2, E7 og E10; fordi den frie energiendringen er negativ. 
c. Trinn katalysert av E5 og E9 fordi den frie energiendringen er positiv. 
d. Selv om en reaksjon er energetisk ugunstig, dersom de etterfølgende 

reaksjonene er energetisk gunstige (stor -∆G), vil alt produkt bli fjernet fra 
ligningen som presser den ugunstige reaksjonen fremover. Alternativ forklaring: 
Alle ∆G-verdiene legges sammen for å se om den samlede frie 
energiforandringen er negativ eller positiv. Hvis den er negativ, beveger den 
metabolske veien seg fremover. 
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e. Et hastighetsbegrensende enzym kjennetegnes av (i) en stor forskjell i ∆G 
mellom substrater og produkter, (ii) er det langsomste trinnet i hele 
reaksjonsveien og (iii) har en tendens til å være i begynnelsen av 
reaksjonsveien i stedet for ved slutten. Reaksjonen katalysert av E2 er i 
begynnelsen og har stor ∆G energiendring. Det er ikke det laveste 
konsentrasjonen i veien, men det langsomste enzymet, så totalt sett er det det 
langsomste enzymet. 

Oppgave H (6 vekttall) 

24. (2) Diffusjonen avhenger av 1) størrelse og 2) ladning på molekylet og om det 
finnes 3) en kanal eller 4) et transportprotein for molekylet. Alle fire punkter må 
være med i besvarelsen for å få full score. 

25. (4)  

a. Goldmann-ligningen. Faktorene som bestemmer de ulike ionenes bidrag er 
permeabilitetene PNa+, PK+ og PCl-.   

b. Under et aksjonspotensial, blir PNa+, som i utgangspunktet er svært lav i forhold 
til PK+, mye høyere enn PK+, slik at Na+ kan strømme igjennom membranen i 
mye større grad enn K+. Etterhvert lukker spenningsstyrte Na+ kanaler, og PK+ 
igjen blir betydelig større enn PNa+, slik at K+ kan strømme igjennom 
membranen i mye større grad enn Na+. 

c. Fordi aksjonspotensialet innebærer i stigende fase en mye høyere PNa+ enn PK+ 
vil membranpotensialet drives mot likevektspotensialet til Na+, som kan ligge 
flere titalls mV over null. Fordi i fallende fase er forholdet mellom PNa+ og PK+ 
det motsatte, vil membranpotensialet drives mot likevektspotensialet til K+, som 
ligger i nærheten til hvilemembranpotensialet. 

Oppgave I (4 vekttall) 

26. (4) 

a. Regionalisering.  
b. Særlig viktig i regionaliseringsprosessen er Hox-genene (og lignende gener), 

som koder for transkripsjonsfaktorer som er med på å styre andre gener hvis 
uttrykk munner ut i ulike celledifferensieringsprogram innen et organanlegg. 
Dersom ulike Hox-gener uttrykkes ulikt langs et organanleggs akse, vil det 
oppstå en serie regioner med forskjellige genekspresjonsprofiler. Dersom 
koblingen mellom Hox-proteiner og målgenene hvis transkripsjon styres er 
forskjellig i 2 arter, vil regionene kunne innta ulik form og funksjon i disse 
artene. 

Oppgave J (5 vekttall) 

27. (2) Elastin er et svært elastisk protein som består mye av lysin og prolin. 
Tropoelastin (700 aminosyrer) transporteres ut av cellen der de i samspill med 
mikrofibriller (inkl. fibrillin) danner elastiske fibre. Det dannes kovalente 
bindinger mellom lysiner intermolekylært. Elastin kan strekkes flere ganger sin 
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egen lengde i avslappet tilstand. Elastin finnes i vev som må utvide seg som 
f.eks arterier og lunge. 

28. (3) Basal lamina er en tynn struktur som f.eks finnes i hud og slimhinner, 
muskulatur og nyre. Basal lamina består generelt av kollagen IV, laminin, 
fibronektin, perlekan og nidogen. Disse molekylene bindes til hverandre i et tett 
nettverk. Funksjonene til basal lamina er å feste til underlaget, å fungere som et 
molekyl og cellefilter, å styre regenerasjon. Basal lamina er også med på å 
forme omliggende vev. Basal lamina har organspesifikke funksjoner og fungerer 
forskjellig f.eks i hud og glomeruli i nyre. 

Oppgave K (10 vekttall) 

29. (6)  

A. Tverrstripet muskel (skjelettmuskel). Tydelig tverrstriping i fibrene som er 
kuttet på langs. Randstilte cellekjerner (sees både i fibrene kuttet på langs og 
på tvers). Lange fibre med flere kjerner. 

B. Serøs kjertelvev. Lillafarge acini (endestykker). Sekretoriske celler med 
runde basale cellekjerner. Tre tydelige utførselsganger med enlaget 
sylinderepitel og lumen. 

C. Mukøs kjertelvev. Rørformet endestykker med lite farge (grunnet uladde 
muciner), og randstilte cellekjerner. En utførselsgang med enlaget kubisk epitel 
og tydelig lumen, pluss deler av en annen utførselsgang skåret mer på langs. 

D. Nervevev. Fibre ordnet i fasikler. Aksoner skåret på langs og på tvers. Flere 
store lillafarge ganglieceller. Tydelig perinevrium med tilhørende fibroblaster 

30. (4)  

a. A: myeliniserte akson; B: myelin; C: umyeliniserte aksoner; D: Schwann(ske) 
celle; E: perinevrium; F: fibroblast. 

b. Epinevrium, endonevrium, blodkar (med tilhørende endotelceller og blodceller), 
lymfekar. Noen bestemte steder (f.eks vedlegg 3 D) vil man kunne finne 
cellesoma til gliaceller, med tilhørende kappeceller/satellittceller). 
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