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Oppgavesettet består av 9 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 (15) 

1. (3) Et proteinkodende gen inneholder tre eksoner. Primærtranskriptet er på
60 000 nukleotider. Størrelsen på det ferdig prosesserte/bearbeidete mRNA er
3 500 nukleotider (capping og poly-A-hale ikke inkludert). Dette mRNA gir
opphav til et protein bestående av 600 aminosyrer. Startkodon for translasjonen
er basene 200-202.

a. Skisser en mulig struktur for dette genet.
b. Angi prosessen som kan forklare at det mRNA som benyttes i translasjonen er

mye kortere enn primærtranskriptet?
c. I det angitte eksemplet, hvor mange baser utgjør den 5’-ikke-translaterte

regionen, den 3’-ikke-translaterte regionen og den åpne leserammen?

2. (3) Deaminering av en cytosin (C) i DNA kan føre til en mutasjon hvis skaden
ikke repareres. En slik deaminering kan repareres ved hjelp av DNA
reparasjonsmekanismen base-utkuttingsreparasjon («base excision repair»).

Gjør rede for hovedtrinnene i base-utkuttingsreparasjon.

3. (3) DNA og RNA er bygget opp av nukleotider.

a. Hva er forskjellen på et nukleotid og et nukleosid?
b. Hvilke pyrimidiner finnes i henholdsvis RNA og DNA?
c. Hvilket nedbrytningsprodukt av puriner kan gi betennelse i ledd?

4. (3) Gjør rede for forskjeller mellom eukaryoter og prokaryoter når det gjelder
strukturen/oppbyggingen av mRNA.

5. (3) Beskriv trinnene i PCR («polymerase chain reaction»).
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Oppgave B (10) 

6. (3) Translasjon kan deles inn i initiering, elongering og terminering.  

Gjør rede for initieringen av translasjonen i en bakterie. 

7. (3) Den angitte DNA-sekvensen nedenfor er et utsnitt av DNA som koder for en 
del av 5’-UTR og en del av en åpen leseramme til et mRNA.  

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

Hva er aminosyresekvensen som blir kodet av den åpne leserammen (se 
vedlegg 1)? 

8. (4) Ulike proteiner har ulike roller og sorteres til forskjellige steder i cellen etter 
proteinsyntesen. 

a. Forklar hvilke egenskaper ved proteinet som bestemmer at det skal sorteres til 
henholdsvis mitokondriematriks, cytosol og til utsiden av cellen (utskilt ved 
eksocytose).  

b. Gjør rede for mekanismene som er involvert i alle tre tilfeller. 

Oppgave C (10) 

9. (4) Kari (IV-4 i slektstreet nedenfor) oppsøker deg på kontoret. Hun har en 8 
måneder gammel sønn som viser tegn til forsinket utvikling. Kari er gift med sin 
fetter og de har begge søsken med alvorlig psykisk utviklingshemming og 
alvorlig epilepsi. Familien har ikke fått noen forklaring på hva sykdommen 
skyldes, men alle de syke ser ut til å ha samme sykdom. 

 

a. Hva 
er den 
mest 

sannsynlige arvegangen i denne familien? Begrunn svaret. 
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b. Hva er sannsynligheten for at Kari og hennes mann får barn med sykdommen 
som nedarves i denne familien? Begrunn svaret. 

10. (3) Forklar kort hvordan en autosomal trisomi kan oppstå.  

11. (3) Hva mener vi i genetikken når vi sier at en sykdom er multifaktoriell? Og hva 
mener vi med terskelmodellen i denne sammenhengen? 

Oppgave D (10) 

12. (3) En reseptor i plasmamembranen kan aktivere intracellulære signalveier ved 
binding av ligand.  

Beskriv to mekanismer for å avslutte cellesignalering på membranreseptor-nivå. 

13. (3) Acetylcholin kan ved binding til G-proteinkoblete reseptorer øke cAMP i 
nerveceller, redusere cAMP i hjerteceller eller øke kalsiumkonsentrasjonen 
[Ca2+] i glatte muskelceller.  

Forklar hvordan acetylcholin kan ha disse tre forskjellige effektene og beskriv 
signalveiene som fører til disse ulike responsene. Bruk gjerne tegning.  

14. (4) Forklar hvordan visse virus (for eksempel visse typer av papillomavirus) kan 
føre til kreftutvikling uten at gener i vertscellen direkte muteres av viruset. 

Oppgave E (16) 

15. (5) Sentralnervesystemets energimetabolisme skiller seg fra 
energimetabolismen i de fleste øvrige organer. 

Angi om hver av de følgende metabolittene kan bli til energisubstrater for 
nerveceller i sentralnervesystemet. Begrunn dine svar. 

a. Fettsyrer i blodbanen. 

b. Skjelettmuskelglykogen. 

c. Leverglykogen. 

d. Triacylglyserol lagret i fettvev. 

e. Acetoacetat og β-hydroksybutyrat i blodbanen. 

16. (3) Beskriv de to første reaksjonene i henholdsvis dannelse av kolesterol og 
ketonlegemer (strukturformler forventes ikke). Angi likheter og ulikheter. 
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17. (4) Vi har følgende biokjemiske reaksjon:

Angi om hvert av de følgende utsagn gir en korrekt beskrivelse av forhold som 
bestemmer retningen for reaksjonen. Begrunn dine svar: 

a. Reaksjonen vil under standardbetingelser gå spontant mot høyre dersom ΔGO

har en stor positiv verdi.

b. [A]·[B] må være større enn [C]·[D] om reaksjonen skal gå mot venstre.

c. Reaksjonsretningen bestemmes av størrelsen på ΔG som igjen er avhengig
både av størrelsen på ΔGO og konsentrasjonene av reaktantene.

d. Reaksjonsbetingelsene må være slik at enzymet som katalyserer reaksjonen må
kunne fungere med >60 % av Vmax om reaksjonen skal gå mot høyre.

18. (4) I noen kreftceller har det blitt påvist økt mengde av pyruvatdehydrogenase
(PDH) kinase.

a. Hvilken reaksjon katalyseres av PDH, og hvilke metabolske veier er forbundet
ved hjelp av denne reaksjonen?

b. Hvordan er PDH-aktiviteten påvirket av kovalente reguleringsmekanismer
(fosforylering/defosforylering)?

c. Hvordan kan økt mengde av PDH kinase forklare at kreftceller omdanner
glukose til laktat selv i nærvær av O2 (Warburg-effekten)?

Oppgave F (14) 

19. (4) Pasienter med familiær hyperkolesterolemi har ofte mutasjoner i genet for
LDL-R ("low density lipoprotein receptor").

a. Beskriv mekanismen for internalisering av LDL-R.
b. Beskriv hva som skjer med henholdsvis LDL-partikkelen og LDL-R etter opptak.
c. Gi minst tre eksempler på hvordan mutasjoner på ulike steder i genet for LDL-R

på ulike måter kan føre til redusert opptak av LDL.

20. (3) Gjør kort rede for den molekylære oppbygningen av en sarkomér fra
skjelettmuskel. Bruk gjerne tegning.

21. (2) Beskriv samspillet mellom ulike adhesjonsmolekyler når betennelsesceller
festes til blodkar ved betennelse.

22. (2) Angi viktige funksjoner av glykosaminoglykaner (GAG) og proteoglykaner.

23. (3) Nevn tre faktorer som kan påvirke diffusjonshastigheten av et stoff over en
membran (uten transportprotein).
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Oppgave G (4) 

24. (4) Det glykolytiske enzymet glukokinase er uttrykt i leverceller samt i β-cellene i
pankreas. De kinetiske egenskapene til glukokinase ble undersøkt i
leverbiopsier fra to pasienter og sammenlignet med en biopsi fra en frisk
person. Gentester viste at pasientene hadde mutasjoner i glukokinasegenet
som vist i tabellen nedenfor.

Glukokinasesekvens Km (mM) V
max 

(U/mg)  

Frisk person  Asn204, Leu309  5  10 

Pasient A Asn204Ser 10 5  

Pasient B Leu309Pro  2 1  

a. Tegn en kurve (graf) som representerer kinetikken for hvert enzym der 1/[S]
representerer x-aksen og 1/V

0 
representerer y-aksen.

b. I hvilken av de tre personene har glukokinase høyest affinitet for substratet?

c. Hvilke metabolske veier er mest sannsynlig påvirket av disse mutasjonene?

Oppgave H (7) 

25. (4) Både Na+ og K+ viser markante konsentrasjonsforskjeller over
cellemembranen.

a. Forklar betydningen disse ulike konsentrasjonsforskjellene har for
hvilemembranpotensialet i nerveceller. Nevn kort hvilken rolle Na+/K+-ATPasen
og membranpermeabiliteten for Na+ og K+ spiller her.

b. Forklar betydningen disse ulike konsentrasjonsforskjellene har for forløpet av
aksjonspotensialet i nerveceller.

26. (3) Nevn tre mekanismer for inaktivering/fjerning av frisatt nevrotransmitter. For
hver mekanisme, angi minst ett eksempel på en nevrotransmitter som benytter
seg av den aktuelle mekanismen.

Oppgave I (6) 

27. (3) Indikér om utsagnene om mesenchym nedenfor er riktige (R) eller feil (F).
Beregning av poeng: +0,5 poeng for riktig svar, -0,5 poeng for galt svar og 0
poeng for blankt svar. Laveste poengsum som blir gitt på oppgaven er 0.

a. Mesenchym stammer utelukkende fra mesoderm.
b. Mesenchym kan oppstå ved ulike tidspunkter under fosterutviklingen.
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c. Mesenchym er løst organiserte celler som ligger mellom etablerte epitellag i
fosteret.

d. Mesenchym gir opphav til nevralrøret.
e. Mesenchymceller kan vandre over relativt lange avstander i fosteret.
f. Forstyrrelser i mesenchymcellevandring kan resultere i utviklingsfeil hos

fosteret.

28. (3) Gi tre eksempler på teratogener og hvordan de påvirker utviklingsprosessen.

Oppgave J (8) 

29. (4) Vedlegg 2 viser flere utsnitt fra et område under tungen, farget med
hematoksylin og eosin.

a. Hvilke vevstyper finner vi i bildene A, B, og C?

b. Forklar fargeforskjellen i vevet i bilde A og C, utfra det du vet om egenskapene
til fargestoffene som er brukt her.

c. Oppgi tre funksjoner til slim i henholdsvis spiserør og luftveiene.

30. (4) Vedlegg 3 er et elektronmikroskopisk bilde der tre celler av samme celletype
er merket A, B, og C.

a. Hvilken celletype er dette, og hva er funksjonen til denne celletypen?

b. Hva er forskjellen mellom cellene A og B? Begrunn svaret utfra ultrastrukturen.

c. Hvorfor ser vi ikke en cellekjerne i celle C?

________________________________ 

Signatur leder av eksamenskommisjon 
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Kontinuasjonseksamen, MEDSEM/ODSEM/ERNSEM1100 – Vår 2018 

Fredag 18. mai 2018 kl. 09:00-15:00 

Oppgavesettet består av 9 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 (15) 

1. (3) 

a. Studenten bør angi et DNA-område som inneholder promoter, 3 eksoner og 2 
introner. 

b. Spleising - intronene er spleiset vekk. 
c. Antall baser: 

5’-ikke-translaterte region: 199 
3’-ikke-translaterende region: 1498 (1501 inkl. stoppkodon for translasjon) 
åpen leseramme: 1800 (1803 inkl. stoppkodon for translasjon) 

2. (3) En unormal base i DNA slik som uracil, som er en deaminert cytosin, kan 
repareres ved hjelp av base-utkuttingsreparasjon. Dette gjøres først ved at den 
unormale basen fjernes ved hjelp av en spesifikk glykosylase. Dette skaper et 
AP-sete. Endonukleaser og andre enzymer fjerner deoksyribosen og fosfaten 
på stedet hvor den unormale basen var lokalisert. DNA-polymerasen setter inn 
rett deoksyribonukleotid og DNA-ligasen ligerer DNA 

3. (3) 

a. Et nukleotid består av tre deler: 1: en purinbase (adenin, guanin) eller 
pyrimidinbase (tymin, cytosin, uracil). 2: en sukkerdel (ribose eller 
deoksyribose). 3: en til tre fosfat-grupper. 
Et nukleosid består av to deler: 1: en purinbase (adenin, guanin) eller 
pyrimidinbase (tymin, cytosin, uracil). 2: en sukkerdel (ribose eller 
deoksyribose). 

b. RNA: cytosin og uracil. DNA: tymin og cytosin. 
c. Urinsyre og utfelling av urinsyrekrystaller. 

4. (3) Prokaryot mRNA-struktur: 

 Ingen cap på 5’-enden. 
 Ofte flere åpne leserammer som koder for forskjellige proteiner. 
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 Ingen intronsekvenser i primærtranskriptet. 
 Ingen poly-A hale. 

Eukaryot mRNA-struktur: 
 Cap på 5’-enden. 
 En åpen leseramme som koder for et protein. 
 Oftest intronsekvenser i primærtranskriptet. 
 Ofte poly-A hale. 

5. (3) 

 DNA blir varmet opp for å skille trådene i DNA (denaturering) 
 Primere blir hybridisert til de 2 trådene (annealing) 
 En polymerase syntetiserer nye DNA-tråder ved å inkorporere dNTP (DNA-

syntese) 
Hvert steg i denne prosessen foregår ved forskjellige temperaturer. Denne 
syklusen blir kjørt mange ganger (ca. 30 ganger). På denne måten kan et 
spesifikt DNA-fragment amplifiseres. Dette er en metode for rask oppformering 
av bestemte DNA-områder. 

Oppgave B (10) 

6. (3) Følgende punkter bør være med i besvarelsen: 

 16 rRNA i den lille ribosomsubenhet (30S) binder seg til Shine-Dalgarno-
sekvensen i 5’-UTR på mRNA. Dette gjør at startkodon for translasjon (AUG) 
kommer i P-setet på ribosomet. 

 tRNA med aminosyren formylmetionin i 3’-enden binder seg til AUG i P-setet. 

 Den store ribosomsubenheten (50S) binder seg til komplekset og vi får dannet 
70S initieringskompleks. 

 Proteiner (initieringsfaktorer; IFer) og GTP er nødvendig i forbindelse med 
initieringen. 

7. (3) Met-Ser-Lys-Phe-Tyr-Ile 

8. (4)  

a. Alle proteiner som er kodet fra det nukleære genom syntetiseres ved 
translasjon på ribosomer i cytosol. Deretter bestemmes proteinets lokalisering i 
cellen av et sorteringssignal i proteinets primærsekvens. (Kreves ikke besvart: 
Disse sekvensene sitter ofte i N-terminal ende av proteinet, men kan også sitte 
inne i primærsekvensen. Signalene kan også danne en overflate etter folding, 
og være spredt på mange steder i primærsekvensen, dette kalles signalflekker). 
Proteiner uten sorteringssignaler blir værende i cytosol. Proteiner som skal til 
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mitokondriematriks har et N-terminalt mitokondrie-sorteringssignal. Proteiner 
som skal til ER-lumen har et ER-sorteringssignal i sin N-terminale ende.  

b. Ved sortering til mitokondriematriks dannes proteinet først på frie ribosomer i 
cytosol, og foldes ved hjelp av chaperoner. Deretter diffunderer proteinet til det 
kommer i kontakt med mitokondrieoverflaten, der et N-terminalt sorteringssignal 
binder til en reseptor og en translokasjonskanal. Deretter rekrutteres 
chaperoner som assisterer proteinets transport gjennom mitokondrie-
translokasjonskanalen ved å rette ut tertiærstrukturen. Når proteinet har nådd 
mitokondriematriks klippes signalsekvensen av, og andre chaperoner sørger for 
at proteinet foldes til korrekt tertiærstruktur.  
Ved sortering til ER starter translasjonen på frie ribosomer i cytosol, inntil et N-
terminalt ER-sorteringssignal er dannet og binder til signal recognition particle, 
SRP. Når SRP binder stoppes translasjonen inntil SRP har bundet til en SRP-
reseptor på overflaten av ER. SRP-reseptoren ligger ved siden av en ER-
translokasjonskanal. Translasjonen starter opp igjen, det nysyntetiserte 
proteinet tres umiddelbart gjennom translokasjonskanalen og inn i ER. Der 
klippes signalsekvensen bort ved en signal peptidase, og proteinet foldes ved 
hjelp av chaperoner i ER-lumen. 

Oppgave C (10) 

9. (4) Det var en feil i oppgavesettet som studentene ble informert om under 
eksamen: Kari er III-4 i slektstreet i oppgaven. 

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 flere av søsknene, men ingen 
av foreldrene 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 Karis far var syk. Den er 
ikke Y-bundet siden en jente i familien er syk. Med et så lite tallmateriale kan 
ikke prosentvis fordeling av fenotypene i generasjon III brukes i 
argumentasjonen. 

b. Siden både Kari og hennes mann (III-4 og III-3) 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 Kari 
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 
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Hvis studenten ikke svarer 1/9, skal resonnementet belønnes så langt dette er 
riktig. 

10. (3) Autosomale trisomier oppstår vanligvis ved feil segregering («non-
disjunction», ND) av ett kromosompar i mors eller fars gametogenese. Da kan
det bli dannet en gamet som bærer ett ekstra kromosom. En befruktning vil
resultere i en zygote med 47 kromosomer. ND skjer oftest i den maternelle
meiose I.

Alternativt kan en zygote som har 46 kromosomer få et ekstra kromosom ved
ND i en tidlig mitotisk deling (dette forventes ikke nevnt i studentenes
besvarelse).

11. (3) Multifaktorielle sykdommer oppstår som resultat av samvirke mellom flere
risikofaktorer, både genetiske og miljøfaktorer. De genetiske risikofaktorene er
normalvarianter som finnes utbredt i befolkningen. Alene er de ikke direkte
sykdomsfremkallende, men de bidrar til økt sannsynlighet for at sykdom
utløses. Summen av risikofaktorer varierer mellom enkeltindivider i
populasjonen. Det antas at det er en korrelasjon mellom antall risikofaktorer hos
den enkelte og sannsynlighet for sykdom, slik at når man kommer over en
«terskel», i høyrisiko-enden av fordelingen, utløses sykdom.

Oppgave D (10) 

12. (3) Studentene forventes å nevne to av de følgende mekanismene:

 Endocytose av reseptorene fjerner dem fra plasmamembranen og stopper
dermed signalering. For eksempel endocytose av EGFR eller LDL-reseptor fra
plasmamembranen ved binding av en ligand til disse reseptorene.

 Desensitisering av reseptorene gjør at de ikke lenger responderer på ligander.
For eksempel desensitisering av G-proteinkoblede reseptorer ved beta-arrestin.

 Nedbrytning av ligand. For eksempel, nedbrytning av acetylcholin ved
acetylcholin-esterase.

 Liganden kan bli fjernet fra reseptoren. For eksempel, mange nevrotransmittere
blir tatt opp av nevrotransmittertransportører.

13. (3) Acetylcholin binder seg til forskjellige typer G-proteinkoblede reseptorer
(GPCR) som er bundet til heterotrimere G-proteiner som er bygget opp av en
alfa, en beta og en gamma subenhet. Avhengig av hvilken G-alpha subenhet
som interagerer med GPCR kan man få forskjellige signaler. Reseptorer som er
koblet til en G-alpha-s subenhet aktiverer adenylatsyklase som øker cAMP.
Reseptorer som er koblet til en G-alpha-i subenhet inhiberer adenylatsyklase
som senker cAMP. Reseptorer som er koblet til en G-alpha-q subenhet
aktiverer fosfolipase C som fører til økt produsjon av inositoltrisfospat (IP3). IP3
binder til IP3-reseptor i endoplasmatiske retikulum og fører til økt frigjøring av
kalsium til cytosol.

14. (4) Visse typer av kreftvirus (for eksempel papillomavirus) kan føre til kreft.
Dette er DNA-virus som koder for proteiner som inaktiverer vertscellens tumor-
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suppressorproteiner uten å mutere genene. Blant annet vil viruset kode for 
proteinet E7 som legger seg i «lommen» til pRB-proteinet. 
Transkripsjonsfaktoren E2F vil da ikke lenger kunne bindes til pRB, og E2F vil 
kontinuerlig transkribere S-fasegener. Cellen vil dermed kunne dele seg 
uavhengig av ytre vekstfaktorer, og kreft vil kunne oppstå som resultat av at den 
økte celledelingen øker sjansen for nye mutasjoner. Videre vil viruset kode for 
E6 som fører til at p53 degraderes. Dermed vil ikke p53 ved DNA-skade kunne 
utføre sin funksjon med å stoppe cellesyklus, bidra til DNA-reparasjon og 
eventuelt føre til at cellen dør ved apoptose. Dermed overlever cellene med 
skadet DNA, noe som i sin tur øker sjansen for nye mutasjoner og dermed for 
kreft. Viruset har altså økt sjansen for kreftutvikling uten direkte å ha mutert 
vertscellens DNA.    

Oppgave E (16) 

15. (5)

a. I sentralnervesystemet er ikke fettsyrer i vesentlig grad brukt som drivstoff, og
fettsyrer i blodbanen er følgelig ikke energisubstrater for
sentralnervesystemet. Indirekte kan fettsyrer i blodbanen være kilde for
ketonlegemer i leveren og nyrebark under langvarig sult, og dermed være
energisubstrater for sentralnervesystemet (se 15e).

b. Skjelettmuskelglykogen gir ikke opphav til blodglukose fordi skjelettmuskel
mangler glukose-6-fosfatase. Følgelig kan glukose lagret i
skjelettmuskelglykogen ikke direkte anvendes av sentralnervesystemet.
Dersom glukose-alanin (Cahill) syklus trekkes inn blir dette mulig, men er nå
indirekte fordi dette også impliserer glukoneogenesen i lever/nyrebark.

c. Leverglykogen gir via glykogenolysen opphav til blodglukose og blir derfor til
energisubstrat for sentralnervesystemet.

d. Fettvevets triacylglyserol blir, via lipolysen, til fettsyrer og glyserol i blodbanen.
Fettsyrene er, pga manglende ß-oksidasjon i sentralnervesystemet, ikke
direkte energisubstrater (se 15a). Glyserol kan, via glukoneogenesen, gi
opphav til blodglukose og dermed bli energisubstrat for sentralnervesystemet.

e. Sentralnervesystemet vil normalt ikke anvende ketonlegemer som
energisubstrater. Ved langvarig sult er dette endret: akselerert ß-oksidasjon i
lever og nyrebark gir aktiv ketogenese og høye blodkonsentrasjoner av
ketonlegemer. Under disse betingelsene kan sentralnervesystemet dekke opp
til 80% av sitt energibehov ved å forbrenne ketonlegemer.
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16. (3) Substratene, produktene og de to
kjemiske reaksjonene er like. Når det
gjelder enzymene, er det en
mitokondriell versjon av HMG-CoA
syntase som er ansvarlig for dannelse
av HMG-CoA til ketonlegemer. Det er
cytosolisk HMG-CoA syntase som står
for dannelse av HMG-CoA til
kolesterol.

17. (4)

a. Feil. Størrelsen på ΔGO angir om reaksjonen skjer spontant under standard
betingelser. Når det er sagt at ΔGO er stor og positiv blir det feil å beskrive
reaksjonen som om den går spontant mot høyre. Kravet for en spontan
reaksjon under standard betingelser er at ΔGO må være stor og negativ.

b. Feil. Forskjeller i konsentrasjoner mellom reaktanter på hver side av
reaksjonslikningen vil alene ikke avgjøre reaksjonsretningen. Størrelsen av
ΔGO er også vesentlig i denne sammenhengen. Dessuten, når [A]*[B] > [C]*[D]
kan det medvirke til at reaksjonen heller vil gå mot høyre.

c. Riktig. Reaksjonsretningen bestemmes av størrelsen på ΔG. Denne
bestemmes igjen av størrelsen på ΔGO sammen med konsentrasjonene til alle
reaktantene.

Om reaksjonen skal gå spontant til høyre må ΔG-verdien være negativ for 
denne reaksjonsretningen. 

d. Feil. Enzymkinetiske parametere har ingen innflytelse på en reaksjons evne til
å gå termodynamisk spontant i en bestemt reaksjonsretning: det er ΔG-verdien
som er avgjørende. Bare når størrelsen på ΔG-verdien er negativ vil
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enzymkinetiske forhold kunne bestemme reaksjonshastigheten i den ΔG-
bestemte reaksjonsretningen. 

18. (4)

a. 

Reaksjonen er irreversibel og kobler sammen glykolysen og sitronsyresyklusen 
(SSS) slik at karbonatomer fra karbohydrater oksideres videre i SSS. Noen 
studenter kommer kanskje til å nevne glykolysen og dannelse av ketonlegemer.  
Dette svaret må ikke godkjennes: acetyl CoA som brukes i dannelse av 
ketonlegemer i lever og nyrebark kommer fra ß-oksidasjon av fettsyrer (og ikke 
fra glykolysen), samtidig som at disse cellene kjører glukoneogenesen og ikke 
glykolysen. 

b. PDH kinase fosforylerer og inaktiverer PDH enzymet mens PDH fosfatase
defosfolyrerer og aktiverer PDH enzymet. En høyenergetisk tilstand i cellen
(høye konsentrasjoner for acetyl CoA, NADH og ATP) fremmer PDH kinase.

c. Økt mengde av PDH kinase som hemmer aktiviteten til PDH gjør at
omdannelse av pyruvat til acetyl CoA blir hemmet. Dette fører til en økning i
konsentrasjonen av pyruvat som ikke lenger kommer inn i SSS. Pyruvat blir da
omdannet til laktat for å reoksydere NADH til NAD+ og for å kunne fortsette
glykolysen (aerobisk glykolyse = Warburg-effekten).



Det medisinske fakultet 
Universitetet i Oslo 

 

Side 8 av 14 
 

 
 
 

Oppgave F (14) 

19. (4) 

a. LDR-R (med bundet LDL) har et sorteringssignal som gjenkjennes av adaptor 
protein 2 (AP2), som igjen binder klatrin. LDL-R 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 
vesikkelmembranen og vesikkelen kan fusere med tidlige endosomer.  

b. I tidlige endosomer er pH noe lavere enn ekstracellulært, noe som fører til en 
konformasjonsendring i LDL-R og derved dissosiasjon av LDL-partikkelen. LDL-
R vil så kunne returnere til plasmamembranen for en ny runde opptak av LDL 
mens LDL-partikkelen fraktes til lysosomet hvor den brytes ned av sure 
hydrolaser til fritt kolesterol som kan dissosiere til cytosol og brukes i cellens 
membraner eller esterifiseres og lagres i cellen. 

c. LDL-reseptoren består av ulike funksjonelle domener, og ulike defekter i 
funksjonen av LDL-reseptoren korrelerer delvis med mutasjoner i de ulike 
domenene. De fem hovedårsakene til defekt funksjon av LDL-reseptoren er 
knyttet til i) reseptorsyntese, ii) intracellulær transport/modifisering, iii) 
ligandbinding, iv) internalisering eller v) resirkulering (F.eks Elverum-
mutasjonen i begynnelsen av intron 3 ødelegger det normale signalet for kutting 
og spleising i flankesekvensen av intron 3. Dette fører til at ekson 2 spleises 
direkte til ekson 4. Resultatet blir et protein som mangler aminosyrene kodet fra 
ekson 3, og som dermed har redusert evne til å binde LDL). 

20. (3) En sarkomer er bygget opp av aktin- og myosinfilamenter orientert langs 
samme akse. To Z-skiver danner her sin ende av sarkomeren. I Z-skiven fester 
aktinfilamentenes pluss-ende seg, slik at aktinfilamentenes minus-ende fra hver 
side av sarkomeren peker mot midten. Myosinfilamentene er dannet ved at 
myosin II-molekylenes haler festes sammen til et «knippe» i antiparallell retning 
der myosinhodene befinner seg mot hver ende av dette filamentøse knippet. 
Myosinhodene ligger da tett inn mot aktinfilamentene, og ved tilgang på ATP og 
Ca2+ vil de bevege seg mot pluss-endene på aktinfilamentene og dra Z-skivene 
nærmere hverandre. Plasseringen av aktinfilamentene er nokså presist 
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arrangert, slik at hvert myosinfilament 
ligger an mot seks aktinfilamenter i et 
sekskantmønster.  

(Kreves ikke besvart: mikroskopisk vil 
sarkomerenes velordnede mønster i 
skjelettmuskel og hjertemuskel gi 
opphav til tverrstriping som sees i 
mikroskopet. Elektronmikroskopisk 
benevner man i tillegg til Z-skiven: I-
bånd (kun aktin), A-bånd (aktin + 
myosin), H-bånd (kun myosin), og M-
bånd (kun myosin med 
tverrforankrende proteiner. Flere 
andre proteiner er involvert. Ett av 
disse er titin, menneskets største 
protein, som fungerer som «fjærer» 
som forbinder myosinfilamentene med 
Z-skiven og holder dem rette.) 

 

 

 

 

21. (2) Aktiverte selektiner på karveggen bindes til karbohydratligander på 
betennelsesceller. Cellen bremses så opp langs karveggen. Dernest binder et 
Ig-relatert adhesjonsmolekyl på endotelet til et integrin på betennelsescellen. 
Cellen festes dermed til karveggen 

22. (2) Glykosaminoglykaner/proteoglykaner har mange ulike funksjoner. De kan 
motstå kompresjon, de fungerer som et molekyl- og cellefilter, de fungerer som 
et reservoar for ulike signalmolekyler og de har en smørefunksjon i ledd. Noen 
proteoglykaner er bundet til cellemembranen og fungerer der som en reseptor 

23. (3) Faktorer som kan påvirke diffusjonshastigheten av et stoff over en membran 
er (tre riktige gir full pott): 

 Konsentrasjonsforskjellen (større konsentrasjonsforskjell = raskere diffusjon) 
 Diffusjonsavstanden (f. eks. tykkelsen på membranen, lengre avstand = tregere 

diffusjon) 
 Arealet av membranen (stort areal = raskere diffusjon pga større areal å 

diffundere over) 
 Diffusjonskoeffisienten, denne avhenger igjen av: 
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 Molekylets størrelse og struktur (for cellemembraner vil små upolare 
molekyler diffundere raskt)  

 Temperatur (høyere temperatur = raskere diffusjon) 
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Oppgave G (4) 

24. (4) 

a.  

 
 

b. Pasient B 
c. Glykolysen, pentosefosfatmetabolismen og glykogenmetabolismen. 

Oppgave H (7) 

25. (4) 

a. 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). 
Viktigheten av ionepermeabiliteten over membranen: Membranen er mye mer 
permeabel for K+ enn for Na+ (pga K+-lekkasjekanaler). Det er derfor 
hvilemembranpotensialet ligger nær likevektspotensialet for K+. 
Na+/K+-ATPasen: Na+/K+-ATPasen 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. 
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b. 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). 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.  

26. (3) De følgende mekanismene forventes nevnt: i) Opptak ved hjelp av 
transportør-proteiner: Glu, GABA, Glysin, Dopamin, ii) Enzymatisk nedbrytning: 
Acetylkolin, Peptider, Dopamin, og iii) Spontant dekomponering. Eksempel på 
transmitter: Nitrogenoksid. 

Oppgave I (6) 

27. (3) RIKTIGE SVAR: b, c, e og f 

28. (3) Følgende eksempler på teratogener og deres effekter er diskutert i 
undervisningen: 
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Oppgave J (8) 

29. (4)    

a. A: serøs kjertelvev; B: nervevev; C: mukøs kjertelvev. 
b. Det serøse sekretet produsert i bilde A er et proteinrik-sekret. Proteinene er 

ladde molekyler som kan binde til både eosin og hematoksylin. I tillegg vil det 
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være en god del ruER i cytoplasma som vil binde hematoksylin (siden rRNA er 
negativ ladd). Fargen i dette området er derfor resultatet av en blanding av de 
to fargestoffene. Slim, som er produsert av cellene i bilde C er karbohydratrik, 
og er hverken positivt eller negativt ladd – det binder ikke til hematoksylin eller 
eosin, og det blir derfor lite farge i dette området. 

c. I spiserøret gir slim beskyttelse mot både mekanisk og kjemisk slitasje; det 
forhindrer uttørking av vevet; det smører mat i sin ferd ned til ventrikkelen; og 
det forhindrer at patogener kommer i kontakt med epitelet. 
I luftveiene vil slim kunne fange opp partikler (støv/mikrober); det forhindrer 
uttørking; det forhindrer at patogener kommer i kontakt med epitelet. 

30. (4) 

a. Schwann-celler. De pakker inn aksonene til nevroner.  
b. Celle A er assosiert med en myelinisert akson – her er det bare ét akson 

assosiert med Schwann-cellen, og man ser at membranen til cellen er kveilet 
mange ganger rundt aksonet. Celle B er assosiert med umyeliniserte aksoner – 
det er flere aksoner assosiert med Schwann-cellen, og membranen omgir 
aksonene, men er ikke kveilet rundt. 

c. Hver Schwann-celle strekker seg langs aksonen(e) slik at den omgir en viss 
lengde. Det er hovedsakelig cytoplasma/membran som strekker seg, og ikke 
cellekjernen. Hvis man tar et tynt snitt på et tilfeldig sted langs en nervefiber, er 
det derfor ikke uvanlig at man treffer et sted der cellekjernen ikke ligger – slik 
som med celle C. 
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