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Oppgavesettet består av 6 (seks) oppgaver som vektet likt.  

Forslag til disposisjon av de 3 timer som er til rådighet: Bruk ca. 30 min på hver besvarelse. 

Besvarelsene bør integrere noen detaljer i en sammenhengende besvarelse.  

 

 

1. Forklar hvordan insulin regulerer glukose- og fettmetabolismen etter et karbohydratrikt 

måltid som inntas etter 12 timers faste. Besvarelsen skal inkluderer insulins effekter på 

forskjellige organer som er relevante for regulering av glukose- og fettmetabolismen. Viktige 

reguleringsmekanismer bør forklares. 

Sensorveiledning: Det forventes at det forklares hvordan måltidet fører til økt insulin, og at insulin 

stimulerer glukoseopptak i muskel- og fettvev. Videre skal det forklares hvordan insulin hemmer 

glukosefrigjøring fra leveren og hemmer lipolysen i fettvev. For den utmerkede besvarelse bør 

insulins samspill med glukagon diskuteres samt insulins effekt på hjernen kan inkluderes. Detaljer om 

reguleringsmekanismer bør inkluderes.  

 

2. Beskriv gjennomførsel av en oral glukosetoleransetest (OGTT) gjennomføres. Forklar videre 

hvordan glukose tas opp i tarmen og hvordan insulinfrigjøring stimuleres. Beskriv glukose 

konsentrasjonen i blodet hos personer med type 2 diabetes under en OGTT og forklar 

hvorfor de har nedsatt glukosetoleransen. 

Sensorveiledning: Besvarelsen skal forklare at 75 g glukose inntas fastende og glukose måles 

regelmessig de neste to (eller 3) timer. Det skal forklares at glukose tas opp via SGLT1 i tarmen. 

Insulinfrigjøring stimuleres av økt glukosekonsentrasjon samt ab inkretiner. Det skal forklares at 

glukosekonsentrasjonen er mye høyere hos diabetikere enn hos friske. Verdier på glukose forventes 

å bli nevnt. Det skal forklares at insulinresistens i muskel og lever er hovedårsaken til nedsatt 

glukosetoleransen. Insulin rolle og konsentrasjoner under OGTT skal forklares for den utmerkede 

besvarelse. 

 

3. Forklar hvordan aminosyrer blir metabolisert. Det skal forklares hvordan aminogruppen 

fjernes, hvordan aminogruppen utskilles, hvordan karbonskjelettet metaboliseres. Du skal 

videre nevne vevene hvor forskjellige reaksjoner (metabolisme) foregår. 

Sensorveiledning: Det skal forklares hvordan aminotransferaser flytter aminogrupper fra aminosyrer 

til 2-oxo-syrer. Det skal forklares at glutamat kan deamineres oksidativt hvorved NH3 dannes. Det 

skal forklares hvordan aminogrupper overføres til oxaloacatat hvorved aspartat dannes. Det skal 

forklares at aspartat og ammoniakk levere nitrogen til ureasyklus og dannelse av urea. Det skal 

forklares at karbonskjelettet metaboliseres og går inn i Krebs cyklus for energi produksjon eller 

lagring som fett. Den utmerkede besvarelse skal forklare ureasyklus i noen detaljer og forklare at 



urea dannes fra arginin. Det skal forklares at transaminering foregår i alle vev men ureasyklus iser 

foregår i leveren. Den utmerkede besvarelse bør også forklare at nyrene kan bidra til ureasyklusen. 

 

4. Forklar videre hvordan insulin stimulerer glukoseopptak i skjelettmuskler. Forklar hvordan 

glukose tas opp i leveren og lagres som glykogen.  

Sensorveiledning: Besvarelsen skal forklare at glukose tas opp via GLU2 i leveren og hvordan 

glykogen syntase aktiveres. Det bør forklares at glukosekonsentrasjonen er høy i portvenen. 

Insulinstimulert translokasjon av GLUT4 skal forklares i detaljer. Den utmerkede besvarelse kan 

inkludere glukokinases i forklaring av glukoseopptak i leveren og litt om glukosetransportørenes 

affinitet for glukose. 

 

5. Forklar hvordan adrenalin og insulin regulerer lipolysen i fettceller hver for seg og sammen. 

Sensorveiledningen: Studenten skal beskrive i detaljer hvordan adrenalin, via β-adrenerge 

reseptorer, adenylsyklase og cAMP aktiverer PKA. Det skal forklares at PKA fosforylerer og aktiverer 

HSL og at PKA forforylerer perilipin hvorved ATGL aktiveres. Det skal forklares i detaljer at insulin 

aktiverer PKB som fosforylerer og aktiverer fosfodiesterase (PDE), hvilket fører til nedbrytning av 

cAMP. Den utmerkede besvarelse kan f.eks. nevne CGI-58 rolle for regulering av lipolyse. 

 

6. Velg oppgave 6.a eller 6.b (kun én besvarelse teller). Du skal kun besvare én av oppgavene 6a 

og 6b.  

 

a) Forklar hvordan fett (triglyserid) tas opp i tarmen og transporteres til fettcellene. I 

besvarelsen skal funksjon av proteiner som er involvert i transporten og lagring av fett i 

fettcellene forklares. (NB. Enzymer oppfattes som proteiner).  

Sensorveiledning: Det forventes at studenten forklare hvordan forskjellige lipaser bryter ned 

triglyserid og hvordan FFA og MAG tas opp i tarmen; gjenoppbygges i TG og inkorporeres i 

kylomikroner som via lymfesystemet når blodbanen. Studenten skal forklare hvordan 

lipoproteinlipase (LPL) i fett- og muskelvev sørger for at FFA kan opptas. Videre skal det forklares at 

FFA transporteres inn i cellene, resyntetiseres til TG og lagres i lipid dråper. Viktig enzymer skal 

navngis og B40 bør nevnes. Videre forventes at perilipin nevnes og fettransportører navngis. 

b) Forklar hva SREBP er og hvordan den bidrar til regulering av metabolismen. Forklar 

videre hvordan SREBP er regulert. 

Sensorveiledning: Det skal forklares at SREBP er en transkripsjonsfaktor som regulerer syntese av 

mange enzymer involvert i lipidmetabolismen. Det skal forklares at det finnes flere isoformer av 

SREBP, og SREBP-2 og SREBP-1c bør nevnes. Det skal forklares at SREBP («full lengde protein») finnes 

som et membranprotein i endoplasmatisk retikulum. Ved lav konsentrasjon av kolesterol forflyttes 

SREBP og «SREBP activating protein» (SCAP) til Golgi. Ved lan konsentrasjon av kolesterol (og andre 

steroler) aktiveres en protease som kløver SREBP-2, og den aktiverte SREBP-2 migrerer til nukleus og 

aktiverer transkripsjonen av gener involvert i bl.a. kolesterol syntese.  

For den utmerkede besvarelse skal det forklares at SREB-1c bidrar til økt lipogense i leveren. 


