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METABOLISME (THP 204) 

 

Utlevering av oppgave: mandag 24. august 2020 kl. 10.00 i WISEflow 

Innlevering av oppgave: mandag 24. august 2020 innen kl. 13.00 i WISEflow 

NB! Det skal kun lastes opp én fil som MÅ være i pdf-format. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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

hvordan glukose tas opp i leveren og lagres som glykogen.  



 

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

sammen. 

 

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).  

 

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

Forklar videre hvordan SREBP er regulert. 


