
THP204 - Metabolisme 

Ordinær eksamen våren 2021, Norges idrettshøgskole 

 

Eksamenen består av 30 spørsmål som alle skal besvares. 

Alle spørsmål kan besvares med 1-2 setninger (2-4 linjer) 

Oppgavene 1-15 kan hver gi et poeng. 

Oppgavene 16-30 kan gi hver gi to poeng. 

 

Oppgaver som kan gi ett poeng 

Alle spørsmålene kan besvares tilfredsstillende med 2-3 setninger (2-4 linjer). 

 

1. Hva er enheten for energi og arbeid. Svar: Kalori eller Joule (cal eller J; kJ/kcal 

aksepteres) 

2. Hva betyr oksidasjon og reduksjon? Svar: Ved oksidasjon avgis elektroner; ved 

reduksjon mottas elektroner)  

3. Hvilken funksjon har transaminaser? Svar: Overfører en aminogruppe fra et molekyl 

til et annet; fra en aminosyre til en alpha-ketosyre.  

4. Hvordan kommer fettsyrer inn i cellene? Svar: Fettsyrer transporters normal i cellene 

av fettsyretransportør som CD36 (FAT) eller FATP.  

5. Hva er en transkripsjonsfaktor? Svar: Proteiner som regulerer transkripsjonen av 

gener. 

6. Hvilken reaksjon katalyserer adenylat syklase? Svar: Omdanner ATP til cAMP (og 

pyrofosfat). 

7. Hvilken funksjon har amylase? Svar: Katalyserer nedbrytningen av stivelse; kløver 

glykosidbindinger (α1,4-bindinger). 

8. Hvor virker bukspyttkjertellipase (pancreatic lipase)? Svar: Bukspyttlipase sekreres til 

12-finger tarmen og bryter ned triglyserid i tarmen. 

9. Hva er en sinusoid? Svar: Sinusoider er kanaler for blod i leveren (og visse andre 

organer) som virker i stedet for vanlige kapillærer.   

10. Hvilket molekyl/metabolitt aktiverer fosfofruktokinase-1 (PFK) allosterisk? Svar: 

Fruktose 2,6-bisfosfat. 

11. Hvilken reaksjon katalyserer glykogen syntase? Svar: Syntetiserer glykogen fra 

glukose er tilstrekkelig; kobler glukoseenheter fra UDP-glukose inn i glykogen 

partikkel. 

12. Hvilken reaksjon katalyserer pyruvat karboksylase? Svar: Det er tilstrekkelig at 

studenten svarer at pyruvat omdannes til oksaloacetat. 

13. Hvilken funksjon har UCP1 (uncoupling protein-1)? Svar: Tillater H+ ioner å 

diffundere inn i mitokondrienes matriks.  

14. Hva trenger NAD+ for å bli til NADH? Svar: To elektroner og et proton (H+). 



15. Hvilke vev uttrykker lipoprotein lipase (LPL)? Svar: Fettvev, muskler og hjertet 

uttrykker LPL. 

 

Oppgaver som kan gi to poeng ved detaljert svar. 

Alle spørsmålene kan besvares tilfredsstillende med 2-3 setninger (2-4 linjer).  

 

1. Forklar hvordan et glykogen partikkel er oppbygget? Svar for ett poeng: Glykogen er 

sammensatt av mange glukosemolekyler som forgrener seg. For 2 poeng: For 

eksempel at glukosemolekylene er bunnet samme i kjeder ved α1,4-bindinger og 

forgrenes seg via α1,6-bindinger eller forklarer størrelsen på et glykogenpartikkel.  

2. Hva er urea og hvilken fysiologisk funksjon har urea? Svar for ett poeng: Urea er 

molekylet hvorigjennom mesteparten av nitrogen fra aminosyrer utskilles. For 2 

poeng: Evt. litt om dannelsen av urea i ureasyklusen; eller at urea dannes i leverceller 

og utskilles i urinen.   

3. Hvilken reaksjon katalyserer glutamat-dehydrogenase? Svar for ett poeng: Glutamat-

dehydrogenase katalyserer reaksjonen hvor NH3 spaltes av glutamat. For 2 poeng: 

forklarer at oksaloacetat blir et produkt og reaksjonen inkluderer NAD//NADP; evt 

nevner at reaksjonen kalles oksidativ deaminering.  

4. Hvordan kan acetyl-CoA dannes og hvilken funksjon har acetyl-CoA? Svar for ett 

poeng: Acetyl-CoA kan dannes ved nedbrytning av pyruvat eller via β-oksidering. 

For 2 poeng: her kan f.eks. forklares and acetyl-CoA er substrat for Krebs syklusen 

(kondenserer med oksaloacetat og danner citrat). Det kan også forklares at acetyl-CoA 

brukes til syntese av ketonlegemer.  

5. Nevn forskjellige måter aktiviteten av enzymer kan reguleres. Svar for ett poeng: Her 

kan kovalent (evt. fosforylering) og allosterisk regulering nevnes. For 2 poeng: Her 

kan f.eks. translokasjon og protein-protein interaksjon nevnes. Alternativ: kompetitiv 

regulering. 

6. Hvordan reguleres glukoseopptak i celler som uttrykker GLUT4? Svar for ett poeng: 

Her kan nevnes at GLUT4 translokeres til cellemembranen. For 2 poeng: Her kan 

f.eks. nevnes at insulin stimulerer translokasjonen av GLUT4. 

7. Hvordan kan glukose regulere transkripsjonen av gener? Svar for ett poeng: Her bør 

nevnes at glukose aktiverer ChREBP. For 2 poeng: Her kan aktiveringen av ChREBP 

utdypes kort eller det kan nevnes at glukose stimulere insulinsekresjonen; insulin 

regulerer transkripsjonen. 

8. Forklar hvordan en G-protein koblet reseptor virker. Svar for ett poeng: Her skal 

nevnes at reseptorene interagerer med heterotrimere (alfa, beta, gamma) G-proteiner 

som aktiveres ved binding av GTP til alfa-subenheten. For 2 poeng: Her kan 

utskiftingen av GDP med GTP i alfa-subenheten utdypes eller det kan nevnes at 

betasubenhet i G-proteinet aktiverer et enzym (som f.eks. adenylyl syklase).  

9. Hvordan hemmer insulin aktiveringen av hormonsensitiv lipase (HSL)? Svar for ett 

poeng: Her kan f.eks. nevnes at insulin via PKB simulerer nedbrytningen av cAMP. 

For 2 poeng: Her kan mekanismene for PKB aktivering f.eks. utdypes og PDE 

nevnes.  



10. Forklar hvordan monosakkarider tass opp i tarmcellene. Svar for ett poeng: det skal 

forklares at glukoseopptak i tarmen er en aktiv prosess. For 2 poeng: Her kan utdypes 

at transporten er koblet til Na+ transport, eller at fruktose opptas via GLUT5 eller 

nevne GLUT2 som en mulig transportør for opptak i enterocyttene.  

11. Hvilken rolle har gallesyre for opptak av fett? Svar for ett poeng: Det kan forklares at 

gallesyrer bidrar til oppløsning (emulsjon) av lipiddråper. For 2 poeng: Besvarelsen 

kan utdypes med å forklare at det dannes miceller så lipasene kan virke.  

12. Hvilke tre enzymer i glykolysen er irreversible? Svar for ett poeng: Minst et enzym 

skal nevnes. For 2 poeng: Bør alle tre enzymer (hexokinase/PFK/pyruvat kinase) 

nevnes. 

13. Hvilke energisubstrater buker muskelceller og hvordan kommer substarten inn i 

musklene? Svar for ett poeng: Det bør forklares at karbohydrat og fett er de viktigste 

energisubstrater. For 2 poeng: Transportører for glukose (GLUT4) og FFA bør 

nevnes. Ketonlegemer og laktat kan evt nevnes med tilhørende transportører. 

14. Hvordan kan glykogen fosforylase aktiveres? Svar for ett poeng: Her kan forklares at 

adrenalin/glukagon aktiverer glykogen fosforylase via cAMP (eller nevne PKA). For 

2 poeng: Mekanismene for aktivering (fosforylering) av glykogen fosforylase utdypes 

og fosforylase kinase nevnes.  

15. Nevn de tre enzymer som bryter ned triglyserid til fettsyrer og glyserol.  Svar for ett 

poeng: Hormonsensitiv lipase kan nevnes. For 2 poeng: ATGL og 

monoacylglyserol-lipase skal nevnes. 

 

  


