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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.  

2. Hva betyr oksidasjon og reduksjon?  

3. Hvilken funksjon har transaminaser?  

4. Hvordan kommer fettsyrer inn i cellene? 

5. Hva er en transkripsjonsfaktor?  

6. Hvilken reaksjon katalyserer adenylat syklase?  

7. Hvilken funksjon har amylase?  

8. Hvor virker bukspyttkjertellipase (pancreatic lipase)?  

9. Hva er en sinusoid?  

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

11. Hvilken reaksjon katalyserer glykogen syntase?  

12. Hvilken reaksjon katalyserer pyruvat karboksylase?  

13. Hvilken funksjon har UCP1 (uncoupling protein-1)?  

14. Hva trenger NAD+ for å bli til NADH?  

15. Hvilke vev uttrykker lipoprotein lipase (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?  

2. Hva er urea og hvilken fysiologisk funksjon har urea?  

3. Hvilken reaksjon katalyserer glutamat-dehydrogenase?  

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

5. Nevn forskjellige måter aktiviteten av enzymer kan reguleres.  

6. Hvordan reguleres glukoseopptak i celler som uttrykker GLUT4?  

7. Hvordan kan glukose regulere transkripsjonen av gener?  

8. Forklar hvordan en G-protein koblet reseptor virker. 

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

10. Forklar hvordan monosakkarider tass opp i tarmcellene. 

11. Hvilken rolle har gallesyre for opptak av fett?.  

12. Hvilke tre enzymer i glykolysen er irreversible? 

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

musklene?  

14. Hvordan kan glykogen fosforylase aktiveres?  

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

  


