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Oppgave 1 
 
 a) Forklar de fire ulike nivåene av proteinstrukturer. 

b) Forklar den generelle strukturen til proteinene myoglobin og hemoglobin.           
Hvilke oppgaver har disse to proteinene i kroppen? 

c)   I SDS-PAGE separeres proteinene nesten utelukkende på grunnlag av 
størrelse. Forklar hvorfor det er slik. Forklar kort hvordan man kan bestemme 
molekylvekten til et protein ved denne metoden. 

 

Oppgave 2 

a) Forklar begrepene Vmaks, Km og Kcat som brukes for å beskrive de katalytiske 
egenskapene til et enzym.                                                                

b) Hvilken reaksjon katalyserer de to enzymene glukokinase og heksokinase? 
Forklar hvorfor lever har glukokinase, mens hjernen og andre vev har 
heksokinase. 

c) Hvorfor er kolesterol viktig for kroppen? Hvor syntetiseres hovedmengden av 
kolesterolet, og hvordan blir kolesterol transportert i sirkulasjonssystemet? 
Hva menes med en «revers flyt» av kolesterol? 

     



 

 

                                         

Oppgave 3                                                                                           

a)   Under den fullstendige oksidasjonen av glukose blir pyruvat nedbrutt til CO2 i 
mitokondriematriks. Hvilke av reaksjonene i TCA-syklusen gir dannelse av 
reduserte coenzymer (NADH+H+eller FADH2) eller dannelse av energirike 
fosfatbindinger (GTP) direkte? Hva heter enzymene som katalyserer disse 
reaksjonene? 

b) Før aktiverte fettsyrer skal bli oksidert må de bli transportert inn i 
mitokondriene. Hvordan skjer denne transporten inn i mitokondriene?  
Beskriv kort reaksjonene i en runde med -oksidasjon av en aktivert fettsyre.                                       
Blir acetyl-CoA som dannes fra nedbryting av fettsyrer alltid «dirigert» inn i 
TCA-syklus? Begrunn svaret kort. 

c) Gi en kort oversikt over hvordan kompleksene/komponentene som utgjør 
elektrontransportkjeden er ordnet i den indre mitokondriemembranen.            
I hvilke av disse kompleksene blir protoner pumpet fra matriks over den indre 
membranen til intermembranrommet slik at en protongradient dannes? 
Forklar kort det generelle prinsippet for hvordan dette foregår i ett av 
kompleksene. 

  

Oppgave 4. 

a) Glukose kan dannes fra pyruvat via reaksjonene i glukoneogenesen.                   
Forklar hvordan pyruvat omdannes til fosfoenolpyruvat (PEP) i det første 
trinnet i glukoneogenesen.  
Hvilke to andre reaksjoner i reaksjonsveien fra PEP til glukose blir katalysert av 
enzymer som ikke deltar i glykolysen? Hva heter disse to enzymene?  

b) Hvor i kroppen foregår glukoneogenesen og hva er kildene til pyruvat som 
brukes i prosessen? Forklar kort Cori-syklusen. Hva er dens fysiologiske rolle? 

c) Bakterien E. coli kan vokse med acetat (en C2-forbindelse) som eneste 
karbonkilde, og plantefrø kan omdanne triacylglycerol (TAG) til glukose ved 
spiring. Hvordan kan bakterier og planter danne karbohydrat fra acetyl-CoA? 

  

  

 

Prøv å svare så konkret som mulig på alle spørsmålene.                                          

Lykke til!                                         

 

 
 


