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1
Organ består av ulike cellevev, hvorav noen av disse utgjør organets funksjonelle enhet.
Hva utgjør denne enheten i glandula thyreoidea?
A

Lipidrike celler som produserer steroidhormoner
Dette passer bedre med binyre cortex
B Somatotrofe celler som produserer veksthormon
Dette passer med adenohypofysen
C X Follikkelen som både produserer og lagrer hormonene T3 og T4
Riktig svar
D Ikke-myeliniserte aksoner som lagrer hormonene ADH og oksytocin
Dette passer med nevrohypofysen
000015d53bce40a49e

2
Retikulærsubstansen i hjernestammen består rent anatomisk av et nettverk av nevroner som ligger i
midtlinjen, paramediant og lateralt. I sistnevnte område finner man en mer avgrenset pigmentert kjerne
som blant annet er ansvarlig for retikulærsubstansens oppadstigende aktiveringssystem, samt kan
være affisert ved Alzheimers- og Parkinsons sykdom.
Hva heter denne kjernen?
A Nucleus ambiguus
B X Locus coeruleus
Locus coeruleus er kjernen i den laterale retikulærsubstansen, som for øvrig også har
noradrenalin som sin transmittorsubstans.
C Raphekjernen
D Nucleus dentatus
000015d53bce40a49e

3
I sagittalplanet ligger en struktur rett posteriørt for det kvinnelige urinrøret (urethra feminae).
Hvilken struktur er det?
A X Vagina
I hele sitt forløp følger urethra vaginas forvegg.
B Anus
C Rectum
D Cervix uteri
000015d53bce40a49e

4
Venøs drenasje av blod fra hjernen går via flere sinuser. En av disse er lokalisert like lateralt for sella
turcica.
Hvilke hjernenerver går gjennom denne?
A III, IV, VI, IX
B X III, IV, V, VI
Hjernenerve III, IV, to grener av V og VI går gjennom sinus cavernosus.
C IV, V, VI, VII
D III, IV, V, VII
000015d53bce40a49e

5
Ved implantasjon av et befruktet egg i livmoren tilkommer endringer i endometriet.
Hvilke forandringer i endometriet ser man?
A Endometriestromacellene blir bleke, runde og cytoplasmafattige
B X Endometriestromacellene blir cytoplasmarike og polygonale
Ved graviditet blir endometriestromacellene cytoplasmarike og polygonale. Dette kalles desiduale
forandringer. Trofoblast dannes fra det befruktede egget, ikke fra endometriet.
C Endometriestromacellene danner hypersekretoriske kjertler
D Endometriestromacellene omdannes til trophoblastceller
000015d53bce40a49e
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Placenta deles inn i en føtal og en maternell del.
Hva inngår i den føtale del av placenta?
A Endometriekjertler
B X Cytotrofoblast
Trofoblasten oppstår fra blastocysten, og danner den føtale del av placenta. Trofoblasten fester
seg til, og invaderer endometriet. Trofoblasten differensierer til cytotrofoblast og
syncytiotrofoblast.
C Deciduale celler
D Spiralarterier
000015d53bce40a49e

7
Bildene viser histologiske snitt fra brystkjertelen hos en 28 år gammel kvinne (HES, 100x og 400x).
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Hvilken beskrivelse passer best med bildene?
A

Melkeutførselsganger ved papilla mammae
Melkeutførselsgangene ved Papilla mammae er lange, vide og kledd av duktalt epitel og
myoepitel. I stroma kan man se bunter av glattmuskelfibre.
B Grupper av hvilende kjertelendestykker og ganger (dukter)
Bilde passer ikke med normalt, hvilende brystkjertel epitel.
C X Laktasjonsforandringer i kjertelepitelet
Ved laktasjonsforandringer blir det duktale epitelet hyperplastisk og de enkelte cellene blir større
enn ved hvile. Cellene produsere melk som sees som små bobler i cellene. Kjernene blir rundere
og har tydelige nukleoler som uttrykk for økt celleaktivitet.
D Talgkjertler ved papilla mammae
Bildet kan forveksles med talgkjertler, men talgkjertler har mindre lumen og mer stroma mellom
kjertlene
000015d53bce40a49e

8
Ved ulike typer ansiktsskader kan nerver som går gjennom orbita skades.
Hvilken komplikasjon kan oppstå dersom området rundt fissura orbita inferior rammes?
A Redusert sensibilitet i pannehud
B X Hemmet tåresekresjon
Visceral efferente fibre til gl. lacrimalis kommer fra n. intermedius til ganglion pterygopalatinum n. maxillaris ( (inn i orbita via fissura orbitalis inf.) - n. zygomaticus - n. lacrimalis til tårekjertelen
C Redusert akkomodasjon
D Opphevet blunkerefleks
000015d53bce40a49e
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Hos kvinner er det en lomme mellom bakre skjedeveggen og rectum.
Hva heter denne lommen?
A Fossa vesicouterina
B X Fossa rectouterina
Fossa rectouterina ligger an mot bukhinnen i den lommen som kalles fossa Douglasi. Her kan
man gjøre diagnostiske punksjoner og komme direkte inn i bukhulen via vagina.
C Fossa ischioanalis
D Fossa ischiorectalis
000015d53bce40a49e
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Nyrer og urinveier har forskjellige typer epitel som bidrar til funksjonen til de ulike delene.
Hvilken epitelbekledning finnes i ulike deler av dette systemet?
A Ureter er kledd av enradet sylinderepitel
B X Distale nyretubuli er kledd av enradet kubisk epitel
Nyrelegemet er kledt av flate celler, proksimale nyretubuli er kledt av kubisk til sylindriske celler,
ureter er kledt av overgangsepitel/urotel og distale nyretubuli er kledt av enradet kubisk epitel,
altså er påstand D riktig.
C Proksimale nyretubuli er kledd av flerradet plateepitel
D Nyrelegemet er kledd av urotel/overgangsepitel
000015d53bce40a49e
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Embryologisk deles hjernen inn i ulike områder.
Hvilke deler av hjernen omfatter telencefalon?
A
B
C
DX

Thalamus og hypothalamus
Pons og cerebellum
Thalamus og mesencefalon
Cortex cerebri og corpus striatum
Prosencefalon består av telencefalon (cortex cerebri og corpus striatum) og diencefalon
(thalamus og hypothalamus)
000015d53bce40a49e
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En 45 år gammel mann oppsøker deg og forteller at han ser dårligere. Det er spesielt på nært hold
synet er uklart, og han strever med å lese.
Hva er mest sannsynlig årsak til synsnedsettelsen?
A

Astigmatisme
Feil. Ved skeivhet i hornhinner blir bildet ofte uklart både på nært hold og avstand.
B Hypermetropi
Feil. Ved hypermetropi er bildet uskarp både på nært hold og på avstand.
C Myopi
Feil. Ved myopi ser man klart på nært hold men uklart på avstand.
D X Presbyopi
Riktig. Ved alderslangsyn svekkes øyets akkomodasjonsevne fordi linsen stivner. Lesebriller vil
hjelpe.
000015d53bce40a49e

13
Hva kan gi forsinket aldringsprosess?
A X Lavt kalori-inntak
Lavt kalori-inntak er forbundet med forsinket aldring i forsøk som er gjort på mange ulike arter, fra
rundorm og helt opp til aper. Slike forsøk er imidlertid ikke gjort på mennesker.
B Telomerase-mangel
Telomerase-mangel gir aksellerert aldring, ikke forsinket aldring.
C Laminopatier
Laminopatier - en gruppe sjeldne sykdommer som skyldes mutasjoner i gener som koder for
proteiner i cellekjernens lamina - er en av flere årsaker til aksellerert aldring
D Feil i DNA-reparasjonsmekanismer
Feil i DNA-reparasjonsmekanismer er assosiert med aksellerert aldring fordi det fører til økt
opphopning av mutasjoner og dermed genomisk instabilitet, som er en av de grunnleggende
mekanismene bak aldringsprosessen
000015d53bce40a49e
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Mødrehelse er sentralt i bistands- og utviklingsarbeid i lavinntektsland, og ett mål er å redusere
svangerskapsrelatert dødelighet.
Hvorfor dør gravide kvinner i slike land?
A
B
C
DX

HIV-infeksjon og relaterte sykdommer
Malaria under graviditet
Blødning i forbindelse med fødsel
Lav sosioøkonomisk status
Det finnes mange faktorer som påvirker utfall av graviditet og forløsning, spesielt i lavinntektsland.
Av viktigste årsaker er som vist i filmen "Why did Mrs X die?" på forelesning sosiale ulikheter for
kvinner og menn; utdanning, kunnskap om graviditet og tegn på sykdom og fare, tilgang til
ernæring, svangerskapskontroller, penger til transport til helsestasjon, fungerende helsesystem,
blodbank for eksempel.
000015d53bce40a49e
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En pasient som har en alvorlig sinnslidelse kan i dag tvinges til behandling for å forhindre at hun «får
sin utsikt til helbredelse eller vesentlig bedring i betydelig grad redusert, eller det er stor sannsynlighet
for at vedkommende i meget nær framtid får sin tilstand vesentlig forverret» i følge Psykisk
helsevernloven. Et viktig kriterium til må imidlertid være oppfylt før tvang kan benyttes.
Hvilket kriterium er det?
A

Pasienten må være utagerende
Nei. "Utagerende" er ikke en diagnose, og uansett ikke relevant for å benytte behandlingskriteriet.
B Pasienten må også lide av en somatisk sykdom
nei
C X Pasienten må mangle samtykkekompetanse
Ja dette kriteriet kom inn i loven i 2017
D Pasienten må være motivert for behandlingen
Da hadde vel tvang neppe vært nødvendig
000015d53bce40a49e
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I assistert befruktning er det til stadighet diksujoner om hva som skal tillates og tilbys av metoder for å
få barn.
Hvilken av slike metoder er ikke tillatt i Norge i dag?
A

Sæddonasjon
Nei, har vært tillatt siden 1950-tallet
B ICSI (Intracytoplastisk sperm injeksjon)
Var lenge ikke tillatt, men er tillatt i dag
C X Eggdonasjon
Har vært, og er fremdeles forbudt
D IVF (In vitro fertilisering)
Nei, har vært tillatt siden den kom på 1980-tallet
000015d53bce40a49e
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Bekkenbunn (diaphragma pelvis) består av to parede muskler.
Hvilke muskler er det?
A m.piriformis og m.coccygeus
B m.ischiocavernosus og m.sphincter ani externus
C X m.levator ani og m.coccygeus
M. levator ani også kallt anal løfteren. Hele m. levator ani hjelper under tarmtømmingen dels ved
å forsnevre endetarmskanalen, dels ved å trekke analdelen av endetarmen opp forbi
fekalmassen. M.coccygeus bidrar sammen med m.levator ani til å holde bukkinnvollene på plass.
(Kilde: Menneskets funksjonelle anatomi. Hans A. Dahl, Eric Rinvik, 3.utgave)
D m.cremaster og m.gluteus maximus
000015d53bce40a49e
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Kvinner har rett til selvbestemt abort til utgangen av 12. svangerskapsuke i Norge.
Hva er denne selvbestemmelsen etisk sett begrunnet i?
A

Det er kvinnens fremtidige liv det handler om og hun må selv ta beslutninger som gjelder hennes
egen fremtid
Relevant men ikke helt riktig. Å få et barn vil i høyeste grad påvirke fars fremtid også - likevel har
han ingen selvbestemmelse. Paret vil heller ikke ha selvbestemmelse om behandlingsavgjørelser
i nyfødtmedisinen - når barnet har kommet ut av kvinnens kropp. Selvbestemmelsen er altså
bygget på selvbestemmelse over egen kropp, kvinnens kropp.
B X Kvinnen bestemmer over sin egen kropp, og dermed fosteret som befinner seg der
Ja. Selvbestemmelsen er en kroppslig selvbestemmelse. Når fosteret kan overleve uavhengig av
kvinnen, eller er født, så opphører selvbestemmelsen nettopp fordi det er egen kropp kvinnen har
rett til å bestemme over
C Kvinnen har tradisjonelt hatt hovedansvaret for barn og er derfor den som er best egnet til å
bestemme
Relevant men ikke helt riktig. I dag vil mange menn ta et solid ansvar for barna, av og til også et
hovedansvar, uten at det på noen måte innvirker på kvinners selvbestemmelse i
abortsammenheng. Selvbestemmelsen springer altså ikke ut fra dette premisset, men ut fra
premisset om at fosteret er plassert i kvinnens kropp som hun selv råder over.
D Kvinnen bestemmer selv fordi det ikke finnes noen andre som kan bestemme over henne
Jo, siden vi også har nemndbestemt abort i Norge, så anerkjenner vi at andre kan bestemme over
kvinnen
000015d53bce40a49e
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En mann på 40 år er henvist til psykiatrisk vurdering etter en bilulykke der han har fått kontusjon av
deler av begge frontallappene.
Hvilket symptom vil du spesielt forvente å finne ved undersøkelse?
A

Redusert hukommelse
Det viktigste området for hukommelse er hippocampus som sitter medialt på temporallappene.
B Redusert språkforståelse
Det primære området for spåkforståelse er Wernickes område som sitter i dominant temporallapp
(evt dels i parietallappen), dvs venstre side for høyrehendte
C X Redusert impulskontroll
Frontallappene er viktige for sosial tilpasning, konsekvenstenking og hemming av umiddelbare
responser
D Redusert seksualldrift
Seksualdriften er primært lokalisert i det limbiske system (bla amygdala) i tillegg til flere andre
deler av hjernen
000015d53bce40a49e
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Høyere cerebrale funksjoner betegner blant annet ulike typer bevisst og ubevisst kontroll i CNS, sånn
som tenkning, hukommelse, planlegging og beslutningstaking.
Hvor foranderlige er slike funksjoner hos pasienter med cerebrale sykdomstilstander?
A Høyere cerebrale funksjoner er gjerne dynamiske hos barn og unge, men de er statiske hos eldre
B X Høyere cerebrale funksjoner er dynamiske og avhenger både av sykdomsprosess og behandling
Både sykdom (for eksempel cerebral hyperaktivitet) og behandling (for eksempel medikamenter
eller operasjoner) kan påvirke slike funksjoner.
C Høyere cerebrale funksjoner er av ulike typer, der noen er dynamiske mens andre alltid er
statiske
D Høyere cerebrale funksjoner er statiske både hos barn og eldre, uavhengig av sykdomstilstand
000015d53bce40a49e
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En mann (51 år) kommer til fastlegen med søvnproblemer og ønske om resept på sovetabletter. Han
ser sliten og ustelt ut, og du kjenner at det lukter alkohol. Han forteller at han har problemer med
jobben, og han tror at samboeren er i ferd med å flytte fra ham. Han gir uttrykk for at han ikke greier
mer nå.
Hva bør du som fastlege gjøre i denne situasjonen?
A

Du henviser ham videre til psykiatrisk poliklinikk fordi han har komorbiditet med både sosiale
problemer, rusproblem og psykisk lidelse
B Du begynner å utforske mannens alkoholproblem, og du tror han i tillegg misbruker andre
rusmidler. Du henviser ham videre til klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
C Du gir ham en resept på sovemedisin. Du informerer om kort brukstid og ber ham ta kontakt på
nytt om noen dager dersom søvnen ikke er blitt bedre
D X Du ber ham fortelle mer om sin livssituasjon, for du ønsker å utforske bakgrunnen for hans
problemer. Du undersøker om han har tanker om å ta livet sitt
Dette alternativ er det mest riktige svaret. Begrunnelse: I en slik situasjon blir det viktig å først
utforske mannens livssituasjon og bakgrunnen for de problemer han opplever før tiltak
iverksettes. Det at han gir uttrykk for at han ikke greier mer nå blir viktig å utforske, betyr det at
han har tanker om å ta livet sitt? Dette svaralternativ er det eneste alternativet som har et
helhetsperspektiv, i og med at de andre bare omhandler deler av mannens problemer.
000015d53bce40a49e
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En andel av den voksne befolkningen i en større norsk by kan forventes å ha hatt en psykisk lidelse
(inkludert ruslidelser) i løpet av de siste 12 månedene.
Hvor stor er denne andelen?
A
B
C
DX

3%
13 %
23 %
33 %
Se feks Kringlen et al i American Journal of Psychiatry, 2001, også vist i klinikk om psykisk lidelse.
Ikke ny men god referanse og sannsynligvis ikke veldig store endringer i total forekomst etter det.
000015d53bce40a49e
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En tidligere frisk ung kvinne på 20 år har flyttet til nabobyen for å studere. Når de skal levere en
oppgave utpå høsten oppdager en venninne at kvinnen bare har skrevet noen få sider, og at hun har
skrevet om ulykker og nyheter som ikke har noe med studiet å gjøre. Venninnen blir bekymret og
prøver å snakke med kvinnen om hva som er problemet. Når kvinnen skal svare bruker hun ord på
uvanlige måter slik at venninnen ikke forstår hva hun mener, og hun bruker enkelte ord som venninnen
ikke har hørt før, som tankedemokrati og fonemi.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til kvinnens symptomer?
A Dramatiserende personlighetsforstyrrelse
B Sosial fobi med panikklidelse
C X Psykose
Typisk disorganisering og tankeforstyrrelse ved psykose. Vanlig alder og situasjon for debut av
psykose
D Ekspressiv språkforstyrrelse
Starter tidligere
000015d53bce40a49e
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Et vanlig psykiatrisk journalopptak er innom mange ulike tema.
Hva bør man ha som første tema?
A
B

Barndom og oppvekst
Informasjon om juridiske forhold ved samtalen
Dette er viktig ved samtale ifm tvangsinnleggelser men de aller fleste pasientene har frivillig
behandling. Dette er derfor ikke det mest riktige svaret.
C Somatisk sykdom og rusbruk
D X Aktuelt problem og nylige hendelser
Pasienten må få snakke om det man opplever som viktigst først for å få god kontakt og
arbeidsallianse
000015d53bce40a49e
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Du er den nye fastlegen til en 19 år gammel mann, og under en konsultasjon med pasienten blir du
bekymret for at han kan begå selvmord. Du får vite at pasienten har hatt en voldelig oppvekst, og at
han tidligere har prøvd å ta sitt eget liv. Når du spør om relasjoner får du vite at han har lite kontakt
med foreldre, har få venner på skolen, og at kjæresten han var sammen med i flere år, gikk fra ham
nylig.
Hvilken risikofaktor gir mest grunn til bekymring for selvmordsfare?
A X Tidligere selvmordsforsøk
Riktig svaralternativ er tidligere selvmordsforsøk. Tidligere selvmordsforsøk oppfattes som en av
de sterkeste risikofaktorene for selvmord. Det viser blant annet at pasienten både har tenkt og
handlet med intensjon om å ta sitt eget liv, og kan bidra til å senke terskelen for å gjenta
handlingen. Omsorgssvikt, brudd med nær relasjon og lite sosialt nettverk er også risikofaktorer,
men de er ikke like sterke/gir ikke like betydelig økt risiko for selvmord som ved tidligere
selvmordsforsøk. Les mer i Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading
2014-2017, side 12 fra Helsedirektoratet: https://www.regjeringen.no/
contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf
B Brudd med nær relasjon
C Omsorgssvikt
D Lite sosialt nettverk
000015d53bce40a49e
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Du får inn en 22 år gammel mann på fastlegekontoret som er ny på din liste. Mannen har med seg
papirer fra tidligere leger, hvor det blant annet står at han har vært innom fengsel hele 4 ganger, og at
han startet med kriminelle handlinger allerede før han fylte 15 år. Fra tidligere journaler finner du også
at han framstår som manipulerende og impulsiv, og at han har lite skyldfølelse for de handlingene han
har gjort tidligere.
Hvilken personlighetsforstyrrelse passer med mannens tidligere historie?
A
B
C
DX

Paranoid personlighetsforstyrrelse
Schizotyp personlighetsforstyrrelse
Schizoid personlighetsforstyrrelse
Dyssosial personlighetsforstyrrelse
Dyssosial personlighetsforstyrrelse er den personlighetsforstyrrelsen som passer best med
historien. Kjennetrekk ved dyssosiale er at de er impulsive, ansvarsløs, hensynsløs, normløs og
utnyttende.
Kilder: https://sml.snl.no/psykopati
https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/psykiatri/tilstander-og-sykdommer/ulikesykdommer/personlighetsforstyrrelser/
000015d53bce40a49e

27
Du møter en 17 år gammel jente som sliter med selvskading. Som den nye fastlegen hennes får du
vite at hun har få venner på skolen, at hun blir mobbet og at det nylig ble slutt med en kjæreste etter
fire år. Hun har tidligere sagt at hun ble seksuelt misbrukt av sin far som liten.
Hvilken av disse opplysningene er mest sannsynlig en årsaksfaktor for hennes selvskadingen?
A Mobbing
B Brudd med kjæresten etter fire år
C X Seksuelt misbruk som barn
Traumepåkjenning i barneårene som vold, seksuelle overgrep og neglekt påvirker personens
helhetlige utvikling og fungering, somatisk, psykologisk og sosialt. Tidlige traumer er mer skadelig
enn traumeerfaringer senere i livet. De mest skadelige traumene er de som skjer i relasjoner. De
andre faktorene har mest sannsynlig hatt en innvirkning på denne pasienten, men det å bli
seksuelt mishandlet av en tillitsperson i ung alder er ofte en av de sterkeste bakenforliggende
årsakene til selvskading. Les mer på http://tidsskriftet.no/article/1823575
D Lite sosialt nettverk
000015d53bce40a49e
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I funniculus spermaticus (sædstrengen) finner vi flere strukturer.
Hvilke strukturer er det?
A a.testicularis, v.testicularis med plexus genitalis, n.genitofemoralis og ductus ejaculotori
B X a.testicularis, v.testicularis med plexus pampiniformis, n.genitofemoralis og ductus deferens
Ved en sterilisering av en mann er det viktig å være klar over de anatomiske strukturer som er i
funnikulum. Da hver struktur kan skades når ductus deferens klipes over.
C a.scrotalis v.testicularis med plexus genitalis, n.scrotalis og ductus deferens
D a.testicularis, v.testicularis med plexus pampiniformis, n.genitofemoralis og ductus ejaculatori
000015d53bce40a49e
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Bildet viser et histologisk snitt fra lymfeknute (HES, liten forstørrelse) .
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Hva er merket 3a?
A X Follikler med germinalsentra
Riktig.
B Parakorteks
Parakorteks er 3b.
C Medulla
Medulla er 4.
D Randsinus (marginalsinus)
Randsinus er 5.
000015d53bce40a49e
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Hypofysen er lokalisert i sella turcica og består av to hoveddeler; adenohypofysen og nevrohypofysen.
Hva er den sistnevnte delen bygget opp av?
A X Bunter av aksoner fra nevrosekretoriske nevroner og gliaceller
Dette er det riktige svar
B Basofile celler som produserer TSH (thyreoideastimulerende hormon)
Dette passer best med adenohypofysen
C Kromofobe celler som inneholder få eller ingen hormongranula
Dette passer best med adenohypofysen
D Acidofile celler som produserer veksthormon og prolaktin
Dette passer best med adenohypofysen
000015d53bce40a49e
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Det ble gjennomført et randomisert kontrollert forsøk for å undersøke effekten av metforminbehandling
under svangerskap på barnets vekst etter fødsel. Hver kvinne mottok enten metformingbehandling
eller placebobehandling, og behandlingen ble tilordnet tilfeldig. En av vekstvariablene som ble
undersøkt var BMI-z-score ved 48 uker. Anta at BMI-z-score er normalfordelt for begge
behandlingsgruppene med samme varians.
Hvilken test kan brukes for å teste om det er en effekt av metforminbehandling?
A Kjikvadrat-testen
B Mann-Whitney U-test
C X To-utvalgs t-test
Pga normalfordeling, uavhengige utvalg og lik varians.
D Paret t-test
000015d53bce40a49e
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Dioksiner er en stoffgruppe miljøgifter med lang halveringstid i biologiske organismer, blant annet på
grunn av høy fettløselighet. Dioksiner akkumuleres og lagres i alt fettvev.
I hvilket organ akkumuleres denne miljøgiften sterkest?
A Milt
B X Lever
leveren inneholder en gruppe proteiner som binder dioksiner, og det akkumuleres derfor spesielt
mye her
C Hjerne
D Nyre
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Naturmiljøet, og dermed mennesker, er i mange ti-år forurenset med endokrint virkende miljøgifter.
Hva er de viktigste kjemiske egenskapene ved disse miljøgiftene som gjør dem så
problematiske for mennesker?
A

De er vannløselige og taes lett opp via tarmen, fordeles godt i kroppen og de er svært persistente
i naturmiljøet
B Det er vannløselige molekyler som har strukturlikhet med hormoner og bindes raskt og godt til de
samme resptorene
C X De er fettløselige, molekylene har en viss strukturlikhet med androgener og østrogener, og de
nedbrytes sakte i naturmiljøet
Riktig svar. Fettløselighet gjør at stoffene lett tas opp i kroppen og lagres i upolare cellestrukturer
og fettvev. Strukturlikhet indikerer binding til samme reseptorer i cellene som hormonene.
Stoffene brytes svært sakte ned i naturen og de oppkonsentreres i næringsnettene. Mennesker
kan dermed eksponeres for og lagre tilstrekkelige mengder til å utvikle effekter.
D De er stor planære molekyler som både virker som hormonhermere og er kreftfremkallende
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En mann er forkjølet. En virusinfisert målcelle er blitt drept av en CD8+ effektorcelle.
Hvordan reagerer makrofager i vevet omkring på den døde cellen?
A X De reagerer på apoptotiske celler med fagocytose uten ytterligere aktivering
T-celler induserer drap ved apoptose. Fagocytter skiller mellom nekrose og apoptose ved ikke å
aktiveres mer ved apoptose. Det tredje alternativet er upresist og delvis galt.
B De reagerer på nekrotiske celler med aktivering og fusjon av fagosomer og lysosomer
C De reagerer på døde celler med reseptormediert endocytose og aktivering av NADPH-oksydase
000015d53bce40a49e
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En ung pasient utredes for immunsvikt. Man finner lave nivåer av komplementfaktor 2 (C2) i serum.
Hvilke deler av komplementsystemet vil være affisert ?
A X Lektin pathway og klassisk pathway
I lektin- og klassisk pathway inngår C2 i komplekset C4b2a, som er en C3-konvertase. Kilde:
Janeway "Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition." Kapittel: "The
complement system and innate immunity, 2-6 og 2-7" Garland science 2001
B Alternativ pathway og terminal pathway
C Terminal pathway og lektin pathway
D Klassisk pathway og alternativ pathway
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Ved en svært sjelden arvelig immunsvikttilstand fungerer ikke NADPH-oksydasen i nøytrofile
granulocytter.
Hva er de vanligste konsekvensene som følger av endringene i immunsystemet ved
tilstanden?
A

Pasienten får hyppige bakterieinfeksjoner pga. redusert førstelinjeforsvar med dårlig fungerende
nøytrofile.
Svaret er for så vidt riktig, men mindre presist enn fasit. «Dårlig fungerende» beskriver ikke
hvilken funksjon som svikter når NADPH-oksydasen ikke fungerer.
B Pasienten får svingende nøytrofiltall i blodet pga. toksiske mellomprodukter ved aktivering av
nøytrofile.
Aktiveringen av de nøytrofile er normal selv om de ikke klarer å drepe mikroorganismer etter
fagocytose. Svingende nøytrofiltall sees ved andre tilstander (medfødte cykliske nøytropenier).
C Pasienten får alvorlig nøytropeni pga. forkortet levetid for nøytrofile.
NADPH-oksydasen brukes til produksjon av reaktive oksygenforbindelser for å drepe fagocytterte
mikroorganismer. Øvrige funksjoner i cellene er normale, og det er derfor ingen grunn til at de får
forkortet levetid.
D X Pasienten får kroniske bakterieinfeksjoner pga. redusert drapsevne hos nøytrofile.
NADPH-oksydasen brukes til produksjon av reaktive oksygenforbindelser for å drepe fagocytterte
mikroorganismer. Når bakterier ikke drepes, blir infeksjonene kroniske og det dannes granulomer.
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Et nyutviklet medikament viser seg å ha som bivirkning at ekspresjonen av genene som koder for
proteinkomplekset TAP (transporter associated with antigen processing) blir kraftig nedregulert. En
pasient som bruker medikamentet, smittes av en virusinfeksjon.
Hvordan påvirkes immunforsvaret til pasienten av medikamentet?
A

Binding av virusrelaterte peptider til HLA klasse I i endoplasmatisk retikulum hemmes
Det er for så vidt riktig at bindingen blir lavere. Det skyldes ikke noen hemning av
bindingsprosessen, men at peptidene ikke kommer seg inn i ER.
B X Bare små mengder virusrelaterte peptider pumpes inn i endoplasmatisk retikulum
TAP har som funksjon å transportere peptider fra cytosol til ER, før peptidene bindes til HLA
klasse I.
C Proteasomene frigjør bare små mengder virusrelaterte peptider etter prosessering av virusprotein
Proteasomene kutter opp virusprotein til peptider, men peptidene trenger ingen hjelp fra TAP til å
komme ut av eller løsne fra proteasomet.
D Invariant kjede blir ikke utvekslet med virusrelaterte peptider på HLA klasse II
Peptider som bindes til HLA klasse II kommer fra fagolysosomer, og utskifting av CLIP (en liten
del av invariant kjede) katalyseres av HLA-DM.
000015d53bce40a49e
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En av mekanismene for perifer T-celletoleranse er sekvestrering av antigen.
Hva innebærer dette?
A

At antigenene som T-cellene har reseptor for bare uttrykkes på celler som mangler evnen til
kostimulering
Helt feil.
B At antigenene som T-cellene har reseptor for ikke befinner seg i immunologisk privilegerte
områder
Immunologisk privilegerte områder har ulike mekanismer for å holde T-celler unna eller hindre
aktivering av dem. Men slike områder kan godt uttrykke antigener som kunne ha aktivert T-celler
med passende reseptor hvis cellene slapp inn eller kunne aktiveres som normalt.
C At antigenene som T-cellene har reseptor for bare uttrykkes i thymus og ikke i perifert vev
Helt feil.
D X At antigenene som T-cellene har reseptor for befinner seg i vev som er atskilt fra immunsystemet
Sekvestrere betyr å atskille i et eget område.
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I forløpet av en virusinfeksjon er det dannet cytotoksiske effektorceller som følge av aktivering av det
ervervede immunforsvaret.
Hvordan gjenkjenner disse effektorcellene de infiserte målcellene som skal drepes?
A X Effektorcellene gjenkjenner virusrelatert materiale på målcellenes HLA klasse I, og dreper dem
uten å motta andre signaler
CD8+ cytotoksiske effektor celler trenger ikke hjelp for å drepe målcellen. Det er nok å gjenkjenne
at målcellen er infisert ved at den presenterer viruspeptid på HLA klasse I.
B Effektorcellene gjenkjenner virusrelatert materiale på målcellenes HLA klasse I, og dreper dem
etter at de har fått hjelp av en T-hjelpercelle
CD8+ cytotoksiske effektor celler trenger ikke hjelp for å drepe målcellen. Det er nok å gjenkjenne
at målcellen er infisert ved at den presenterer viruspeptid på HLA klasse I.
C Effektorcellene gjenkjenner antistoffer og HLA-E på målcellene, og dreper dem etter aktivering
med cytokiner som interleukin-15
Svaret beskriver noen av signalene som påvirker NK-celler, som tilhører det medfødte forsvaret.
Oppgaven presiserer at effektorcellene tilhører det ervervede forsvaret.
D Effektorcellene gjenkjenner ulike hemmende og aktiverende reseptorer på målcellene, og det
samlede signalet avgjør om målcellene skal drepes
Svaret beskriver signalene som påvirker NK-celler, som tilhører det medfødte forsvaret.
Oppgaven presiserer at effektorcellene tilhører det ervervede forsvaret.
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I enkelte svangerskap blir fosteret anemisk på grunn av antistoff-mediert lyse av erytrocytter, såkalt
erytroblastose. Antistoffene er dannet av mor. De er rettet mot antigener på barnets erytrocytter, som
barnet har arvet fra far og som er annerledes enn mors antigener.
Hva karakteriserer antistoffene som fører til erytroblastose?
A

De er av IgM isotype og bindes av Fc-reseptor FcRn
IgM transporteres ikke over placenta. Det skyldes at de ikke kan bindes til FcRn, som er
transportmolekylet for immunglobulin over placenta.
B De er av IgG isotype og bindes av Fc-reseptor FcRn
Svaret er for så vidt riktig fordi IgG kan bindes til transportmolekylet FcRn for immunglobuliner
over placenta. Men svaret er mindre presist enn fasit fordi ikke alle IgG-molekyler aktiverer
komplement, som er en forutsetning for lysering av barnets erytrocytter.
C De er av IgM isotype og aktiverer komplement
IgM transporteres ikke over placenta.
D X De er av IgG isotype og aktiverer komplement
De må være av IgG isotype for å kunne transporteres over placenta. De må også være
komplementaktiverende for å kunne gi lyse av barnets erytrocytter.
000015d53bce40a49e
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Kronisk granulomatøs sykdom (CGD) er en genetisk bestemt primær immunsviktsykdom forårsaket av
mutasjoner i genet som koder for en av de fem komponentene i NADPH oksidasen som genererer
oksygenradikaler.
Hvilken risiko har personer med denne sykdommen?
A
B
C
DX

Mer utsatt for magesår
Mer utsatt for virusinfeksjoner
Økt risiko for kreft generelt og leukemi spesielt
Økt mottakelighet for bakterielle infeksjoner
NADPH oksidasen sitter i fagosom-membranene og lager oksygenradikaler som bidrar i drap av
mikrober. Svekket funksjon av fagocytter som nøytrofile og makrofager gjør pasientene spesielt
utsatt for bakterielle infeksjoner, men ikke virusinfeksjoner.
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Leukocytt-adhesjonsdefekt (LAD) type 1 kjennetegnes ved mutasjon i beta-integriner slik at disse er
defekte.
Hvilken økt risiko har affiserte personer og hvorfor?
A Økt risiko for kardiovaskulær sykdom pga økt tendens til koagulering av blodplater til endotelet
B Økt risiko for kreft fordi NK-cellene ikke klarer å binde seg effektivt til kreftcellene og drepe disse
C X Økt risiko for bakterielle infeksjoner pga hemmet migrasjon av leukocytter fra blodbanen og ut i
infisert vev
Beta-integrinene er viktige i å arrestere/bremse leukocytter i blodet som må vandre ut i vevet for å
bekjempe infeksjon. De oppreguleres ved skade/infeksjon slik at leukocyttene ruller sakte over
endotelet og til slutt stopper helt opp.
D Økt risiko for virusinfeksjoner pga økt migrasjon av leukocytter fra blodbanen og ut i infisert vev
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De ytre trofoblastene (syncytiotrofoblasten) i placentas villi danner et syncytium-lag. Fra syncytium
avstøtes det mikrovesikler (såkalte STBM = syncytiotrofoblast-mikrovesikler) til mors sirkulasjon
gjennom hele svangerskapet.
Hvilken funksjon har disse mikrovesiklene?
A De fører til svangerskapsforgiftning når mengden ikke er høy nok
B X De interagerer med mors immunceller og endotelceller
STBM induserer proinflammatorisk cytokinproduksjon i immunceller. STBM har en direkte effekt i
endotelceller, noe som fører til redusert proliferasjon og oppregulering i cytokinproduksjon. Høye
nivåer av STBM forårsaker skadelig betennelse og bidrar til utvikling av preeklampsi.
C De stimulerer til dannelse av nye placenta-villi
D De skiller ut alle avfallsstoffer fra foster til mor
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Maternelle uterine NK-celler finnes i store mengder i livmorveggen i tidlig graviditet. Sirkulerende NKceller er spesialisert for å angripe og drepe fremmede celler. Fosterets celler, trofoblastene, er delvis
fremmede for mors immunforsvar, men aksepteres likevel av uterine NK-celler.
Hvordan er dette mulig?
A X Maternelle uterine NK-celler dreper ikke trofoblastene fordi disse utrykker spesielle
vevstypeantigener
Fostercellene er fremmede (eller delvis fremmede) for mors immunsystem på grunn av fremmed
MHC-uttrykk. Aktivering unngås ved at det er spesialiserte fosterceller (trofoblaster) som møter
mors celler direkte. Trofoblastene uttrykker ikke klassisk MHC I (HLA-A, HLA-B). De uttrykker
isteden Ikke-klassisk MHC I (HLA-G, HLA-E og HLA-C) som aksepteres av mors NK-celler og
ikke gir T-celleaktivering.
B
Trofoblastene har stor fagocyterende evne og kan derved eliminere maternelle uterine NK-celler
C Maternelle uterine NK-celler dør når trofoblastene invaderer livmorveggen under svangerskapet
D Trofoblastene uttrykker ikke alloantigener fra far og blir derfor ikke gjenkjent av maternelle uterine
NK-celler
000015d53bce40a49e
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Hvilken type infeksjoner forekommer hyppig og fører til store plager for barn med medfødt
hypogammaglobulinemi?
A Bakterielle tarminfeksjoner
B X Bakterielle luftveisinfeksjoner
Dette er beste alternative svar
C Virale luftveisinfeksjoner
D Bakterielle urinveisinfeksjoner
000015d53bce40a49e

46
Det organiske løsemiddelet n-heksan metaboliseres til 2,5-heksandion ved CYP-oksidasjon.
Hva er den toksiske effekten av denne metabolitten?
A X Den gir tap av aksonale nevrofilamenter og utløser nevropatier i det perifere nervesystemet
Nevrofilamenter er del av cytoskjelettet i aksoner. Heksandion påvirker protein-protein
interaksjoner i cytoskjelett. Det gir tap av aksonale nevrofilamenter og atrofi av aksonet.
B Den induserer apoptose i Leydigceller og fører til redusert fertilitet hos menn
C Den distribueres til hjernen og utløser de klassiske kognitive løsemiddelskadene
D Den binder seg til membraner i hepatocytter og gir redusert leverfunksjon
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Malignt mesoteliom i pleura er en alvorlig kreftsykdom. Mer enn 80 % av tilfellene er antatt å skyldes
en spesiell påvirkning.
Hvilken type eksponering er den hyppigste årsaken til slik sykdom?
A X Asbest
Asbest er antatt å være årsaken til mer enn 80% av tilfellene med mesoteliom
B Tobakk
Tobakk antas ikke å være av noen betydning for denne kreftformen
C Tobakk i kombinasjon med asbest
Tobakk antas ikke å være av noen betydning for denne kreftformen, verken alene eller sammen
med asbest
D Krom og nikkel i kombinasjon
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I komplementsystemet får du dannet membranangrepskomplekset (MAC) som kan lysere mikrober.
Hvilken av disse bakteriene vil MAC ha minst effekt på?
A X Staphylococcus aureus
Riktig svar er Staphylococcus aureys, som er en gram-positiv stavbakterie. MAC er et
sylinderkompleks som danner porer i cellemembranen til for eksempel bakterier. Dette
syilnderkompekset virker best på å trenge seg gjennom gram-negative bakterier, da de har en
tynnere cellevegg. Ofte er celleveggen til gram-positive bakterier så tjukt at MAC ikke klarer å
trenge seg gjennom hele celleveggen, og dermed er den ikke like effektiv på disse bakteriene. De
andre alternativene gir mindre riktige svar, da de er gram-negative bakterier. Les mer på http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23869880
B Pseudomonas aeruginosa
C Escherichia coli
D Haemophilus influenzae
000015d53bce40a49e
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Tabun og sarin er stridsgasser av samme type. Særlig er sarin kjent fra konfliktområdene i Midt-Østen i
de siste ti-årene. Gassene har samme effekt på mennesker som plantevernmidlene organofosfater og
karbamater.
Hvilken effekt er det?
A
B

Blemmer og etseskader i lungene og på huden pga. apoptose og nekrose
Endret Na+ og K+ transport og forsinket repolarisering av nervecellemembranen
Dette beskriver en del av effekten av DDT.
C Reduksjon av elektrontransportkjeden i mitokondriene
D X Hemming av kolinesterase i nervesynapsene
Disse stoffene binder seg til aktivt sete på enzymet acetylcholinesterase og konkurrerer ut
acetylcholin. Dermed hindres nedbrytning av acetylcholin etter overføring av nervesignalet, og det
skjer en opphopning av acetylcholin i den synaptiske kløfta. Økt mengde actylcholin vil føre til
fyring av nye aksjonspotensial på mottakercella. Blemmer og etseskader i lunger og på hud
forårsakes av såkalte sennepsgasser som har en annen kjemisk sammensetning enn
acetycholinesterase-hemmerne.
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Hvordan virker aldosteron i nefronet?
A
B
C
DX

Den har sin hovedeffekt på proximale tubuli
Den har sin effekt ved å stimulere cAMP
Den fører til økt reabsorbsjon av H+
Den har sin effekt ved å øke distal tubulær permeabilitet for Na+
Aldosteron fører blant annet til at eNaC - kanaler hektes på apikale membraner i samlerørene og
derved lager kanaler for Na+ -reabsorbsjon
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Nyretubulus-cellene, som alle kroppens celler, har lavere konsentrasjon av natrium og høyere
konsentrasjon av kalium enn konsentrasjonen er i ekstracellulær væske.
Hva er hovedårsaken til denne forskjellen mellom de to væskefasene?
A
B
C
DX

Aldosteronpåvirkning på cellemembranen i tubuluscellene
Elektrolytt-transport i vasa-recta
Passiv transport av kalium ut av cellene vi Na/K-utveksler i proksimale tubuli
Primær aktiv transport via NK-ATPase over cellemembranen
Denne energikrevende pumpa sender tre natriumioner ut av cellene og to kaliumioner inn.
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En av de viktigste bivirkninger av diuretikabruk er elektrolyttforstyrrelser.
Hva er mekanismen bak hypokalemien som vi ofte ser ved slik medikamentbruk?
A
B
C
DX

Direkte stimulering av mineralkortikoidreseptor i de prinsipale cellene
Hemming av atrialt natriuretisk peptid (ANP)
Redusert oppbygning av konsentrasjonsgradienten mot papillespissen
Økt fløde og økt natrium-tilbud til de prinsipale cellene
Økt fløde i nyretubuli med økt tilbud av Natrium til apicale del av de prinsipale cellene, fører til at
flere natriumioner går inn i cellene og derfor skaper negativt ladet lumen som gjør det lettere for
de positive kalium-ionene å komme ut til lumen. Økt fløde registreres av cellene og fører også til
at flere apikale kaliumikanaler lages.
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Glomerulær filtrasjonsrate (GFR) er det beste målet på nyrefunksjon.
Hva er den beste beskrivelsen av dette målet?
A

Det blodvolum som renses for kreatinin per minutt
Nei, dette er clearance av kreatinin, hvilket er høyere enn GFR
B Det urinvolum som entrer proksimale del av samlerørene per minutt
Ingen tidligere beskrevet målevariabel
C Det blodvolum som renses for karbamid per minutt justert for kroppsoverflate
Nei, dette er clearance av karbamid, hvilket er lavere enn GFR
D X Det antall milliliter væske som filtreres ut i Bowmans kapsel per minutt
Riktig, per definisjon
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Renin-angiostensin-aldosteronsystemet (RAAS) kan påvirke serumkonsentrasjonen av kalium samt
både systemisk og lokalt blodtrykk.
Hvilke forandringer kan en forvente ved stimulering av dette systemet?
A X Lavt serum-kalium og høyt systemisk blodtrykk
RAAS gir økt aldosteron med økt kalium utskillelse og økr natrium reabsorbsjon, slik at s.-K
synker og systemisk blodtrykk øker. Angiotensin 2 gir økt motstand i efferente arteriole men
samtidig stiger systemisk blodtrykk slik at totalt holdes renal blodflow rel konstant, den går iallefall
ikke ned.
B Høyt serum-kalium og redusert renal flow
C Høyt serum-kalium og økt systemisk blodtrykk
D Lavt serum-kalium og redusert renal flow
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Glomerulær filtrasjonsrate (GFR) = k x kapillærarealet x filtrasjonstrykket. Filtrasjonstrykket bestemes
av intraglomerulært hydrostatisk trykk, intraglomerulært onkotisk trykk, hydrostatisk trykk i Bowmans
kapsel og onkotisk trykk i Bowmans kapsel.
Hvilke faktorer kan øke filtrasjonstrykket?
A
B
C
DX

Uttalt prostatahyperplasi
Bruk av angiotensin-konverterende enzym (ACE)-hemmere
Hjertesvikt
Bruk av dihydropyridin kalsiumkanalblokkere
Disse gir en betydelig redusert motstand i afferente arteriole slik at selv om det systemiske BT
reduseres en del vil trykket inn i glomerulus øke betydelig
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Parathyroideahormon (PTH) er viktig for å regulere kalsium- og fosforkonsentrasjonen i blodet.
Hvilken virkning har dette hormonet i nyrene?
A
B
C
DX

Øker reabsorbsjon av kalsium i proksimale tubuli og øker reabsorbsjonen av fosfat i distale tuibuli
Gir nedsatt reabsorbsjon av kalsium i distale tubuli
Fører til økt reabsorbsjon av fosfat i distale tubuli
Gir redusert reabsorbsjon av fosfat i proksimale tubuli og økt reabsorbsjon av kalsium i distale
tubuli
Kroppens hensikt er å øke fosfatutskillelsen for å senke s-fosfat.
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Langvarig ikke-malign smerte skal i hovedsak behandles med ikke-medikamentelle tiltak, inkludert
psykologiske behandlingsmetoder.
Hva er den mest sentrale psykologiske behandlingsmetoden i behandling av slik smerte?
A Eksponeringsterapi
B Miljøterapi
C X Kognitiv atferdsterapi
Hovedprinsippet er kognitiv atferdsterapi inkludert 3. generasjon (acceptance and commitment
therapy)
D Psykodynamisk terapi
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Langvarig, ikke-malign smerte er hyppig i befolkningen.
Hvilken type langvarig, ikke-malign smerte er den vanligste i befolkningen?
A Nevropatiske smertetilstander
B X Smertetilstander med ukjent årsak
Smertetilstander med ukjent årsak er omtrent dobbelt så hyppig forekommende som
smertetilstander med kjent årsak inkludert nevropatier og artrose.
C Smerter på grunn av artrose
D Smerter på grunn av revmatiske leddlidelser
000015d53bce40a49e

59
Stille nociseptorer kan aktiveres i etterkant av vevsskade.
Hva er det som gjør at de aktiveres?
A Mekanisk trykk over 20 Newton
B X Inflammasjon ved vevsskade
Stille nociseptorer aktiveres av inflammasjon
C Temperatur over 40 grader
D Fosfolipider fra skadde cellemembraner
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En 24 år gammel mann innlegges med magesmerter og voldsom diaré som han har pådratt seg etter
en ferietur til Egypt. Blodgassen ser slik ut (normalverdier i parentes): pH 7,32 (7,35-7,45), PaCO2 4,0
kPa (4,7-6), PaO2 14,6 kPa (10,5-14), HCO3 13 mmol/L (22-26), BE -4,0 (-3-+3).
Hva slag syre/base-forstyrrelse foreligger?
A X Metabolsk acidose
Diare gir tap av vann, Na og bicarbonat med dehydrering, hypovolemi og metabolsk acidose som
resultat
B Respiratorisk acidose
C Metabolsk alkalose
D Respiratorisk alkalose
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En kvinne på 35 år oppsøker fastlegen på grunn av økende slapphet i den senere tid. Hun har merket
at hun har blitt brunere i huden selv om det er vinter. Ved undersøkelse hos legen har hun lavt
blodtrykk. Legen Han mistenker primær binyrebarksvikt (Addisons sykdom) og tar blodprøver med
henblikk på dette.
Hvilken hormonprofil forventer du å finne?
A Lav kortisol-, normal aldosteron- og høy ACTH-konsentrasjon
B Lav kortisol-, normal aldosteron- og lav ACTH-konsentrasjon
C X Lav kortisol-, lav aldosteron- og høy ACTH-konsentrasjon
Ved primær binyrebarksvikt vil det være bortfall av både aldosteron og kortisol. ACTH vil stige pga
feedbackmekanismer
D Lav kortisol-, lav aldosteron- og lav ACTH-konsentrasjon
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Hvilken av disse substansene er viktigst i reguleringen av aldosteronsekresjonen?
A Adrenalin
B X Angiotensin II
Aldosteron reguleres av flere faktorer. Renin spalter angiotensinogen til angiotensin I.
Angiotensin-converting enzyme (ACE) fra lungene omdanner angiotensin I (AI) til angiotensin II
(AII) som stimulerer binyrebarken til dannelse og utskillelse av aldosteron.
Natriumkonsentrasjonen er også viktig, mens ACTH spiller en mindre rolle i reguleringen
C Kortisol
D ACTH
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Ei kvinne på 55 år har følt seg slapp i lengre tid, trenger mye søvn og har lett for å fryse. Du mistenker
hypotyreose (lavt stoffskifte) og tar blodprøver med tanke på det.
Hvilken hormonprofil forventer du å finne ved hypotyreose som følge av sykdom i
skjoldbruskkjertelen?
A

Lav fritt tyroksin (fT4)- og lav TSH-konsentrasjon
sekundær hypotyreose, sjelden
kan skyldes hypofysetumor
B
Lav fritt tyroksin (fT4)- og normal TSH-konsentrasjon
C Normal fritt tyroksin (fT4)- og normal TSH-konsentrasjon
D X Lav fritt tyroksin (fT4)- og høy TSH-konsentrasjon
lav fT4 pga nedsatt hormonproduksjon i gl. thyr., høy TSH pga negativ feedback
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En tidligere frisk kvinne på 46 år oppøker fastlegekontoret. De siste 3-4 ukene har hun vært slapp og
sliten og hatt økt tørste og hyppig vannlating. Hun har gått ned 4 kg i vekt de siste månedene og veier
nå 86 kg. HbA1c 97 mmol/mol (=11 %) og blodsukker 18,2 mmol/l viser at hun har diabetes. Du
mistenker diabetes type 2, men velger å ta supplerende prøver for å fastslå hvilken type diabetes hun
har.
Hvilket resultat vil avkrefte at hun har diabetes type 2?
A

Lavt insulinnivå i serum
Lavt insulinnivå ved samtidig høyt blodsukker viser nedsatt egenproduksjon av insulin, som ikke
utelukker type 2 dibetes, men som kan skyldes glukotoksisitet pga høyt blodsukker over tid. Ved
type 2 bedres egenproduksjonenvanligvis når blodsukkeret er lavere etter oppstart med
behandling. Insulin er ustabilt i serum, og vi måler vanligvis heller C-peptid ved vurdering av
egenproduksjon av insulin ved diabetes.
B Lavt insulin C-peptid i serum
Lav C-peptid viser nedsatt egenproduksjon av insulin, som ikke utelukker type 2 dibetes, men
som kan skyldes glukotoksisitet pga høyt blodsukker over tid. Ved type 2 bedres
egenproduksjonenvanligvis når blodsukkeret er lavere etter oppstart med behandling.
C Spesielt høy HbA1c (>90 mmol/mol)
D X Forhøyet nivå av autoantistoff (anti-GAD/anti-IA2) i serum
Ved type 2 diabetes er det alltid negative autoantistoff. Positive autoantistoff er forenlig med
autoimmun diabetes; type 1 diabetes eller LADA.
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DNA-virus replikeres vanligvis i cellekjernen, og RNA-virus i cytoplasma, men det finnes enkelte
unntak.
Hvilket RNA-virus replikeres i cellekjernen?
A Norovirus
B X Influensa A virus
Influensa A virus er et segmentert RNA-virus som i motsetning til de fleste andre RNA-virus
replikeres i cellekjernen.
C Rhinovirus
D Enterovirus
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Du vil identifisere en bakterieart som har forårsaket sepsis hos en innlagt pasient, og hvor du har
oppvekst fra blodkultur. Bakterien lar seg dyrke både aerobt og anaerobt og vokser godt på blodagar,
sjokoladeagar og MacConkey agar. Oksidase-test er negativ, og den metaboliserer glukose
fermentativt. Gram-farget preparat fra en koloni er vist i figuren.
Hvilken bakterieart representerer dette?

A X Escherichia coli
E. coli er gram-negative staver med beskrivelse som stemmer.
B Staphylococcus aureus
S. aureus er gram-positive kokker som ikke vokser på Mac Conkey agar.
C Neisseria meningitidis
Neisseria meningitidis er gram-negative kokker
D Pseudomonas aeruginosa
P.aeruginosa er oksidase positiv og metaboliserer glukose oksidativt.
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I 2007 ble 200 friske personer i Trondheim (100 kvinner og 100 menn) genotypet for et allel som gir
opphav til en autosomal recessiv sykdom. Fire av disse ble funnet å være heterozygote bærere av
sykdomsallelet. I 2017 ble 2000 tilfeldige personer fra Trondheim genotypet for sykdomsallelet. Denne
gangen ble det funnet 100 heterozygote bærere.
Hva er den mest sannsynlige årsaken til den observerte økningen i bærerfrekvens?
A Gene flow
B Heterozygot fordel
C X Metodesvakhet
Metodesvakhet med for lite utvalg i 2007 er den mest sannsynlige forklaringen. Genotyping av
2000 individer er ventet å gi et mer korrekt statistisk estimat av bærerfrekvens, enn genotyping av
200 personer.
Svaralternativene A og B vil ikke kunne virke så raskt i en populasjon at det vil kunne forklare
endringen. Svaralternativ D vil i prinsippet kunne påføre en rask endring dersom populasjonen ble
utsatt for en katastrofe som påvirket genotypene ulikt. En slik hendelse har imidlertid ikke rammet
Trondheim i løpet av perioden 2007 - 2017.
D Tillfeldig endring
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I netthinna har retinal en viktig funksjon i synsdannelsen.
Hva er denne funksjonen?
A X Retinal er bundet til rodopsin i staver og tapper og regulerer aktiviteten til rodopsin
Riktig svar. Mer spesifikt er 11-cisretinal bundet til rodopsin som da er inaktivt. Ved påvirkning av
synlig lys isomeriseres 11-cisretinal til 11-transretinal som løsner fra rodopsin, som i fri form kan
starte en signalkaskade som er nødvendig for synsdannelsen.
B Retinal er vitamin for overlevelse av pigmentepitelet
I pigmentcellene resyntetiseres 11-cisretinal fra 11-transretinal, men har ikke en rolle i
overlevelsen av pigmentepitelet.
C Retinal regulerer nevrotransmitterfrigjøring fra de biploare cellene
Retinal er ikke tilstede i de bipolare cellene.
D Retinol omsettes til retinal staver og tapper i netthinna under påvirkning av lys og forebygger
nevronal celledød
Det er riktig at retinol omsettes til retinal, men det fungerer ikke som en overlevelsesfaktor for
nevronale celler.
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Næringsstoffer transporteres på forskjellige måter fra mor til foster. Glukose er den viktigste
energikilden for morkaken og fosteret og er fundamental for normal føtal metabolisme og vekst.
På hvilken måte transporteres glukose?
A
B
C
DX

Osmose
Reseptor facilitert endocytose
Enkel diffusjon
Understøttet (facilitert) diffusjon
Glukose transporteres over placenta via facilitert glukosetransportører (GLUTs).
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Doxorubicin er en inhibitor av topoisomerase II, og det er mye benyttet i kreftbehandling.
Hvilken effekt vil doxorubicing ha på replikerende DNA i kreftceller?
A Lengden på S-fasen i de replikerende cellene vil bli kortere
B Doxorubicin vil føre til et redusert antall DNA-skader i replikerende celler
C X Replikerende DNA vil spaltes i mindre fragmenter
Doxorubicin hemmer ligase-trinnet i topoisomerase II-mekanismen, mens det første trinnet (DNA
spaltingen) ikke blir påvirket. Dermed vil en få en økt dannelse av mindre, kløyvde DNAfragmenter. Dette virker toksisk på cellene.
D Doxorubicin vil føre til at lengden av telomer-regionene på kromosomene vil øke i de replikerende
cellene
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Bildet under er fra en immunfarging av en malign tumor i mamma.

Ut i fra lokalisasjonen av immunfargingen, mot hvilken type markør (antigen) i tumorvevet er
det primære antistoffet rettet?
A

Proliferasjonsmarkør
Antistoffer mot proliferasjonsassosierte antigener gir vanligvis kjernefarging.
B X Tyrosinkinasereseptor
Tyrosinkinasereseptorer er ofte transmembranøse, og bildet viser tydelig cellemembranfarging.
C Transkripsjonsfaktor
Antistoffer mot transkripsjonsfaktorer gir vanligvis kjernefarging.
D Steroidreseptor
Antistoffer mot steroidreseptor gir kjernefarging.
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Ved styrketrening øker man muskelmassen.
Hva er årsaken til den økte muskelmassen?
A X En økning i cellestørrelse, men ikke antall celler
Dette er riktig svar.
B En økning i antall celler, men ikke cellestørrelse
Svaret er ikke riktig. Hyperplasi (økning i antall celler) kan føre til økt størrelse av et organ eller
vev, men er ofte et resultat av økt hormonstimulering (patologisk eller fysiologisk), men kan også
være kompensatorisk (etter for eksempel leverreseksjon).
C En kombinasjon av økning i antall celler og økning i cellestørrelse
Svaret er ikke riktig. Økt muskelmasse etter trening er kun et resultat av hypertrofi (økning i
cellestørrelse).
D En økning i cellestørrelse som skyldes manglende eller forstyrret differensiering
Svaret er ikke riktig. Dette passer bedre med dysplasi.
000015d53bce40a49e

73
Ordet "dysplasi" betyr vekstforstyrrelse og brukes om unormal utvikling i et organ eller organdel, og om
forandringer i celler som kan være forstadier til kreft.
Hvordan definerer man dysplasi i epitel?
A

En økning i antall celler sammenlignet med det normale som fører til en økning i organets
størrelse
Dette er hyperplasi. Hyperplasi kan være fysiologisk, for eksempel, uterus under graviditet;
kompensatorisk som ved sårtilheling eller når en del av et organ er fjernet for eksempel, lever;
eller patologisk som ved unormal hormonstimulering.
B X Manglende/forstyrret differensiering, atypiske epiteliale celler, vekslende kjernestørrelse og form,
økt antall mitoser, intakt basalmembran
Dette er riktig svar.
C Proliferasjon av atypiske epiteliale celler med variasjon i kjernenes størrelse og form, og
proliferasjon av nydannede kar (angiogenese)
Dysplasi er en intraepitelial forandring. Gjennombrudd av basalmembranen er en forutsetning for
angiogenese.
D Proliferasjon av maligne epiteliale celler som infiltrerer nærliggende vev og har potensiale for
spredning til fjerne lokalisasjoner
Denne definisjonen er forenlig med infiltrerende karsinom
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Ved økt motstand i karsystemet over lang tid, som ved høyt blodtrykk, kan hjertets størrelse øke.
Hvilken mekanisme bidrar til den økte størrelsen?
A

En kombinasjon av økt antall myokardceller (hyperplasi) og økt myokardcellestørrelse (hypertrofi)
En slik kombinasjon kan sees i uterus ved graviditet
B En økning i antall myokardceller (hyperplasi), men ikke cellestørrelse (hypertrofi)
Hyperplasi kan være fysiologisk eller patologisk. Det er ikke en respons til økt motstand i
forbindelse med muskelaktivitet.
C X En økning i cellestørrelse (hypertrofi) i myokard, men ikke i antall myokardceller (hyperplasi)
Riktig svar
D En kombinasjon av økt antall celler i både myokard og perikard.
Hyperplasi kan være fysiologisk eller patologisk. Det er ikke en respons til økt motstand i
forbindelse med muskelaktivitet.
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Vanligvis finnes det en nukleol (kjernelegeme) i hver cellekjerne.
Hva er en nukleol?
A

En kondensering av endoplasmatisk reticulum
Dette er ikke riktig
B Forløperen til spindelen som dannes under mitose
Dette er ikke riktig. Spindelen dannes av microtubuli i metafase
C En organell i cellen som danner adenosintrifosfat (ATP)
Dette beskriver funksjon til en mitokondrie
D X Et område i cellekjernen som produserer ribosomalt RNA
Riktig svar
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En eldre kvinne legges inn på sykehus med symptomer på hjerteinfarkt. Kvinnen har kjent
hypertensjon og aldersdiabetes, og hun var tidligere operert for brystkreft. Det påvises et stort
fremreveggsinfarkt. Perkutan koronar intervensjon (PCI) utføres med innleggelse av en stent i den
omslyngende gren av venstre kranspulsåre. I løpet av natten får hun hjertestans, og forsøk på
gjenoppliving mislykkes.
Hva er det mest korrekt oppsettet av dødsårsaker?
A

Ia: Hjertesvikt
Ib: Ferskt hjerteinfarkt
Ic: Koronar aterosklerose
II: Brystkreft
Hjertesvikt og andre funksjonelle termer skal ikke benyttes. Ellers bidrar neppe brystkreft til
utvikling av hjertesykdommen som er begrunnelsen for at diganoser settes på II
B Ia: Arytmi
Ib: Ferskt hjerteinfarkt
Ic: --II: Diabetes mellitus
Arytmi er en funksjonell term som ikke skal benyttes
C Ia: Koronar aterosklerose
Ib: Ferskt hjerteinfarkt
Ic: -II: -Infarkt fører ikke til aterosklerose, altså feil rekkefølge
D X Ia: Ferskt hjerteinfarkt
Ib: -Ic: Koronar aterosklerose
II: -Tilgrunnliggende dødsårsak er koronar aterosklerose som føres som IC (ev IB) og dette leder til
infarkt som vedkommen dør av (Ic kommer som kjent før Ia i tid)
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Økt celleproliferasjon er et viktig kjennetegn ved kreft.
Hva er karakteristisk for denne proliferasjonen?
A

Proliferasjon av abnormale celler som danner en svulst som ved å trykke på tilgrensende vev,
fører til atrofi av dette
Dette kan delvis passe med cancer, men de viktigste egenskaper mangler (infiltrasjon av
tilgrensende vev og potensial for spredning)
B En rask proliferasjon av antall celler sammenlignet med det normale, som fører til en økning i
organets størrelse eller vevets tykkelse
Dette kan passe med hyperplasi
C X Unormal proliferasjon av atypiske celler med evne til å invadere tilgrensende vev og potensiale til
å spre seg til andre lokalisasjoner
Dette er riktig svar
D Proliferasjon av atypiske epiteliale celler med økt antall mitoser og apoptoser, men uten
gjennombrudd av basalmembranen
Denne beskrivelsen passer best med karsinom in situ
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Hva er granulasjonsvev?
A Granulocytær betennelse
B X Karnydannelse,betennelse og fibrose
Ved sårtilheling dannes granulasjonsvev etter nekrosen/ulcerasjonen, den akutte inflammasjonen
og resorbsjonsfasen og består av nydannede kar , betennelse , hovedsakling lymfocytter og
plasmaceller (i varierende grad også neutrofile granulocytter) og varierende mengde fibroblaster
og nydannet kollagen. Etterhvert vil karnydannelsen gå tilbake, det blir ferre lymfocytter og
fibroblaster og tykkere kollagenbunter. Dette er da et modent arr.
C Granulær betennelse
D Granulomatøs betennelse
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Cellers vekst reguleres av flere ulike typer gener, blant annet tumorsupressorgener.
Hva karakteriserer slike gener?
A

Det er tilstrekkelig at et allel er amplifisert for å oppheve tumorsupressorgeners veksthemmende
effekt
Amplifikasjon av et onkogen kan gi økt vekst i en kreftsvulst. Her2 i brystkreft er et eksempel på
dette.
B Begge alleler må som regel være amplifisert før tumorsupressorgeners veksthemmende effekt
oppheves
Amplifikasjon av et onkogen kan gi økt vekst i en kreftsvulst. Her2 i brystkreft er et eksempel på
dette.
C Det er tilstrekkelig at et allel er mutert for å oppheve tumorsupressorgeners veksthemmende
effekt
Dette beskriver onkogener.
D X Begge alleler må som regel være mutert før tumorsupressorgeners veksthemmende effekt
oppheves
Dette er riktig svar
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Hvilken vevsreaksjon, som også påvirker organfunksjonen, er ofte endestadiet ved langvarig
kronisk inflammasjon?
A X Fibrose
Fibrose er ofte endestadiet i pågående kronisk inflammasjon, som kan føre til vevsdesstruksjon
og organsvikt ,f.eks ved en inflammasjonssykdom i lungene som ender med lungefibrose
B Neoplasi
C Ødem
D Metaplasi
Kan ofte forekomme i en inflammasjonsprosess, men oftest som en reaksjon på endrede forhold i
en slimhinnen som også skaper betennelse. F. eksempel intestinal metaplasi ved refluksykdom
ved Barrets øsofagus som reaksjon på magesyre i øsofagus.
000015d53bce40a49e

81
Hva forstår man med begrepet abscederende betennelse?
A Betennelse med granulomer
B X Betennelse med neutrofile granulocytter
Abscederende betennelse, eller abscessdannende betennelse består histologisk av tette
ansamlinger av nøytrofile granulocytter. NB: Nøytrofile granulocytter kan i varierende grad
forekomme ved andre typer betennelse.
C
Betennelse med plasmaceller
D Karnydannelse,betennelse og fibrose
Kan representere granulasjonsvev.
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En 14 år gammel gutt med 3 søsken (2 brødre og en søster) får påvist en relativt vanlig genetisk
tilstand som også hans mormor hadde. Ingen andre i familien er kjent å ha samme tilstand.
Hvilken arvegang er mest sannsynlig?
A

X-bundet dominant
Lite sannsynlig siden guttens mor er frisk. Gutten har også to friske brødre. X-bundne dominante
tilstander er ikke relativt vanlige.
B Autosomal dominant
Lite sannsynlig siden guttens mor (og far) er frisk. Redusert penetrans er en mulighet, men ikke
veldig sannsynlig. Gutten har også tre friske søsken.
C X Autosomal recessiv
Mest sannsynlige arvegang. Får opplyst at det er en relativ vanlig genetisk tilstand (recessiv mer
vanlig enn dominant), begge kjønn affektert (utelukker ikke X-bundet, men siden han også har to
brødre som er friske reduserer dette sannsynligheten). Siden mormor er syk må hun være
homozygot for sykdomsallelet - og derfor vil guttens mor være bærer. Her må også guttens far
være bærer, siden gutten blir syk. Dette er ikke usannsynlig siden vi snakker om en relativt vanlig
genetisk tilstand.
D X-bundet recessiv
Mulig arvegang, men siden gutten har to brødre som ikke har tilstanden, så taler dette imot Xbundet recessiv. Forøvrig er noen X-bundne tilstander ganske vanlige, som f.eks. rød-grønn
fargeblindhet.
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Frysesnittsdiagnostikk benyttes ved de fleste patologilaboratorier.
Hva anses å være den viktigste fordelen ved bruk av frysesnitt i diagnostikken?
A X Frysesnitt gir mulighet for rask diagnose
Rask fremstilling ved frysesnitt gir mulighet for raskt avgitt diagnose.
B Frysesnitt gir bedre fremstilling av kjerner
Frysesnitt gir generelt snitt av redusert kvalitet.
C Frysesnitt fremstiller mitoser bedre
Frysesnitt gir generelt snitt av redusert kvalitet.
D Frysesnitt gir snitt av spesielt god kvalitet
Frysesnitt gir generelt snitt av redusert kvalitet.
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I en populasjon er «negative assortative mating» (negativ utvelgelse) utbredt. I negativ utvelgelse er
par fenotypisk mer ulik enn forventet «by chance». To alleler, A og B, foreligger i populasjonen med lik
frekvens (= 0.5).
Hvilken effekt vil dette ha på genotype-frekvensene (frekvensen av AA, AB og BB) i denne
populasjonen over tid?
A

AA vil minke, AB vil øke, BB vil øke
se kommentar riktig svar
B AA vil øke, AB vil minke, BB vil øke
se kommentar riktig svar
C AA vil øke, AB vil øke, BB vil minke
se kommentar riktig svar
D X AA vil minke, AB vil øke, BB vil minke
Ved negativ utvelgelse vil personer med mer ulik fenotype enn "by chance" (og dermed mer ulik
genotype) tendere å få barn sammen. Dette vil resultere i en økning av andelen heterozygote, på
bekostnig av begge de to homozygote formene. Fenomenet reduserer risikoen for recessive
sykdommer.
000015d53bce40a49e

-25-

85
De fleste typer lakk som brukes til billakkering inneholder helseskadelige stoffer.
Hva er det primære forebyggende tiltaket som må vurderes på et billakkeringsverksted for å
minske risiko for helseskade hos de ansatte?
A

Tilstrekkelig ventilasjon, det vil si at arbeidet skal foregå i en egen lakkboks
Nei, det er viktig, men ikke det primære
B X Substitusjon, det vil si finne produkter med mindre helseskadelige innholdsstoffer
Ja, det er det første som må vurderes og det skal også vurderes fortløpende
C Redusere arbeidstiden slik at den samlede dose for hver ansatt blir mindre
Nei, det brukes noen ganger f.eks. med støy, men ikke her.
D Sørge for at ansatte bruker personlig verneutstyr med friskluftsmaske
Nei, det er viktig, men personlig verneutstyr er aldri det primære
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En bonde kommer til legekontoret en vårdag i april og klager over at hun i det siste har blitt mer
tungpustet med sykdomsfølelse flere kvelder i uka. Hun lurer på om hun kan ha fått det hun kaller
"farmer's lung".
Hva slags sykdom er egentlig "farmer's lung" og hva er den forårsaket av?
A

Interstitiell restriktiv lungesykdom forårsaket av inhalasjon av endotoksiner fra gramnegative
bakterier
Ja, det med interstitiell lungesykdom er riktig og restriktivitet forsåvidt også, men årsaken
stemmer ikke.
B Obstruktiv lungesykdom forårsaket av inhalasjon av muggsoppsporer
Nei, hypersensitivitetspneumonitten er ikke primært en obstruktiv lungesykdom.
C X Pneumonitt (hypersensitivitetspneumonitt) forårsaket av inhalasjon av muggsoppsporer
Ja, det kalles hypersensitivitetspneumonitt ("hypersensitivity pneumonitis") og er en reaksjon på
inhalasjon av soppsporer ved håndtering av muggent høy, muggen sagflis eller lignende.
D Obstruktiv lungesykdom forårsaket av inhalasjon av endotoksiner fra gramnegative bakterier
Nei, ingen av delene
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Benzen er en kjemisk forbindelse som finnes i råolje og som gir økt sykdomsrisiko hos oljearbeidere.
Hva slags kjemisk forbindelse er benzen og hvilken gruppe av kreftsykdommer er det økt risiko
for ved eksponering?
A

Benzen er en irriterende gass og forårsaker kreft i blod og bloddannende organer
Nei, det er ikke en gass selv om man inhalerer damp, men kan forårsake leukemier, primært akutt
myelogen leukemi, men også non-Hodgkin lymfomer og myelomatose.
B Benzen er en irriterende gass og forårsaker kreft i trakea, bronkier og lunge
Nei, det er ikke en gass selv om man inhalerer damp og det er ikke typisk med luftveiskreft selv
om økt risiko for lungekreft har vært nevnt i enkelte studier.
C Benzen er et organisk løsningsmiddel og forårsaker kreft i trakea, bronkier og lunge
Ja, benzen er et aromatisk organisk løsningsmiddel, men det er ikke typisk med luftveiskreft selv
om økt riskiko lungekreft har vært nevnt i enkelte studier
D X Benzen er et organisk løsningsmiddel og forårsaker kreft i blod og bloddannende organer.
Ja, benzen er et aromatisk organisk løsningsmiddel og forårsaker leukemier, primært akutt
myelogen leukemi, men også non-Hodgkin lymfomer og myelomatose.
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Støy er et stort problem i samfunnet og i arbeidslivet. Grensen for støyeksponering (ekvivalentnivå)
over en 8 timers arbeidsdag er 85 decibelA (dBA) og for impulsstøy 130 dBC. På en arbeidsplass er
det målt et ekvivalentnivå over en arbeidsdag på 80 dBA. Dette er jo under grenseverdien, men det
vurderes likevel som ønskelig å redusere lydnivået.
Hvor stor støyreduksjon i dBA må til for å redusere lydtrykket til h.h.v. 25 % og 12,5 % av det
eksisterende lydnivået?
A X Lydnivået må reduseres med h.h.v. 6 og 9 dBA
Ja, riktig
B Lydnivået må reduseres med h.h.v. 6 og 12 dBA
Seks dBA riktig, for å redusere til 25 %
C Lydnivået må reduseres med h.h.v. 9 og 24 dBA
Ni dBA riktig for å reduseres til 12,5 %
D Lydnivået må reduseres med h.h.v. 12 og 24 dBA
Nei, det er en større reduksjon
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Noen arbeidstakere jobber store deler av dagen med å håndtere vibrerende håndverktøy som
pressluftbor, vinkelslipere, meiselmaskiner, hoppetusser og lignende. Fordi man har sett at dette kan gi
helseskader har man forsøkt å redusere vibrasjonseksponeringen mest mulig. Moderne motorsager er
et eksempel på dette.
Hvilke tre helseskader er mest aktuelle etter langvarig eksponering for vibrerende
håndverktøy?
A

Vaskulitt med osteonekrose, hvite fingre (Raynaud-fenomen) og perifere nerveskader
Nei, ikke vaskulitt med osteonekrose
B Muskeldystrofi, perifere nerveskader og artroseforandringer i håndrotsben
Nei, ikke muskeldystrofi
C Vaskulitt med osteonekrose, muskeldystrofi og artroseforandringer i håndrotsben
Nei, ikke vaskulitt med osteonekrose og muskeldystrofi
D X Hvite fingre (Raynaud-fenomen), perifere nerveskader og artroseforandringer i håndrotsben
Ja, riktig
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Noen ganger kan en kvinne bli gravid med to foster samtidig. En andel av disse tvillingsvangerskapene
betegnes som eneggede.
Hva kjennetegner denne tilstanden?
A

Fostrene ligger alltid i samme fostersekk
Eneggede tvillinger kan være både monoamniote og diamniote.
B X Fostrene kan ha hver sin fostersekk
Eneggede tvillinger kan ha hver sin fostersekk, avhengig av når egget delte seg
C Fostrene har alltid felles morkake og felles fostersekk
D Fostrene har alltid felles morkake
Eneggede tivllinger kan ha både egen og felles morkake.
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Ved gynekologisk undersøkelse er det viktig å vurdere uterus form, størrelse og leie. Leie av uterus
bestemmes av lengdeaksen gjennom cervix i forhold til lengdeaksen gjennom corpus uteri i
sagittalplanet. De to aksene danner da en vinkel.
Hva er det vanligste leiet av uterus og hvordan er denne vinkelen rettet da?
A Retrovertert, dvs. at vinkelen mellom cervix og uterus peker bakover
B X Anteflektert, dvs. at vinkelen mellom cervix og uterus peker bakover
Dette er riktig svaralternativ, viser til manualen for Organdemonstrasjon for IC (Kurs i
makroskopisk anatomi:
Bekkenet / Kjønnsorganene / Bekkenbunnen)
C Antevertert, dvs. at vinkelen mellom cervix og uterus peker forover
D Retroflektert, dvs. at vinkelen mellom cervix og uterus peker forover
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Gjennom hvilket ligament går den viktigste blodforsyningen til ovariene?
A X Gjennom ligamentum infundibulopelvicum
Viser til anatomiske atlas og organdemonastrasjonen i bekkenanatomi
B Gjennom ligamentum sacrouterinum
C Gjennom ligamentum ovarium proprium
Her går det en del kollateral sirkulasjon via uterus sin blodforsyning, men dette er vanligvis ikke
hovedforsyningen
D Gjennom ligamentum cardinalum
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Etter befruktning ”vandrer” det befruktede egget ned gjennom egglederen og implanteres i
uterusveggen.
Når skjer implantasjonen (dager etter befruktning)?
A Dag 10-12
B X Dag 6-8
Riktig svar
C Dag 2-3
D Dag 14-16
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Når embryoet nettopp har implantert seg i livmorveggen består det av 2 cellelag som kalles en
bilaminar disk.
Hva kaller vi de to cellelagene?
A X Hypoblast og epiblast
Riktig svar er hypoblast og epiblast. Epiblasten danner senere de tre kimlagene mesoderm,
endoderm og ectoderm.
B Mesoderm og epiderm
C Hypoblast og mesoblast
D Ektoderm og endoderm
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Ektoderm er ett av de tre kimlagene (Germ layers).
Hva gir dette kimlaget blant annet opphav til?
A
B
C
DX

Notocord, pankreas
Skjelett, muskler
Tarm, lever
Hud, nervesystem
Ektoderm gir opphav til bl.a. nervesystemet, sensorisk epitel i øye, øre og nese, og hud.
Mesoderm gir opphav til bl.a. bindevev, brusk og ben, muskulatur, blod- og lymfekar, nyrer,
binyrer, gonader og milt. Endoderm gir opphav til bl.a. epitelet i respirasjonsveiene og i urinblære/
uretra, og parenchymet i thyreoidea, parathyreoidea, lever og pancreas.
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En 34 år gammel tilsynelatende frisk mann får påvist betydelig forhøyet nivå av sirkulerende LDLkolesterol. Han blir testet for mulige mutasjoner som kan forklare de forhøyede kolesterolverdiene.
Hva er det mest sannsynlige funnet?
A

Normal ApoB og homozygot for mutasjon i LDL reseptor
Svært lite sannsynlig, siden homozygot form er svært sjelden. I tillegg er mannen 34 år, og ville
om han var homozygot hatt svært alvorlig sykdom allerede i ung alder.
B X Heterozygot for mutasjon i LDL-reseptor og normal ApoB
Riktig svar - mutasjon i LDL-reseptor utgjør vanligste form for familiær hyperkolesterolemi (FH).
FH er en autosomal dominant sykdom, og 1 av 350 til 1 av 500 er heterozygot for mutasjon.
Homozygot form er svært sjelden og disse vil ha uttalt hyperkolesterolemi allerede i ung alder.
C Heterozygot for mutasjon i ApoB og normal LDL reseptor
Dette er en mulighet, men ikke mest sannsynlige svar
D Heterozygot for mutasjon i LDL reseptor og heterozygot for mutasjon i ApoB
Mulig svar - men ikke det mest sannsynlige
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NB Fasit ble endret på dette spørsmålet! Opprinnelig fasit er markert med X, poengiving til
eksamen er gitt i 2. kolonne
Som spesialist i medisinsk genetikk får du en kvinne til konsultasjon og genetisk veiledning. Du får
høre følgende familiehistorie: Kvinnen er 36 år og selv frisk. Begge hennes foreldre er døde; far 64 år
gammel av lungekreft, og mor 51 år gammel av endometriekreft. Mor hadde fire søsken, hvorav en
søster og en bror var friske, og to brødre fikk diagnosen tarmkreft henholdsvis 55 og 49 år gammel.
Den ene av disse ble i tillegg diagnostisert med pankreaskreft 57 år gammel. Kvinnens mormor fikk
endometriekreft 45 år gammel, mens morfaren levde uten kreftsykdom til han ble 80 år. Far hadde to
søsken, én med brystkreft 72 år gammel, og en uten kreftsykdom. Kvinnens farfar fikk kreft i prostata
75 år gammel, mens farmor døde i barselseng da hun var 39 år.
Hvilken konklusjon er mest sannsynlig vedrørende eventuell arvelig kreft?
A

0 Du vurderer at det sannsynligvis er snakk om arvelig bryst- og eggstokk-kreft på fars side
Mindre sannsynlig svaralternativ, siden det på fars side bare er ett tilfelle av brystkreft ved 72 år.
B 0 Du vurderer at det ikke er snakk om arvelig kreft, hverken på mors eller på fars side
Lite sannsynlig svaralternativ, siden det på mors side er mange med kreft i ung alder og over flere
generasjoner.
C 0 Du vurderer at det sannsynligvis er snakk om arvelig lungekreft på fars side
Mindre sannsynlig svaralternativ, siden det på fars side bare er ham som hadde lungekreft 64 år
gammel.
D X 0 Du vurderer at det sannsynligvis er snakk om Lynch syndrom på mors side
Oppgave ble fjernet i Inspera i forkant av eksamen pga for mange oppgaver i oppgavesettet
Mest sannsynlig, fordi det her er snakk om mange tilfeller av tarm- og endometrie-kreft i ung
alder. Disse krefttypene er de hyppigste kreftformene som ses ved Lynch syndrom.
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I en familie er det mange som er affisert med en nevrologisk sykdom, som familietreet under viser.
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Hva er det mest sannsynlige arvemønsteret for denne sykdommen?
A X Mitokondriell arv
Slektstreet viser typiske trekk på mitokondriell arv fordi alle barn av affiserte kvinner (og bare
disse) er selv affisert. Dette arvemønsteret oppstår når genet som forårsaker sykdommen sitter i
det mitokondrielle genomet, som bare arves gjennom eggcellens cytoplasma.
B Autosomal dominant arv
Autosomal dominant arv er mulig, men mindre sannsynlig. Ingen av barna til affiserte fedre har
selv sykdommen, mens alle barn av affiserte kviner er affisert. Hvis arvemønsteret er autosomal
dominant, ville en forvente at halvparten av barna til affiserte kvinner, og halvparten av barna til
affiserte menn hadde sykdommen.
C Autosomal recessiv arv
Autosomal recessiv arv er veldig lite sannsynlig siden sykdommen forekommer hos mange
familiemedlemmer og i alle generasjoner.
D X-bundet recessiv arv
X-bundet recessiv arv er lite sannsynlig, siden kvinner er affisert.
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I en familie med flere familiemedlemmer med Nevrofibromatose type 1 (NF1), ble det funnet en stoppmutasjon i NF1 genet hos en av de affiserte. NF1 har dominant arvegang. Andre familiemedlemmer
ble tilbudt prediktiv test for denne nonsense mutasjonen.
Hvilken metode blir mest sannsynlig benyttet til den prediktive testen?
A

Fluorescens in situ hybridisering (FISH)
FISH egner seg også til å finne kopitallsvariasjon (CNV), og denne metoden benyttes når det er
kjent på hvilket kromosom CNV ligger. Ved FISH analyse benyttes en probe for det aktuelle
området på det ene kromosomet.
B X Sanger sekvensering
En nonsense mutasjon = stoppmutasjon er en endring av kun en nucleotid, og denne endringen
lar seg enkelt teste med Sangersekvensering. Det gjøres først PCR med primere for området
mutasjonen ligger i, før en sekvenserer dette PCR-produktet.
C Array CGH
Array CGH egner seg til å finne kopitallsvariasjon (CNV), og benyttes når det ikke er kjent på
hvilket kromosom CNV ligger. På en Array-CGH chip er det prober som dekker alle
kromosomene.
D NGS paneltesting
NGS paneltesting egner seg til å lete etter nye mutasjoner i mange gener samtidig.
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Galaktosemi er en medfødt autosomal recessiv nedarvet sykdom.
Hvilken behandlingsmåte vil være mest aktuell for et barn som diagnostiseres med denne
tilstanden?
A

Enzym-erstatningsterapi
Enzym-erstatningsterapi er ofte veldig kostbar, og diettbehandlingen er mye rimeligere.
B X Diett-terapi
Barn med galaktosemi kan ikke nedbryte sukkeret galaktose. Laktose (melkesukker) brytes ned til
galaktose. Derfor må barn med denne sykdommen unngå all melk og melkeprodukter som
inneholder lactose eller galaktose. Ved tidlig diagnose og diettbehandling, gir dette en god
prognose sammenlignet med ubehandlet sykdom.
C Genterapi
Genterapi er for de fleste sykdommer enda på utprøvningsstadiet.
D Levertransplantasjon
Ubehandlet galatosemi kan føre til leversvikt, med påfølgende behov for levertransplantasjon.
Dette unngås ved diett-behandling.
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Genetisk drift er et begrep innen populasjonsgenetikken.
Hva refererer dette begrepet til?
A X Endringer i allelfrekvens over tid på grunn av tilfeldigheter
Riktig svar - dette er tilfeldige hendelser som kan gjøre at frekvensen av alleler endrer seg i en
populasjon over tid. Små populasjoner er mer "sårbare" for genetisk drift enn større populasjoner.
B Endringer i allelfrekvens over tid på grunn av Founder-effekt
Founder effekt er et fenomen hvor en liten gruppe migrer ut av en populasjon og etablerer en ny
populasjon. Tilfeldigvis kan de som migrerer ut ha en annen genotypfordelig enn
"moderpopulasjonen" overall
C Endringer i allelfrekvens over tid på grunn av migrasjon
Nei - migrasjon angis ofte som "gene flow"
D Endringer i allelfrekvens over tid på grunn av ikke-tilfeldig formering
Nei - ikke-tilfeldig formering påvirker ikke nødvendigvis allelfrekvenser, men vil som regel endre
genotypefrekvenser (genotypefordeling) i en populasjon. Eks. kan ikke-tilfeldig formering resultere
i økning av homozygote (eks. for recessive sykdommer)
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Cochlea er et hørselsorgan i det indre øret.
Hvilke forhold i mellomøret har betydning for bedre lydoverføring til dette organet?
A

At hulrommet i mellomøret ikke har forbindelse med nesesvelget (epipharynx)
Galt svar: Hulrommet i mellomøret har forbindelse med nesesvelget.
B Bølgebevegelsen i væsken i mellomøret
Galt svar: Det finnes normalt ikke væske i mellomøret. Dersom det finnes væske i mellomøret,
hindrer det lydoverføringen til cochlea.
C At hulrommet i mellomøret har åpen forbindelse med cochlea
Galt svar: Hulrommet i mellomøret har ikke åpen forbindelse med cochlea.
D X Trommehinnens betydelig større areal enn arealet i det ovale vindu
Rett svar: Trommehinnens 17 ganger større areal enn det ovale vindu gir tilsvarende økning av
lydtrykket fra øregangen til cochlea.
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Siden 2013/2014 har det kommet stadig flere studier som tyder på at presbyacusis (alderdoms
hørselsvekkelse) har betydning for en annen funksjon i tillegg til hørselen.
Hvilken funksjon er det?
A

Presbyacusis kan gi økt risiko for dårligere syn
Patogenesen til presbyacusis affiserer ikke synscellene eller synsbanene
B Presbyacusis kan gi økt risiko for dårligere balanse
Patogenesen til presbyacusis affiserer kun cochlea, ikke likevektsorganet
C X Presbyacusis kan gi økt risiko for demensutvikling
Nyere studier tyder på at økende grad av hørselstap medfører redusert kognitiv stimulering og
derved kan bidra til demensutvikling
D Presbyacusis kan gi økt risiko for lammelse av ansiktsnerven (facialisparese)
Patogenesen til presbyacusis affiserer ikke nervus facialis
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På en arbeidsplass der de jobber med sveising både på rustfritt stål og på vanlig svartstål, blir det fra
arbeidstakerne uttrykt uro over eksponering for sveiserøyk og mulige helseskader. Som bedriftslege
synes du at det er mye røyk i lokalene, og du er særlig bekymret for eksponeringen for krom og nikkel i
forbindelse med sveising på rustfritt stål. Du presser på for at de skal gå over til andre materialer, men
du får beskjed fra ledelsen på bedriften om at da kan de like godt pakke sammen.
Hvilke to forebyggende tiltak er de riktigste i denne situasjonen?
A

Årlig legeundersøkelse av alle ansatte og konsekvent bruk av åndedrettsvern
Nei, ikke primært personlig verneutstyr
B X Bedret og balansert allmennventilasjon og punktavsug på sveisearbeidsplasser
Ja, det er det som må gjøres først
C Bedret og balansert allmennventilasjon og konsekvent bruk av åndedrettsvern
Nei, ikke personlig verneutstyr primært
D Bedret og balansert allmennventilasjon og årlige lungeundersøkelser av alle ansatte
Nei, undersøkelser av de ansatte er det siste tiltaket
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Testosteron produseres i testiklene og påvirker nivået av FSH i blod.
Hvilket annet hormon produseres i testiklene og påvirker nivået av FSH i blod?
A
B
C
DX

Anti-müller hormon
Prolaktin
Østrogen
Inhibin
Inhibin produseres både i testikler og ovarier, virker hemmende på hypofysens utskillelse av
follikkelstimulerende hormon (FSH) og er med på å regulere menstruasjonssyklus. I testikler og
ovarier forsterker inhibin den stimulerende effekten som hypofysehormonene LH og FSH har på
produksjonen av kjønnshormoner.
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Du får inn en mann i 40-årene på fastlegekontoret. Når han kommer til deg hoster han mye, og han
sier at det har vart et par ukers tid. Han har hatt feber og hostet opp gul-grønt slim. Når du auskulterer
over lungebasis hører du krepitasjoner. Du konkluderer med at dette er en pneumoni. Du sender
ekspektoratet til analyse og starter behandling med fenoksymetylpenicillin. Når du en uke senere får
tilbake prøvesvaret viser det seg at det er påvist Chlamydophila pneumoniae i ekspektoratet.
Hvordan vil du håndtere dette med tanke på videre medikamentell behandling?
A X Bytte fra fenoksymetylpenicillin til erytromycin
Ved en pneumoni med Mycoplasma/Chlamydophila er førstevalget enten erytromycin (et
makrolid) eller doksysyklin (et tetrasyklin). Antibiotika som virker ved å ødelegge bakterienes
cellevegg virker ikke.
Kilde: http://www.pko-vestreviken.no/dokumenter/retningslinjerantibiotikakortversjon.pdf
B Øke behandlingstiden med fenoksymetylpenicilin til 4 uker
C Bytte fra fenoksymetylpenicillin til dikloksacillin
D Bytte fra fenoksymetylpenicillin til kloramfenikol
Velges ikke på grunn av bivirkninger/toksisitet
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Warfarin, fenoksymetylpenicillin, litium og diazepam er fire mye brukte, men ellers vidt forskjellige
legemidler. To av dem har en høy terapeutisk indeks.
Hvilke er dette?
A Litium og diazepam
B Warfarin og litium
C X Fenoksymetylpenicillin og diazepam
Riktig svar
D Warfarin og fenoksymetylpenicillin
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Legemiddelutprøving omtales ofte som å omfatte fire faser som kalles fase I, II, III og IV. En av disse
fasene setter særlig fokus på om legemidlet i det hele tatt tolereres hos mennesker.
Hva kalles denne fasen?
A X Fase I
Riktig svar
B Fase II
C Fase III
D Fase IV
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En av mange variabler som bestemmer et legemiddels konsentrasjon i for eksempel serum etter inntak
av midlet i tablettform, er legemidlets biologiske tilgjengelighet eller biotilgjengelighet.
Hvordan defineres dette begrepet?
A
B
C
DX

Den delen av en administert legemiddeldose som når frem til leveren
Den delen av en administert legemiddeldose som når biofasen
Den delen av en administert legemiddeldose som passerer portvenen
Den delen av en administert legemiddeldose som når systemisk kretsløp
Dette er den korrekte definisjonen på biotilgjengelighet.
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Fenoksymetylpenicillin utskilles uomdannet i nyrene. Renal utskillelse («clearance») av penicillin er
høyere enn det som kan utledes av medikamentets glomerulære filtrasjonsrate.
Hva er den mest nærliggende forklaringen på dette?
A Fenoksymetylpenicillin er også gjenstand for tubulær redistribusjon
B Fenoksymetylpenicillin er også gjenstand for tubulær reabsorpsjon
C X Fenoksymetylpenicillin er også gjenstand for tubulær sekresjon
Korrekt svar. Renal clearance av et legemiddel er nettoresultatet av glomerulær filtrasjon, tubulær
sekresjon og tubulær reabsorpsjon.
D Fenoksymetylpenicillin er også gjenstand for tubulær metabolisme
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To nøkkelegenskaper kjennetegner et legemiddel med antagonistisk virkning.
Hvilke egenskaper er det?
A
B
C
DX

Det binder ikke på reseptor men utøver en egeneffekt
Det binder ikke på reseptor og utøver ingen egeneffekt
Det binder på reseptor og utøver en egeneffekt
Det binder på reseptor, men utøver ingen egeneffekt
Riktig svar
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Du er medlem av en forskergruppe som undersøker farmakokinetikken til et nytt peroralt legemiddel
som skal brukes ved hypertensjon. Du har gitt legemidlet som en enkeltdose til seks frivillige
forsøkspersoner, og samtlige er blitt fulgt opp med hyppige serumprøver hvor
legemiddelkonsentrasjonene er blitt målt over et tidsrom på fire dager. Etter det første døgnet er
legemiddelkonsentrasjonen nesten nede i null, men over de påfølgende dagene faller ikke nivåene
ned til under det målbare; konsentrasjonene ligger og «vaker» og svinger litt med noe som av og til
kan likne små topper like over minimumsnivået.
Hva er den mest nærliggende forklaringen på dette fenomenet?
A Renal clearance
B X Enterohepatisk sirkulasjon
Korrekt svar
C Første passasje-effekt
D Hepatisk clearance
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Suppositorier er legemidler som er formulert for rektal administrering. Denne tilførselsformen kan være
hensiktsmessig når pasienten f.eks. ikke klarer å svelge tabletter, eller når peroralt gitte medisiner
smaker vondt. Generelt er rektal tilførsel mer usikker og gjenstand for større variabilitet enn når
legemidlet gis gjennom munnen.
Hva er den prinsipielt viktigste forskjellen mellom peroral og rektal legemiddeltilførsel?
A X Mens den orale tilførselsmåten i sin helhet er enteral, er rektal tilførsel delvis parenteral
Korrekt svar. Distale del av rektum drenerer ikke til v. porta.
B Mens den orale tilførselsmåten i sin helhet er enteral, er rektal tilførsel i sin helhet parenteral
C Mens den orale tilførselsmåten delvis er enteral, er rektal tilførsel i sin helhet parenteral
D Mens den orale tilførselsmåten delvis er enteral, er rektal tilførsel delvis parenteral
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Marte er ei frisk og normalutviklet jente som nettopp har lært seg å sitte uten støtte.
Ved hvilken alder bør barnet kunne dette?
A 3 måneder
B X 7 måneder
Å sitte uten støtte er en milepæl som oftest skjer rundt 7 mnd alder, de andre alternativene er
enten usannsynling tidlig utvikling eller representrer forsinket motorisk utvikling
C 11 måneder
D 14 måneder
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Fridtjof er 3 uker gammel og er hos helsesøster på ekstra kontroll på grunn av litt vansker med
amming. Ellers har han det bra, men mor har lagt merke til at han ikke gir blikkontakt enda og er
bekymret.
Hva er mest riktig å gjøre med hensyn til manglende blikkontakt?
A Henvise til nærmeste barneavdeling for poliklinisk utredning
B Sette opp til legekontroll innen én uke
C X Avvente til ordinær 6-ukers helsestasjonskontroll
Manglende blikkontakt kan ha mange årsaker og bør utredes videre. Normalt skal dette være
etablert innen 6 ukers alder, og sjekkes ved 6-ukers kontroll på helsestasjonen. En derfor berolige
mor og avvente til denne.
D Sette opp til ny helsesøsterkontroll om én uke
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Ylva kommer til time på poliklinikken på grunn av bekymring for at hun er kort. Hun har alltid vært litt
kortere enn venninnene sine, og nå er hun den første i venninnegjengen som har fått menarke. Hun
lurer på om hun fremdeles har mulighet til å ta igjen venninnene sine i høyden.
Hva er riktig å svare Ylva på det spørsmålet?
A

Nei, hun vil bli omtrent like kort som hun er nå i forhold til de andre når de er ferdig utvokst
feil, normalt vil de andre ha mer vekst igjen ettersom de ikke har fått menarke enda
B Ja, hun er tidligere enn de andre i pubertet og vil få en lengre periode med vekstspurt
Ikke riktig, den varer ca like lenge, hun har faktisk heller 'tapt' litt tid med vanlig 'barneårsvekst'
med å starte tidligere enn de andre. Puberteten vil til slutt via hormonpåvirkning føre til lukning av
epifyseskivene og dermed stopp i tilvekst.
C X Nei, hun har hatt menarke og er således på slutten av sin vekstspurt
Riktig. Vekstpurt kommer før menarke, og man angir ofte en gradvis avtagende gjenværende
vekst på totalt ca 4-8 cm etter menarke.
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Ole er straks 12 måneder gammel og kommer på helsestasjonskontroll. Ved undersøkelsen virker han
litt usikker på deg og vil helst tilbake til mor. Han sier ikke så mye mer enn 'mamma' og forsøk på
'pappa', men virker å forstå enkelte ord du sier. Han klarer å stå uten støtte og prøver seg på noen
små skritt, men trappegang klarer han ikke. Han tar imot leker med hel hånd og flytter dem mellom
hendene, men klarer ikke å plukke opp perler med fingrene. Han vinker tilbake til deg når de drar fra
timen.
På hvilket område virker gutten noe forsinket?
A
B
C
DX

Språk
Grovmotorikk
Sosial funksjon
Finmotorikk
Han virker å ikke ha et bra pinsettgrep til å plukke opp knapper som er forventet i denne alderen
med tanke på finmotorikk. Han viser forventet utvikling på de andre områdene
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I fostersirkulasjonen varierer oksygenmetningen i ulike blodkar.
I hvilket blodkar er oksygenmetningen høyest?
A
B
C
DX

Arteriae umbilicales
Arteria pulmonalis
Ductus arteriosus
Vena umbilicalis
umbilikalvenen kommer fra placenta med oksygenrikt blod og tømmer seg i fosterets vena cava
inferior via ductus venosus. Det blandes her med oksygenfattig blod og oksygenmetningen er
lavere i hele fosterets sirkulasjon herfra.
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Du blir oppringt på vakt til fødeavdelingen og kommer til en nyfødt jente som hadde en Apgar score på
3 etter 1 minutt. Når du kommer inn observerer du at jenten er cyanotisk perifert, puster sakte og
uregelmessig, og har en puls på 93. Hun ligger der helt slapp uten bevegelse, men lager små grimaser
ved stimuli.
Hvilken Apgar score har hun nå?
A 3
BX 4
Apgar score er en objektiv scoring av nyfødte. Den går fra 0 til 10, hvor 5 ulike punkter skal
vurderes med 0-2 poeng. Her; Farge – 1. Respirasjon – 1. Hjertefrekvens – 1. Muskeltonus – 0.
Refleks – 1.
Kilde: https://medlineplus.gov/ency/article/003402.htm
C 5
D 6
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Jens er blitt 16 måneder og følger ordinært vaksinasjonsprogram i Norge.
Hvilke(n) sykdommer/sykdom var den siste vaksinen han fikk mot?
A

Hib-infeksjon, hepatitt B, pneumokokksykdom
feil, disse gis ved 3, 5 og 12 mnd
B Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt
feil, denne gis ved 5 og 12 måneder, samt i 2.trinn skole (ca 7 år)
C X Meslinger, kusma, røde hunder
Riktig, denne gis ved 15 mnd alder, og i 6.trinn på skolen (ca 11 år)
D Rotavirus
feil, denne gis ved 6uker og 3mnd alder
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Ved enkelte akutte forgiftninger kan man øke eliminasjonen av en gift eller et medikament med dialyse.
Hvilken egenskap ved giftstoffet/medikamentet er nødvendig for at dette skal kunne være
effektiv behandling?
A X Lite distribusjonsvolum
For at dialysen skal være effektiv, er det en forutsetning av stoffet er tilgjengelig for dialyse. Jo
større andel av totalmengden som finnes i plasma, jo mer vil kunne dialyseres bort. Vd er et mål
på hvor stor andel som finnes i plasma; jo lavere Vd, jo mer i plasma.
B Ionisert ved fysiologisk pH
C Lang halveringstid
D Høy pKa-verdi
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Testen har 121 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 1 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 1 oppgaver.
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