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Øyets brytningskraft er viktig for synsskarpheten.
Hva er sammenhengen mellom denne brytningskraften og akselengden ved hypermetropi?
A Brytningskraften er for sterk i forhold til akselengden
B X Brytningskraften er for svak i forhold til akselengden
Riktig svar. Ved hypermetropi samles lysstrålene bak netthinnen. Vanligste årsak er at øyet er for
kort i forhold til brytningskraften.
C Brytningskraften er tilpasset akselengden og lyset treffer netthinnen i ulike plan
D Brytningskraften er tilpasset akselengden, men kornea er skjev og lyset brytes ulikt i ulike plan
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En 17 år gammel jente kommer til deg som fastlege. Hun forteller at siden hun begynte på skolen igjen
etter ferien har hun hatt en del hodepine, og hun har vanskelig for å lese det som står på tavlen i
klasserommet. Du utfører en synsundersøkelse og konkluderer med at hun har myopi.
Hvilken linse må du gi henne for å samle lysstrålene på netthinnen?
A Konveks linse som flytter lysfokus lenger bak
B Konkav linse som flytter lysfokus lenger fram
C X Konkav linse som flytter lysfokus lenger bak
Ved myopi samles lysstrålene foran netthinnen. En konkav linse vil flytte lysfokus lenger bakover.
D Konveks linse som flytter lysfokus lenger fram
.
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Du er fastlege til en 28 år gammel kvinne som du kjenner fra tidligere. Ved konsultasjonen sier hun at
hun har sovet lite i natt. Hun snakker mye mer enn vanlig, lar seg ikke avbryte, og snakker nesten uten
pause om alt mulig. Det hun sier virker å være sammenhengende, men hun fremstår med
taleflom. Senere om dagen skriver du en psykisk status presens.
Under hvilken kategori faller symptomene hennes?
A

Taleforstyrrelse
Man har en taleforstyrrelse hvis man har vansker med å uttale ord på riktig måte, for eksempel
ved dysartri.
B X Tankeforstyrrelse
Taleflom kategoriseres under formelle tankeforstyrrelser og kan opptre for eksempel ved en mani.
At man snakker mer og uten pause er et resultat av en rask tankegang.
C Språkforstyrrelse
Ved språkforstyrrelser har man vansker med å forstå eller forme språk. Alle typer afasi anses som
språkforstyrrelser.
D Psykomotorisk forstyrrelse
Under psykomotorikk kategoriseres hovedsakelig ufrivillige bevegelser som utrykk/resultat av
våres psykiske tilstand.
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Du er fastlege og blir oppsøkt av en mann på 35 år. Han er opprørt fordi han er redd for å bli gal. Han
forteller at han to ganger i går kveld mente å ha sett en skikkelse som stirret mot ham. Da han
undersøkte nærmere, viste det seg at den første var bare en trestubbe og den andre var en stor
stein. Han lurer på hva han har opplevd.
Hva svarer du?
A

Pasienten har hatt delusjoner
Dette ordet brukes sjeldent og er mest et synonym for vrangforestilling.
B Pasienten har hatt hallusinasjoner
Ved en hallusinasjon ser man noe uten synsstimulus, man ser altså noe hvor det ikke er noe.
Hallusinasjoner kan opptre ved friske mennesker eller ved forskjellige sykdommer, bl.a. psykiske
lidelser (for eksempel psykoselidelser), men også etter hjerneslag, ved nevrodegenrative lidelser
eller øyesykdommer.
C Pasienten har hatt vrangidéer
Som vrangidé betegner man et plutselig innfall som oppfyller kriteriene til en vrangforestilling:
Feilaktig overbevisning som forsvares med stor energi og ikke lar seg rokke.
D X Pasienten har hatt illusjoner
Dette stemmer. Ved en illusjon har man et synsstimulus, men det som ses blir feiltolket som noe
annet. Dette kan for eksempel skyldes dårlig lysforhold, nedsatt syn, angst eller kan ha andre
årsaker.
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Du er fastlege for en eldre mann på 72 år. I samtale med deg forteller han at han har hatt søvnvansker
i to uker. Han grubler mye om kvelden og sovner derfor med 2 timer latenstid. I tillegg våkner han
tidlig. Han kjenner daglig på uro, angst og lavt stemningsleie. Han ser mimikkfattig ut, snakker lavt og
vrir hendene. Han forteller at han hadde en psykose for 23 år siden med hallusinasjoner og paranoia.
Enkelte dager som i dag kjenner han en lignende følelse, at noen er ute etter ham, men han ikke har
sett noen. Pasienten tar en antipsykotikum i lav dose før han legger seg. Han avkrefter suicidale
tanker.
Hva i denne beskrivelsen bør tas med i en psykisk status presens?
A

Lavt stemningsleie, angst, uro, hallusinasjoner, tidligere psykose, suicidrisikovurdering
Tidligere psykose er en del av den psykiske sykehistorien som også gjennomgås ved innkomst.
Likevel skal psykisk status presens beskrive aktuelle symptomer og observasjoner. Pasienten
hadde hallusinasjoner for 23 år siden, men det kommer ikke frem, at han fortsatt sliter med en
persepsjonsforstyrrelse. Svaret blir derfor feil.
B Alder, innsovningsvansker, tidlige oppvåkninger, grubling, angst, paranoid beredskap
Alder, grubling, angst og paranoid beredskap kommer frem i beskrivelsen og bør beskrives i
forbindelse med en psykisk status presens. Søvnproblemer kan være betinget av psykiske
symptomer. Likevel beskrives dem for eksempel under naturlige funksjoner, vanligvis ikke i en
psykisk status presens.
C Angst, uro, paranoid beredskap, mimikkfattig, hypofoni, antipsykotikum, suicidrisikovurdering
Mye som er rikitg, men oversikt over medikamentene i bruk, selv om det dreier seg om
psykofarmaka, er ikke en del av psykisk status presens. Derfor er svaret feil.
D X Alder, lavt stemningsleie, mimikkfattig, psykomotorisk uro, paranoid beredskap,
suicidrisikovurdering
Alle punkter er viktig i forbindelse med og del av en psykisk status presens. Svaret er rett og klart
beste svaralternativet.
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Du er nystartet fastlege og en 47 år gammel mann kommer for å spørre deg om stress. Han har nylig
vært akuttinnlagt fra legevakten fordi han var redd for at det var noe alvorlig galt med hjertet. Etter
undersøkelse ble det konkludert med at det mest sannsynlig var stress og angst som var
hovedproblemet. Han er nå bekymret for hvordan dette skal gå og vil gjerne ha litt informasjon og råd.
Hvilken informasjon og råd bør du gi?
A X Informerer om hvordan stress kan øke angstnivået, anbefaler at han finner ut hva som øker stress
hos han og gir råd om enkle stressreduserende tiltak
Dette er nok det tiltaket som best ivaretar pasientens spørsmål til sin fastlege. Utforske årsaker til
stress ledsaget av angstøkning slik at det deretter er mulig å se sammenhengen og gjøre
endringer, samt tiltak for å redusere angst ved angstøkning. Det kan være enkle tiltak som
avledning, fysisk aktivitet osv
B Informere om at travelhet på jobb kan være årsaken, anbefaler at han roer ned og gir han en
sykemelding på 2 uker
Det kan være en god løsning på kort sikt forutsatt at forhold på jobb er aktuelle stressor, men vil
neppe endre problemet på lang sikt
C Informere om at dette mest sannsynlig forsvinner av seg selv og at han kan fortsette å leve som
vanlig
Tilstanden hans har antagelig vedvart og forverret seg over tid iom at han har utviklet stressutløst
angst med episoder med panikkangst og dermed lten grunn til å tro at det forsvinner av seg selv.
D Informere om at dette mest sannsynlig forsvinner av seg selv, men om det fortsetter får han en
resept på beroligende tabletter som han kan ta i de verste periodene
Vil ikke imøtekomme pasientes bestilling og kan i verste fall føre til at pasienten utvikler
avhengighet av diazepam, dvs får et problem i tillegg til det vedkommende hadde i
utgangspunktet. Stressrelatert angst vil i første omgang kunne respondere bedre på ikkemedikamentelle tiltak.
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Du er vikar for fastlegen og møter en 25 år gammel kvinne som kommer til sin første time. Hun har
nylig flyttet til byen og startet i sin første jobb. Hun har tidligere hatt behandling for engstelig/
unnvikende personlighetsforstyrrelse og ønsker å bli henvist til lokalt distriktspsykiatrisk senter (DPS)
for å fortsette behandlingen fordi hun nå merker økt funksjonssvikt.
Hvilke symptomer og problemer vil du forvente preger henne mest?
A

Overfølsomhet for nederlag og avvisning, og tendens til unnvikelse når mistenksomheten øker
Kjente vansker ved paranoide personlighetstrekk
B X Lav selvfølelse, frykt for kritikk og avvisning, og tendens til unnvikelse
Kjente vansker ved engstelig, unnvikende personlighetsforstyrrelse
C Impusivitet, ustabilt humør og tendens til unnvikelse
Kan tyde på ustabile personlighetstrekk
D Vansker med å ta egne beslutninger, avhengighet av andre og tendens til unnvikelse
Kjente vansker ved avhengig personlighetsforstyrrelse
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Som vaktlege på rusakutten møter du en 58 år gammel mann. Han er henvist fra legevakt for
alkoholavrusning. I anamneseopptaket beskriver pasienten eskalerende inntak av alkohol over en
periode på flere år. Han angir å ha mistet kontrollen etter et samlivsbrudd for 3 måneder siden, med
daglig inntak av en flaske sprit (0.7L 45%). Pasienten forteller han har forsøkt å avslutte
alkoholinntaket, men erfarer at han blir så syk at han ikke klarer å stå i det. Pasienten beskriver
trangen til å drikke som nærmest uimotståelig.
Hvordan beskrives denne pasientens avhengighetstilstand best?
A
B
C
DX

Pasienten har oppregulert ”drug liking” og oppregulert ”drug wanting”
Pasienten har nedregulert ”drug liking” og nedregulert ”drug wanting”
Pasienten har oppregulert ”drug liking” og nedregulert ”drug wanting”
Pasienten har nedregulert ”drug liking” og oppregulert ”drug wanting”
Ved gjentatt rusmiddelinntak vil endringer i dopaminerge nevroner gjøre bruken mer attraktiv og
imperativ. Som følge av nevroplastiske endringer får man en nedregulering av ”drug liking”
(belønningseffekten) og en oppregulering av ”drug wanting”. Denne oppreguleringen vil kunne
vedvare i lang tid etter opphør av rusinntak (flere år) og er et av de mest sentrale fenomenene for
opprettholdelsen av avhengighet.
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I følge WHO er det fem alvorlige komplikasjoner som er ansvarlige for nesten 75 % av alle maternelle
dødsfall.
Hvilke komplikasjoner er det?
A X Alvorlig blødning, infeksjoner, svangerskapshypertensjon, komplikasjoner under fødsel,
risikoabort
Denne kombinasjonen er totalt sett den riktige
B Risikoabort, preeklampsi, blødning, infeksjon, menneskelig svikt
C Komplikasjoner under fødsel, risikoabort, svangerskapshypertensjon, infeksjon, preeklampsi
D Preeklampsi, blødning, infeksjoner, forlenget fødsel, uterus ruptur
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Ved en ryggmargsskade vil det nevrologiske nivået for skaden bestemme graden av skaderelatert
restriktiv ventilasjonsinnskrenkning. Dersom pasienten har en skade i nakken i nivåene C3-C5
påvirkes en bestemt nerve som styrer en bestemt anatomisk struktur.
Hvilken struktur er det?
A Abdominalmuskulatur som for eksempel m. rectus abdominis
B Aksessorisk (hjelpe) respirasjonsmuskulatur som for eksempel m. intercostales externi
C X Inspirasjonsmuskulatur som for eksempel diafragma
C er riktig. Behov for ventilasjonsstøtte avhenger av nivået for skaden: Høye skader rammer n.
phrenicus som involverer diafragma. N.phrenicus utgår fra C3-C5; Aksessorisk
respirasjonsmuskulatur; C5- 8 ; Abdominal muskulatur: Thorakale nerver
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En ikke-samtykkekompetent pasient med en alvorlig sinnslidelse kan behandles med tvang i psykisk
helsevern, i den hensikt å unngå at vedkommendes helse blir vesenlig forverret.
Hvilket hensyn er det rimelig å anta kan begrunne en slik inngripen?
A X Hensynet til omsorgsfull behandling
Ja. Omsorg og omsorgsfull behandling er et tungtveiende etisk hensyn som tilsier at det av og til
kan være riktig å bruke tvang
B Hensynet til pårørendes livskvalitet
Nei. Det er riktignok mye diskutert i psykisk helsevern og rus, men ikke et hensyn vi føler kan i
seg selv legitimere tvang. Det er pasienten og ikke pårørende som evt skal behandles
C Hensynet til samfunnsøkonomien
Nei. Økonomiske hensyn er ikke relevante for å legitimere tvang
D Hensynet til pasientens tidligere ønsker
Nei. Tidligere uttalelser kan selvsagt fortelle oss noe om pasientens syn på tvang, men avgjør
ikke om det er riktig å tvangsbehandle i en gitt situasjon.
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Abort ved Downs syndrom er et eget tema i Norge selv om abort generelt er akseptert i befolkningen.
Hvorfor er det sånn?
A X Fordi et tilbud om abort kan reise tvil om vi tror denne gruppen mennesker lever fullverdige liv
Ja. En typisk påstand i Norge er at fosterdiagnostikken sender signaler om hvilke liv som ikke er
verdt å leve eller å påbegynne. Mange politiske partier er derfor engstelig med å innføre tidlig
ultralyd og NIPT-test til alle av redsel for hvilket signal de sender til bestemte folkegrupper.
B Fordi det nesten ikke fødes barn med Downs syndrom lenger
Nei. Det aborteres rekordmange med Downs med det fødes også rekordmange med Downs (de
gravide blir eldre). Men det er riktig at mange nok er engstelig for dette.
C Fordi abort ved Downs syndrom gjøres etter at abort "egentlig" er tillatt
Nei. Nemndbehandlet abort frem til levedyktighetsgrensen (21+6) er fullt tillatt for en rekke ulike
grunner. Og selv når abort ved trisomi 21, gjøres tidligere, virker ikke det å påvirke debatten
D Fordi det trolig likevel er en sterk underliggende abortmotstand i befolkningen
Nei. Vi har empiriske data på at det er stor oppslutning om abortloven og selvbestemt abort er så
å si et ikke-tema i dag
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Fosteret kan sies å ha et visst retttslig vern i Norge.
Fra når gjelder det?
A X Fra utgangen av 12. svangerskapsuke
Ja. Fra utgangen av 12. uke er det nemndbestmet abort hvilket vil si at loven sier fosterets rett til
liv skal veies opp mot kvinnens ønske. Fosteret har dermed et visst rettsvern
B Fra utgangen av 22. svangerskapsuke
Nei. Fra utgangen av 22. uke øker riktignok fosterets rettsvern i loven ytterlige (et levedyktig
foster kan ikke aborteres). Men fosteret har altså allerede noe rettsvern allerede fra utgnagen av
12. uke
C Fra utgangen av 18. svangerskapsuke
Nei. Fra utgangen av 18. uke øker riktignok fosterets rettsvern i loven. Men fosteret har altså
allerede noe rettsvern fra utgnagen av 12. uke
D Fra unnfangelsen av
Nei. Fosteret er ikke tilskrevet noe rettsvern, så lenge det er "fri"/selvbestemt abort.
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Et klinisk forsøk ble gjennomført for å vurdere effektiviteten til en ny medisin mot høyt blodtrykk. Hver
pasient mottok enten den nye medisinen (medisin A) eller standardmedisin (medisin B), og medisinen
ble tilordnet tilfeldig. Primær utfallsvariabel var om pasienten fikk hjerteinnfarkt over en femårsperiode,
og resultatene er gitt i tabellen under.
ikke hjerteinnfarkt

hjerteinnfarkt

medisin A

17

106

medisin B

27

91

Hvilken test kan brukes for å sammenligne medisin A og medisin B?
A To-utvalgs t-test for uavhengige utvalg og lik varians
B X Kjikvadrat-testen
Test av assosiasjon mellom to kategoriske variable (medisin A/B og hjerteinnfarkt ja/nei).
C Paret t-test
D Mann-Whitney U-test
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Et tilfeldig utvalg fra en populsjon er gitt ved
4,3 - 6,8 - 7,2 - 7,6 - 9,2 - 9,3 - 12,9 - 13,2 - 13,8 - 15,8 - 19,4 - 19,9 - 22,0 - 23,2 - 25,5 - 27,0 - 99,2
Hva er den 10'ende persentilen for utvalget?
A 4,3
B X 6,8
Kommentar:Første heltall større enn 1.7 (10 prosent av 17) er 2 dvs den andre verdien er rett
svar.
C 7,2
D 27,0
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Bildet viser et histologisk snitt (liten forstørrelse 20x, HE-farging).
Hvilket organ er dette?

-5-

A Thymus
B X Milt
Kapselkledt organ med rød og hvit pulpa
C Benmarg
D Lymfeknute
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Du ser i mikroskopet på endometrium i proliferasjonsfase.
Hvordan ser dette typisk ut?
A Det er sirkulasjonsforstyrrelser
B Det er typisk 10-12 mm tykt
C X Kjertlene er trange og rette
I proliferasjonsfase er kjertlene trange og rette. De blir lett slyngede mot slutten av
proliferasjonsfasen. Stroma er ødematøst i sekresjonsfase og det er sirkulasjonsforstyrrelser i
menstruasjonsfasen.
D Stroma er uttalt ødematøst
000015f3101205db1b
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Epitelet som kler kjertelendestykkene i brystkjertelen endres fra relativt inaktivt epitel til et epitel som
produserer og driver ut melk ved svangerskap og amming.
På hvilken måte skjer denne endringen?
A X Lobulære epitelceller øker i antall og størrelse, og erverver seg sekretorisk egenskaper
Riktig svar.
B Lobulære og myoepiteliale celler øker i antall, men ikke i størrelse, og erverver seg kontraktile
egenskaper
Feil svar. De duktale/lobulære og myoepiteliale cellene øker i både antall (hyperplasi) og størrelse
(hypertrofi).
C Myoepitelceller øker i størrelse og erverver seg sekretoriske egenskaper
Myoepitelcellene øker ikke størrelse og blir ikke sekretorisk.
D Myoepitelceller øker i antall og erverver seg kontraktile egenskaper
Feil svar.Myoepitelcellene øker ikke i antall.
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Leydigceller ligger i testis og har viktige funksjoner der.
Hvor i vevet er de lokalisert og hvilket hormon produserer de?
A Leydigcellene er lokalisert inntil tubuli seminiferi og produserer østradiol
B X Leydigcellene er lokalisert i bindevevsstroma og produserer testosteron
Leydigcellene kalles også for interstitielle celler og ligger mellom tubuli seminiferi og de lager
testosteron.
C Leydigcellene er lokalisert i rete testis og produserer inhibin
D Leydigcellene er lokalisert i tubuli seminiferi og produserer inhibin
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Testiklene kan dras opp og ned avhengig av temperaturen i omgivelsen.
Hvilken muskel og hinne sørger for dette?
A
B
C
DX

m.testicularis og tunica scrotalis
m.obliquus internus abdominis og tunica vaginalis testis
m.levator scroti og tunica vaginalis
m.cremaster og tunica dartos
m. cremaster kan løfte scrotum inn i den ytre delen av lyskekanalen. Tunica dartos, som betyr
kjøtthinnen, trekker seg sammen slik at scrotalhuden blir stram og rynket. (Kilde: Menneskets
funksjonelle anatomi. Hans A. Dahl, Eric Rinvik, 3.utgave)
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Hvilken arterie forsyner hovedsakelig strukturer i det lille bekkenet?
A X a. iliaca interna
I høyde med fjerde lumbalvirvel deler aorta seg i høyre og venstre a. iliaca communis. Foran
iliosacral-leddene deler denne store arterien seg igjen i a. iliaca externa og a. iliaca interna. A.
iliaca externa går ut av bekkenet under lyskebåndet. Den skifter navn til a. femoralis, som
forsyner underekstremiteten. A. iliaca interna deler seg på nytt i en fremre og en bakre grein som
forsyner de indre organer i det lille bekken og muskulaturen i bekkenet og seteregionen.
B a. iliaca externa
C a. pudenda interna
D a. glutea superior
000015f3101205db1b
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Tenk deg at en person blir behandlet med et medikament som har som bivirkning at det ved Bcelleaktivering hemmer internalisering av B-cellereseptor med bundet antigen.
Hvilken konsekvens ville det få om en person som brukte medikamentet pådrog seg en
streptokokkinfeksjon?
A
B

Personen ville få for dårlige B-celleresponser fordi B-cellene ville reagere med høydosetoleranse
Personen ville få mer effektiv aktivering av T-celler med B-cellene som antigenpresenterende
celler
T-celler kan ikke gjenkjenne antigen på B-cellereseptor
C Forsvaret mot infeksjonen ville bli bedre fordi B-cellene lettere ville nå terskelverdi for aktivering
D X Forsvaret mot infeksjonen ville bli dårligere fordi B-cellene ikke kunne motta T-cellehjelp
T-celler må gjenkjenne antigen på HLA klasse II for å kunne hjelpe B-cellene. Mekanismen går via
internalisering av BCR med antigen og lasting av peptid på HLA.
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Tenk deg at en person behandles med et medikament som har som bivirkning at cellemembranen i Bceller får redusert fluiditet, dvs. at membranproteiner i mindre grad kan endre lokalisasjon.
Hvilken konsekvens vil medikamentet ha for B-cellenes evne til å bli aktivert av T-uavhengige
antigener?
A X Kryssbindingen av antigenreseptorene vil bli redusert, og B-celleaktiveringen vil avta
Hvis B-celler skal aktiveres uten T-cellehjelp, må mange B-cellereseptorer samlokaliseres i
membranen og kryssbindes av antigen. Dette forutsetter at molekylene kan bevege seg i
cellemembranen som normalt.
B Krysspresentasjonen av antigen vil bli redusert, og B-celleaktiveringen vil avta
C Kryssreaksjonene med antigenet vil bli redusert, og B-celleaktiveringen vil øke
D Kryssprimingen av antigenreseptorene vil bli redusert, og B-celleaktiveringen vil øke
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En CD8+ T-celle skal aktiveres ved en akutt virusinfeksjon.
Hvilken funksjon har en myeloid-dendrittisk celle i denne situasjonen?
A

Den presenterer antigen på HLA klasse II og kostimulerer den CD8+ T-cellen
I dette tilfellet må antigen presenteres på HLA klasse I
B Den aktiverer en Th2-celle som kan hjelpe den CD8+ T-cellen
Th2-celler er viktigst ved forsvaret mot ekstracellulære parasitter, samt ved allergi
C X Den gir signal 2 fra B7 i tillegg til signal 1 til den CD8+ T-cellen
Signal 1=antigenpresentasjon på HLA – her klasse I, og signal 2 fra B7 til CD28 er den vanligste
formen for kostimulering
D Den produserer interleukin-12 og interferon gamma for å prime den CD8+ T-cellen
Dette er primingcytokiner for CD4+ T-celler for å bli Th1-celler
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Ved den autoimmune sykdommen revmatoid artritt (leddgikt) får pasientene kronisk inflammasjon i
leddene, som ubehandlet kan føre til alvorlig leddskade. Ett av medikamentene som brukes i
behandlingen består av den ekstracellulære delen av molekylet CTLA-4 bundet til et bærerprotein som
øker halveringstiden i plasma.
Hvordan kan medikamentet redusere utviklingen av leddskade?
A Ved å hemme antistoff-medierte skademekanismer
B Ved å hemme nøytrofil-medierte skademekanismer
C X Ved å hemme T-cellemedierte skademekanismer
Binding av CTLA-4 til B7-reseptorene på T-celler under aktivering er en viktig negativ
reguleringsmekanisme som hindrer for sterk kostimulering. Binding av medikamentet til B7 på Tceller under aktivering vil derfor ha samme effekt, og føre til færre T-effektorceller som kan bidra
til leddskade
D Ved å hemme makrofag-medierte skademekanismer
000015f3101205db1b
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Ved organtransplantasjon kan det oppstå transplantat-mot-vert-sykdom, hvor immunceller fra
transplantatet begynner å angripe mottageren av organet. En konsekvens av uttalt transplantat-motvert-sykdom er at store deler av epitelet i thymus ødelegges.
Hvilken følge vil dette ha for differensieringen av nye T-celler hos pasienten?
A

De fleste umodne T-cellene gjennomgår negativ seleksjon
Negativ seleksjon = død ved aktivt indusert apoptose hvis T-cellen bindes for sterkt til eget peptid
på HLA. Epitelcellene deltar her også, men også andre celletyper bidrar. Få epitelceller vil ikke gi
økt apoptose
B X Færre T-celler bevares ved positiv seleksjon
Positiv seleksjon ved utvikling av T-celler i thymus vil si at de må kjenne igjen eget MHC (med
eget peptid) presentert på thymusepitel. Ellers dør cellene fordi de ikke mottar
overlevelsessignaler. Når det ikke er nok epitelceller, vil flere celler dø av slik «neglect». Dette er
en langsiktig negativ konsekvens av GVDH (uten at studentene i 1D behøver å kjenne tilstanden)
C Det utvikles flere naturlige regulatoriske T-celler
Også utvikling av denne typen T-celler rammes
D Forholdet mellom antall CD4+ og CD8+ T-celler blir unormalt
Utvikling av begge hovedtyper T-celler rammes
000015f3101205db1b
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En pasient med B-cellelymfom (en form for B-cellekreft) behandles med et medikament (rituximab)
som fører til ødeleggelse av modne B-celler.
Kan dette påvirke forsvaret ved en influensa-infeksjon?
A

Nei, fordi antistoff ikke har betydning for aktivering av T-celler
Riktig påstand, men tar ikke hensyn til helheten i forsvaret mot virusinfeksjoner
B Nei, fordi bekjempelse av virusinfeksjoner skjer ved cytotoksisitet
I hovedsak riktig, men antistoff-betingede mekanismer deltar også. For bastant og unøyaktig
påstand
C Ja, fordi virus ikke lenger blir opsonisert til fagocytose ved hjelp av antistoff
Virus er så små at de ikke opsoniseres ved binding av antistoff
D X Ja, fordi NK-celler ikke lenger kan drepe virusinfiserte celler som har bundet antistoff
Ødeleggelse av modne B-celler hindrer utvikling av plasmaceller som kan produsere antistoff ved
en ny akutt infeksjon. Direkte antistoff-mediert cytotoksisitet utført av NK-celler spiller en viktig
rolle ved flere typer virusinfeksjoner, bl.a. ved influensa.
000015f3101205db1b
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En gutt på 2 år har fått den sjeldne diagnosen leukocytt-adhesjonssvikt type II, hvor celler mangler
evnen til å uttrykke selektin-ligander.
Hvilket trinn i infeksjonsforsvaret blir rammet?
A

Endotelcellenes evne til å bli aktivert av proinflammatoriske cytokiner
Cytokinene bindes til forskjellige cytokin-reseptorer
B Leukocyttenes evne til fast adhesjon til endotelceller
Fast adhesjon skjer ved binding av beta-integriner til bl.a. ICAM-1 eller VCAM-1
C X Leukocyttenes evne til å rulle på aktiverte endotelceller
Rulling av leukocytter på endotel skjer ved binding av selektiner til selektin-ligander. Oppgaven
kan løses uten klinisk kunnskap om LAD type II hvis man kan mekanismene for leukocyttekstravasasjon
D Endotelcellenes evne til å vise frem kjemotaksiner for leukocytter
Kjemotaksiner bindes til heparansulfat, ikke selektin-ligander
000015f3101205db1b
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Svangerskapsforgiftning eller preeklampsi er en kjent svangerskapskomplikasjon.
Hvilken mekanisme bidrar til patofysiologien?
A
B
C
DX

Innvandring av store mengder maternelle uterine NK-celler i livmorveggen
Autoimmun-mediert ødeleggelse av røde blodlegemer hos moren
Redusert invasjon av trofoblaster i livmorveggen, som fører til redusert villøs fibrinavsetning
Redusert invasjon av trofoblaster i livmorveggen, som fører til feil i remodelleringen av
spiralarteriene
Under normal utvikling av morkaken invaderer føtale trofoblaster spiralarteriene i livmorveggen og
danner brede kar som sikrer tilstrekkelig blodstrøm til morkaken. Ved preeklampsi er
trofoblastinvasjonen redusert, noe som resulterer i smalere kar. Dette påvirker blodstrømmen til
placenta og fører til oksidativt stress og betennelse. Villøs fibrinavsetning er økt hos
preeklamptiske kvinner. Både i normale og preeklamptiske svangerskap finnes det et forhøyet
antall maternelle uterine NK-celler.
000015f3101205db1b
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Infeksjon vil i mange tilfeller gi feber. Dette reguleres av hypothalamus, som fungerer som en
termostat.
Hva er mekanismen bak?
A

Virus eller bakterier krysser blod-hjernebarrieren og aktiverer celler i sentralnervesystemet til
frigjøring av cytokiner (IL-2, IL-4, TGFbeta) som virker på hypothalamus
B X Mikrober aktiverer immunceller til frigjøring av pyrogene cytokiner (IL-1, IL-6, TNF) som
igjen aktiverer endotel til frigjøring av prostaglandiner som virker på hypothalamus
Mikrober eller mikrobielle ligander aktiverer immunceller (medfødte) til frigjøring av TNF, IL-1,
IL-6. Disse er endogene pyrogene cytokiner som krysser blod-hjernebarrieren (aktivt eller via
fenestrerte kappilærer) og virker i CNS ved å aktiver arakidonsyremetabolismen, frigjøring av
PGE2 som igjen virker på hypothalamus til å gi feber.
C Mikrobielle ligander krysser blod-hjernebarrieren og aktiverer mikrogliaceller i CNS til frigjøring av
type I IFNs, som virker auto-/parakrint til sekundær frigjøring av prostaglandiner som virker på
hypothalamus
D Celler infisert med virus eller bakterier aktiverer adaptiv immunitet, som gjennom frigjøring av
IFNgamma og immunglobuliner aktiverer mikroglia celler i CNS til frigjøring av prostaglandiner
som virker på hypothalamus
000015f3101205db1b
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Septisk sjokk er en tilstand som kjennetegnes ved sirkulasjonssvikt med kraftig blodtrykksfall eller
kontinuerlig lavt blodtrykk, nedsatt urinproduksjon og mental forvirring til tross for tilstrekkelig
væsketilførsel. Sepsis kan oppstå dersom bakterier kommer over i blodbanen (blodforgiftning), men
potente mikrobielle molekyler kan være tilstrekkelig til å gi sepsis og septisk sjokk.
Hvilke mekanismer ligger bak dersom endotoksin/lipopolysakkarid er årsaken?
A X Overdreven aktivering av immunceller (TLR4) og frigjøring av cytokiner som virker systemisk på
blodkar gir vasodilasjon, økt karpermeabilitet, blodtrykksfall og til slutt hypoksi og organsvikt
Flere av mekanismene nevnt over kan bidra til septisk sjokk, men endotoksin-mediert aktivering
av TLR4 gir økt IL-1, TNF, IL-6 mm som virker lokalt og systemisk bla. på endotel i blodkar som
initierer gram-negativ sepsis og septisk sjokk (som er den mest alvorlige konsekvensen av sepsis,
med vedvarende lavt blodtrykk som ikke kan kompenseres for ved væsketilførsel)
B Overaktivering av komplementsystemet (klassisk og alternativt spor) som gir økt
immunstimulering, koagulasjon og proppdannelse i små kar som gir utilstrekkelig blodtilførsel til
vitale organ og multiorgansvikt
C Hyperaktivering av granulocytter i blodet som gir massiv frigjøring av histaminer, reaktive oksygen
og nitrogen forbindelser som virker på blodkar. Kombinert med kjemokin-mediert migrasjon av
nøytrofile ut i vevet gir dette multiorgansvikt
000015f3101205db1b
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En gutt (8 måneder) har fått infeksjon med Candida albicans i lyskene.
Hvilke T-celler er viktigst for bekjempelse av infeksjonen?
A

Th2-celler
Viktig ved bekjempelse av parasitt-infeksjoner, samt ved allergi
B Th0-celler
Betegnelse på naive CD4+ T-celler, som ikke er polarisert til en bestemt type effektorceller og ikke
har effektorfunksjoner
C Th1-celler
Viktig ved cellemediert immunitet med aktivering av cytotoksiske T-celler, samt aktivering av
makrofager ved intracellulære infeksjoner
D X Th17-celler
Ekstracellulære soppinfeksjoner bekjempes særlig ved kjemotakse av nøytrofile og aktivering av
disse til fagocytose og drap. Th17-celler spiller en sentral rolle for disse prosessene.
000015f3101205db1b
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I forløpet av en infeksjon har en aktivert B-celle gjennomgått somatisk hypermutasjon.
Hvilken mekanisme involvert i cellens videre utvikling til plasmacelle har betydning for perifer
toleranse?
A

Antigensekvestrering
Viktig for toleranse, men ikke relevant i den aktuelle sammenhengen
B Krysspresentasjon
Skjer i antigenpresenterende celler ved presentasjon til CD8+ T-celler
C Negativ seleksjon
Begrepet beskriver «testen» for at en B-celle under differensiering frem til en moden B-celle i
benmargen gjennomgår apoptose hvis den binder selv-antigen for sterkt. Ikke aktuelt for en
moden celle som er under aktivering etter å ha møtt antigen
D X Positiv seleksjon
Cellen testes for at den fortsatt binder korrekt antigen og får overlevelsessignaler av
follikulærdendrittiske celler og Tfh-celler. Derved unngår man at det tilfeldigvis er dannet selvreaktive celler.
000015f3101205db1b
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En pasient har fått erytrocytt-transfusjon og har reagert med å utvikle et antistoff. Antistoffet er rettet
mot et molekyl som uttrykkes på giverens erytrocytter, men ikke på hans egne erytrocytter.
Hva vil sannsynligvis skje dersom han senere får en ny transfusjon fra samme blodgiver?
A

Pasienten vil danne immunkomplekser som skader nyrenes basalmembran
Dette er en type III-respons, som oppstår ved antigener som ikke er cellebundet
B De tilførte erytrocyttene vil bli hemolysert i blodbanen pga. Fc-reseptormediert nøytrofil-aktivering
Nøytrofile i blodbanen aktiveres ikke av sirkulerende erytrocytter selv om disse har bundet
antistoff
C Pasienten vil reagere med utslett pga. degranulering av mastceller
Dette er en IgE-respons, som ikke utløses av erytrocytter med fremmede antigener i sirkulasjonen
D X De tilførte erytrocyttene vil bli hemolysert i blodbanen pga. komplementaktivering
Dette er en type II-respons. Antistoff i sirkulasjonen vil bindes til antigen på de tilførte
erytrocyttene, som ødelegges ved komplementaktivering. Studentene behøver ikke ha kunnskap
om transfusjonsreaksjoner, men om generelle immunologiske effektormekanismer.
000015f3101205db1b
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En forsker ønsker å produsere antistoff mot et karbohydrat-molekyl ved å immunisere en kanin. Hun vil
blande karbohydratet i en olje for å beskytte mot at det umiddelbart fjernes fra muskelen hvor det
injiseres.
Hva skal forskeren ellers gjøre for å utløse den sterkeste antistoff-responsen?
A

Hun skal injisere karbohydrat-oljeblandingen og samtidig smitte kaninen med et luftveisvirus
Infeksjonen vil gi faresignaler i slimhinnene og ikke på injeksjonsstedet for karbohydratet. En
virusinfeksjonen vil dessuten særlig stimulere cellulære immunresponser og ikke
antistoffproduksjon
B Hun skal injisere karbohydrat-oljeblandingen slik den er i utgangspunktet
Dette vil gi en svak immunrespons fordi B-cellene aktiveres ved T-uavhengige mekanismer. Det
vil heller ikke oppstå hukommelse
C Hun skal koble karbohydratet til kanin-albumin før komplekset blandes i oljen
Dette vil gi en sterkere respons fordi albuminet er et protein. Komplekset vil oppfattes som
fremmed og utløse T-avhengig B-celleaktivering med hukommelse
D X Hun skal koble karbohydratet til et komplement-aktiverende protein og blande det i oljen
Dette vil gi den sterkeste responsen. Mekanismen er som ved albumin-komplekset, men i tillegg
vil aktiveringsterskelen for B-celler bli redusert fordi dette komplekset dekkes av komplementaktiveringsproduktet C3d, som gjenkjennes av B-cellens koreseptor
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Det oppstår ca. 1-2 tilfeller av Kleine-Levin syndrom per million personer hvert år. Forskere som ville
studere risikofaktorer for sykdommen, valgte et kasus-kontroll-design.
Hvorfor foretrakk de et kasus-kontroll- og ikke et kohortdesign?
A

Det vil være mindre fare for seleksjonsbias i en kasus-kontrollstudie enn en kohortstudie
Vanligvis er det motsatt
B Det vil være mindre risiko for konfundering i en kasus-kontrollstudie enn en kohortstudie
Ikke korrekt
C En kasus-kontrollstudie vil være mindre utsatt for informasjonsbias enn en kohortstudie
Vanligvis er det motsatt
D X En kasus-kontrollstudie vil være betydelig rimeligere å gjennomføre enn en kohortstudie
Riktig, fordi de typisk involverer mye mindre antall individer
000015f3101205db1b
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Det finnes flere forskningsdesign i medisinsk litteratur. Slike vanlige studiedesign er: kasuskontrollstudier, kohortstudier, tverrsnittsstudier og økologiske studier (i alfabetisk rekkefølge).
Generelt, hvilke studier vil du stole mer på enn andre? Ranger studiene fra det beste til det
dårligste studiedesignet.
A X Kohortstudier (generelt det beste) – kasus-kontrollstudier – tverrsnittsstudier – økologiske studier
(generelt det dårligste)
Riktig
B Tverrsnittsstudier (generelt det beste) – kohortstudier – økologiske studier – kasus-kontrollstudier
(generelt det dårligste)
Feil
C Kohortstudier (generelt det beste) – økologiske studier – kasus-kontrollstudier – tverrsnittsstudier
(generelt det dårligste)
Feil
D Tverrsnittsstudier (generelt det beste) – økologiske studier – kasus-kontrollstudier – kohortstudier
(generelt det dårligste)
Feil
000015f3101205db1b
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Se for deg at et nytt dødelig virus kun angriper personer som har diabetes.
Hva vil skje med forekomsten av diabetes i dette tilfellet?
A

Prevalensen av diabetes øker
Det motsatte skjer. Det er en invers sammenheng mellom varighet og prevalens. Kortere varighet
medfører lavere prevalens.
B Insidensraten av diabetes øker
Insidensraten er et mål på nye sykdomstilfeller, og det var ingen informasjon om det i spørsmålet.
C X Prevalensen av diabetes blir lavere
Det er en invers sammenheng mellom varighet og prevalens. Kortere varighet medfører lavere
prevalens, akkurat slik vi vil se hvis sykdommen tar livet av pasientene raskere.
D Prevalensen av diabetes forblir stabil
Det er en invers sammenheng mellom varighet og prevalens. Kortere varighet medfører lavere
prevalens.
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En studie fant at “å gå med prekestol” (eksponering) er en sterk risikofaktor for død (sykdommen).
Hvilken rolle kan alder spille for sammenhengen mellom eksponering og risiko for død i denne
studien, og hvorfor?
A X Alder er en konfunder fordi den er assosiert med både eksponeringen og sykdommen (mortalitet),
og er ikke en følge av disse
Riktig
B Alder er en konfunder fordi den er assosiert med både eksponeringen og sykdommen (mortalitet)
Dette er ikke tilstrekkelig, en konfunder må dessuten ikke være en følge av eksponeringen eller
sykdommen
C Alder er en mediator fordi den er assosiert med både eksponeringen og sykdommen (mortalitet)
Ikke korrekt. Alder er ikke en følge av eksponeringen og kan derfor ikke være en mediator.
D Alder er en mediator fordi den er assosiert med både eksponeringen og sykdommen (mortalitet),
og er en følge av eksponeringen
Ikke korrekt. Alder kan ikke være en følge av eksponeringen.
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Flere studier har funnet at det å spise mye rødt kjøtt, øker risikoen for kreft.
Hva er verdien til det relative effektmålet (relativ risiko) hvis eksponeringen øker risikoen for
sykdommen?
A

1
Når vi deler et høyere tall (risikoen blant de eksponerte) med et lavere tall (risikoen blant de ikkeeksponerte), får vi et tall høyere enn 1.
B 0-1
Når vi deler et høyere tall (risikoen blant de eksponerte) med et lavere tall (risikoen blant de ikkeeksponerte), får vi et tall høyere enn 1.
C X >1
Når vi deler et høyere tall (risikoen blant de eksponerte) med et lavere tall (risikoen blant de ikkeeksponerte), får vi et tall høyere enn 1.
D 0
Når vi deler et høyere tall (risikoen blant de eksponerte) med et lavere tall (risikoen blant de ikkeeksponerte), får vi et tall høyere enn 1.
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Hvilket av svaralternativene kan administreres som motgift ved akutte tungmetall-forgiftninger?
A Wellbrutin
B Nalokson
C X EDTA
Chelater kan gis om indisert, EDTA er en av disse
D Askorbinsyre
000015f3101205db1b
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Hva er biomagnifisering?
A Opptak av fremmede stoffer fra luft
B Opptak av fremmede stoffer fra vann
C X Oppkonsentrering av et kjemikalie i næringskjeden
Kjemikaliet hoper seg opp i næringskjeden, og jo større / eldre organismen er, dess mer
inneholder det
D Undersøkelse av et biologisk molekyl i mikroskop
000015f3101205db1b
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Det er påvist flere ganger at Johannesurt påvirker plasmakonsentrasjonen av andre legemidler.
Hvilket enzym er det Johannesurt påvirker og som fører til denne effekten?
A NADPH
B Alkohol dehydrogenase
C X Cytochrome P-450 3A4
Johannesurt induserer CYP3A4, det blir laget mer enzym, og legemiddelmetabolismen går
fortere... plasmakonsentrasjon går ned.
D Acetylcholin esterase
000015f3101205db1b
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Fosteret kan være eksponert for en rekke kroppsfremmede stoffer gjennom hele svangerskapet.
I hvilken periode kan slik påvirkning gi mest organskade?
A X Embryogenesen, uke 3 til 8
Det er i denne perioden grunnlaget for de fleste organsystemene dannes.
B Preimplantasjonen til uke 2
C Hele perioden fra befruktning til fødsel
D Histiogenesen, uke 9 til fødsel
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Hormonhermende forurensninger er ofte fettløselige og har lang levetid i naturmiljøet. Noen av dem
antas å gi østrogenlignende effekter.
Hvilken kombinasjon av tilstander er det trolig kan skyldes økt eksponering for
østrogenlignende stoffer hos menn?
A X Testiscancer, redusert sædvolum, manglende descendens av testiklene
Dette er effekter på menns hormonsystem og reproduksjonsorganer.
B Hypospadi, manglende descendens av testiklene, hjernetumorer
C Redusert sædvolum, lungecancer, økt kroppsvekt
D Testiscancer, hypospadi, redusert kroppsvekt
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I 1993 publiserte en forskergruppe resultater fra en musemodell hvor proteinet Invariant kjede (Ii) ikke
kunne uttrykkes. Musene hadde defekter i immunsystemet.
Hva var den viktigste av disse defektene?
A

Musene hadde sterkt redusert evne til signalformidling fra B-cellereseptor på alle B-celler
Invariant kjede har ikke noe med signalformidling i B-celler å gjøre
B Musene hadde sterkt redusert evne til signalformidling fra T-cellereseptor på alle T-celler
Invariant kjede har ikke noe med signalformidling i T-celler å gjøre
C X Musene hadde sterkt redusert uttrykk av HLA klasse II på alle antigenpresenterende celler
Invariant kjede inngår ved lasting av peptid på HLA klasse II. Når ikke peptid lastes, transporteres
ikke molekylene til celleoverflaten
D Musene hadde sterkt redusert uttrykk av HLA klasse I på alle celler
Invariant kjede inngår ikke ved lastingen av peptid på HLA klasse I. Ved normal peptidlasting vil
HLA klasse I uttrykkes som normalt
000015f3101205db1b
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Hva er de mulige verdiene til en relativ risiko (relativ risk)?
A

Ethvert negativt tall (og 0)
Relativ risiko er en ratio mellom to risikoer eller to rater, og risiko og rate kan bare ha positive
verdier; relativ risiko kan derfor anta ethvert positivt tall (og 0).
B -1 til +1
Relativ risiko er en ratio mellom to risikoer eller to rater, og risiko og rate kan bare ha positive
verdier; relativ risiko kan derfor anta ethvert positivt tall (og 0).
C Ethvert tall
Relativ risiko er en ratio mellom to risikoer eller to rater, og risiko og rate kan bare ha positive
verdier; relativ risiko kan derfor anta ethvert positivt tall (og 0).
D X Ethvert positivt tall (og 0)
Relativ risiko er en ratio mellom to risikoer eller to rater, og risiko og rate kan bare ha positive
verdier; relativ risiko kan derfor anta ethvert positivt tall (og 0).
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En peroral vaksine tilbys i det norske barnevaksinasjonsprogramet.
Hvilken vaksine er det?
A X Vaksine mot rotavirusinfeksjon
Rett svar: 2 doser peroralt ved 6 ukers og 3 mdrs alder
B Vaksine mot polio
Feil svar: Det gies intramuskulær vaksine doser 5 ganger i barne- og ungdomsår. Siden
anbefales nye intramuskulære doser hvert 10. år i voksenalder
C Vaksine mot meslinger
Feil svar: 2 doser gis intramuskulært ved 15 mdrs og 12 års alder
D Vaksine mot kusma = mumps (engelsk)
Feil svar: Vaksine mot parotitt virus som gir kusma gis intramuskulært ved 5 ganger i barne- og
ungdomsår
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Overvekt og fedme er vanskeligere å definere hos barn enn hos voksne på grunn av den fysiologiske
påvirkningen i kroppsmasse-index (KMI) i barnets vekstfaser.
Hva er riktig utsagn om definisjon av overvekt og fedme hos barn?
A

Midje/høyde ratio > 0,5 tilsvarer iso-KMI25 hos barn i vekst
De to metodene måler ulike faktorer: Midje/høyde ratio > 0,5 brukes en del i internasjonal litteratur
som definisjon på fedme, og denne grenseverdien ligger nærmere iso-KMI30 enn isoKMI25
B Iso-KMI25 er alders- og kjønnsjustert grenseverdi som tilsvarer fedme hos voksne
Dette er genseverdien for overvekt (KMI25) hos voksne. Grenseverdi for fedme hos voksne er
KMI 30
C X KMI>= is0-KMI30 er grenseverdi for en behandlingstrengende sykdom hos barn
Dette er den internasjonale grenseverdien for barnefedme, og nøye beskrevet i Nasjonal
retningslinje for forebygging og behandling av overvekt hos barn i primærhelsetjenesten 20111.
D Triceps hudfoldstykkelse er en enkel måemetode for å definer fedme hos barn
Triceps hudfoldstykkelse er en sensitiv indikator på overvekt/fedme og det finnes norske
grenseverdier. Men metoden er smertefull for pasienten og svært lite i bruk.
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Hvilket utsagn angir riktig tid og rekkefølge?
A

Første pubertetstegn er behåring for både gutter og jenter, og bør ha startet før 14,5 års alder
Bryst - og testikkelvekst er første pubertetstegn. Behåring kan komme tildigere men er da uttykk
for et adrenarce (binyrebarkaktivering).
B Første menstruasjon kommer vanligvis ett år etter start av brystutvikling
Minst to år er riktig
C X Normalt starter pubertet for jenter med brystutvikling mellom 8 – 13,5 års alder
Nedre normale aldersgrense har blitt flyttet ned i alder i hh til ny kunnskap
D Hos gutter starter puberteten mellom 9-17,5 års alder, med testikkelvolum 4 ml
Normal pubertet sarter 9 - 14,5 år
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Ved reise i Europeiske land som Romania og Tyskland vil et 16 måneder gammelt norsk barn som har
fulgt vaksinasjonsprogrammet være godt beskyttet mot meslinger.
Hva er grunnen til dette?
A

Barnet har ennå maternelle antistoffer i kroppen som er overført under svangerskapet
Har liten betydning så lang tid etter fødselen
B Meslinger er stort sett utryddet i Europa og er bare et problem i Afrika og Asia
Dette er feil for det er nettopp flere lander i Europa hvor hyppigheten av meslinger øker
C X Barnet har fått den første dose meslingevaksine etter planen ved 15 måneders alder
Korrekt fordi 1 dose meslingevaksine gitt til et barn ved 15 måneders alder gir god effekt hos de
fleste
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En gift kvinne 33 år kommer på time hos helsestasjonslegen med sin baby på 4 uker. Kvinnen snakker
hurtig og usammenhengende. Hun sier at hun i det siste har begynt å sove dårlig og at hun har tanker
om å skade barnet sitt. Hun sier at det er noen som er ute etter å ta henne inni huset hennes. Hun
håndterer babyen forsiktig, men ser ikke på babyen og snakker ikke til babyen under konsultasjonen.
Babyen lager lite lyder og har lite variasjon i sine ansiktsuttrykk, ser trist ut.
Hva blir viktig for legen å fokusere på med hensyn til psykisk helse under en slik konsultasjon?
A

Legen bør kartlegge barnets psykiske helse og gi mor medisiner mot hennes søvnvansker. Det er
viktig å normalisere at mange foreldre kan få tanker om å skade barnet sitt og si at dette vil ordne
seg når mor får mer søvn
Viktig å kartlegge risikofaktorer både hos mor og barn. Dette kan være en begynnende
fødselspsykose eller en fødselsdepresjon. Mulige vansker i samspillet på et så tidlig tidspunkt i et
barns liv kan få meget store konsekvenser og det er viktig at man iverksetter tiltak med en gang
hvis det er bekymring for mors psykiske helse samt barnets sosio-emosjonelle utvikling.
B Legen bør sjekke ut om det er kartlagt risikofaktorer for fødselsdepresjon og angst hos mor. Be
ektemann bli med i neste konsultasjon om en måned
Viktig å kartlegge risikofaktorer hos mor og kan være hensiktsmessig å ha med mannen i neste
avtale for å få mer info om hvor alvorlig dette er. Men det er i vignetten beskrevet bekymringsfull
atferd hos mor med utsagn om ønsker om å skade barnet samt mulige hallusinasjoner. I tillegg
beskrives barnet og samspillet mellom mor og barn som bekymringsfullt. Legen bør kartlegge og
avklare om det er behov for tiltak snarlig pga. både barnets og mors psykiske helse. Dette kan
være en begynnende fødselspsykose.
C X Legen bør kartlegge mors og barnets psykiske helse. Det er viktig å vurdere en mulig
fødselspsykose, symptomtrykk og om det er behov for behandling/intervensjon på første- eller
andrelinjenivå for både mor og barn
Viktig å kartlegge risikofaktorer både hos mor og barn. Dette kan være en begynnende
fødselspsykose eller en fødselsdepresjon. Mulige vansker i samspillet på et så tidlig tidspunkt i et
barns liv kan få meget store konsekvenser og det er viktig at man iverksetter tiltak med en gang
hvis det er bekymring for mors psykiske helse samt barnets sosio-emosjonelle utvikling.
D Legen bør snakke med mor om hun har støtte i sitt nettverk og snakke om hvor vanlig det kan
være å sove dårligere når man er nybakt mor. Legen avtaler ny konsultasjon om 1 måned
Det kan være relevant å kartlegge mors nettverk, samt å se kvinnen på nytt. Men det aller
viktigste er å kartlegge både mors og barnets psykiske helse. Dette kan være en begynnende
fødselspsykose eller en fødselsdepresjon. Legen bør kartlegge og avklare om det er behov for
tiltak snarlig pga. både barnets og mors psykiske helse. Mulige vansker i samspillet på et så tidlig
tidspunkt i et barns liv kan få meget store konsekvenser og det er viktig at man iverksetter tiltak
med en gang hvis det er bekymring for mors psykiske helse samt barnets sosio-emosjonelle
utvikling.
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En far kommer til deg på legekontoret med sin 15 år gamle sønn. Sønnen har endret atferd, blitt mer
stille og innesluttet, gått merkbart ned i vekt, vil ikke delta i familieaktiviteter som før, og har økende
skolefravær. Karakterene har blitt mye dårligere siste halvår. Du finner ingen somatisk årsak til hans
symptomer. Som del av beskrivelsen av gutten må du vurdere en psykiatrisk status presens.
Hva slags bakgrunnskunnskap er det viktig at du har før du vurderer psykisk status presens for
denne gutten?
A

Familieanamnese med vekt på familiær opphopning av psykiske sykdommer
Det er viktig å kartlegge familiær opphopning av psykiske sykdommer, da en del psykiske lidelser
har en arvelig komponent. Det er likevel ikke nødvendig forhåndskunnskap før man vurderer
psykisk status presens.
B X Normalutvikling hos barn og ungdommer i ulike aldersgrupper
Riktig svar. For å kunne vurdere psykisk status presens for barn og unge, er det viktig med
kunnskap om hva man normalt vil kunne forvente i ulike aldersgrupper.
C Detaljert kunnskap om skolemiljø og forekomst av rusbruk i guttens nærmiljø
Kunnskap om skolemiljø og rusbruk kan være svært nyttig, men er ikke avgjørende for å vurdere
psykisk status presens for gutten
D Familieanamnese med vekt på hver av foreldrenes relasjon til sønnen
Familieanamnese er viktig for å kartlegge problem, og mulig utløsende og opprettholdende
faktorer, men ikke nødvendig før man vurderer psykisk status presens
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Et legemiddels biotilgjengelighet angir hvor stor del av den samlede legemiddelmengden som
absorberes til blodbanen. Biotilgjengelighetsbegrepet har et farmakokinetisk korrelat.
Hvilket er det?
A Halveringstiden
B X Arealet under tids-konsentrasjons-kurven
Korrekt svar
C Clearance
D Det tilsynelatende distribusjonsvolumet
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Et legemiddels biotilgjengelighet angis vanligvis med bokstaven F, som både kan være et prosenttall
og en faktor mellom 0 og 1. Biotilgjengeligheten varierer avhengig av administrasjonsmåte, men
relateres alltid til en administrasjonsmåte som per definisjon gir en F lik 100% eller 1.
Hvilken administrasjonsmåte er dette?
A X Intravenøs
Korrekt svar
B Subkutan
C Intramuskulær
D Peroral
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Noen legemidler og rusmidler (det mest kjente er etylalkohol) elimineres i en prosess som kalles 0.
ordens kinetikk.
Hva innebærer dette?
A Midlet elimineres fra blodet med en konstant halveringstid
B X Midlet elimineres fra blodet med en konstant mengde per tidsenhet
Korrekt svar
C Midlet elimineres fra blodet med et konstant distribusjonsvolum
D Midlet elimineres fra blodet med en konstant biotilgjengelighet
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Legemidler kan bl.a. administreres intravenøst, oralt, sublingualt eller rektalt.
Hvilken av disse administrasjonsveiene er parenteral?
A Oral
B Sublingual
C X Intravenøs
Parenteral betyr "ved siden av" det gastrointestinale systemet. I praksis brukes parenteral
administrasjon om alle former for injeksjon av legemiddel.
D Rektal
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Du er lege på et legekontor og en dag kommer det en pasient til deg med akutt bihulebetennelse (akutt
sinusitt). Pasienten sier at symptomene har vart i en ukes tid. Du finner ut at infeksjonen mest
sannsynlig skyldes S. pneumoniae.
Hvilket antibiotikum vil være førstevalg i dette tilfellet?
A X Fenoksymetylpenicillin (Penicillin V)
Riktig svar. Riktig svar. Fenoksymetylpenicillin inngår i gruppen «betalaktamasefølsomme
penicilliner», som igjen inngår i gruppen betalaktamantibiotika. Indikasjoner for bruk av
fenoksymetylpenicillin er infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme mikrober, hovedsakelig
pneumokokker (som er tilfellet i oppgaven), streptokokker, betalaktamasenegative stafylokokker
og Treponema pallidum. Fenoksymetylpenicillin kan (i motsetning til benzylpenicillin) gis peroralt
(er syrestabilt) og egner seg derfor godt.
Kilde: http://legemiddelhandboka.no/Generelle/27956?expand=1 og http://www.
antibiotikaiallmennpraksis.no/index.php?action=showtopic&topic=nHfSj23K&j=1
B Kloksacillin
C Benzylpenicillin (Penicillin G)
D Erytromycin
Ved penicillinallergi kan det være aktuelt å velge erytromycin, men det er ingenting som tilsier at
pasienten har dette og dermed bør ikke erytromycin være førstevalg.
Kilde: http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/index.php?action=showtopic&topic=
VMpmsqDE&j=1
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Digoksin er et eksempel på et legemiddel som elimineres etter 1. ordens kinetikk.
Hvilken påstand om 1. ordens kinetikk er rett?
A
B

Når distribusjonsvolumet øker, reduseres halveringstiden tilsvarende
Like stor mengde legemiddel elimineres per tidsenhet, uavhengig av konsentrasjonen av digoksin
i plasma
C X Halveringstiden er konstant, uavhengig av konsentrasjonen av digoksin i plasma
Konstant clearance og dermed også konstant halveringstid er definisjonen på 1. ordens kinetikk
D Tiden til likevekt (steady state) øker med økende dosering
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Det plantebaserte legemidlet johannesurt er en såkalt generell enzyminduktor. Dette kan ha
konsekvenser ved samtidig bruk av en rekke legemidler som metaboliseres i kroppen.
Hvilken konsekvens vil dette typisk kunne ha?
A Johannesurt kan øke AUC til samtidig administrerte legemidler
B Johannesurt kan øke halveringstiden til samtidig administrerte legemidler
C X Johannesurt kan øke metabolismen til samtidig administrerte legemidler
Eneste riktige svaralternativ
D Johannesurt kan øke biotilgjengeligheten til samtidig administrerte legemidler
000015f3101205db1b
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Et legemiddel X har en halveringstid på 5 timer.
Hvor lang tid vil det ta før konsentrasjonslikevekt (steady state) er etablert etter oppstart med
legemiddelet eller doseendring?
A
B
C
DX

10
35
15
25
steady state oppnås etter 5 halveringstider
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En av dine pasienter er en snart 16 år gammel jente. Mor er med datteren til en konsultasjon hos deg
som fastlege grunnet bekymring for jentas magesmerter. Mor uttrykker bekymring for at datteren spiser
så lite, og hun er kvalm og blek. Du finner ikke noe unormalt når du undersøker jenta. Mor lurer da på
om det kan tas noen blodprøver for å sjekke om datteren kan ha mangelsykdommer? Jenta er taus
under størsteparten av konsultasjonen, og den nærmer seg slutten. Du vet at neste pasient er en
krevende sak som haster. Du får en følelse av at det er viktig informasjon du ikke har fått tak i,
ettersom mor dominerer samtalen, og det er vanskelig å få jenta i tale.
Hva ivaretar pasientens integritet best i denne situasjonen?
A

Du trygger mor om at det kan være relevant å ta noen prøver for å finne ut mer. Du ønsker å
snakke litt med jenta alene ettersom hun er såpass stor. Du foreslår derfor at mor kan være litt
stille, slik at du kan spurt jenta hva som egentlig plager henne for tiden
Ikke det beste alternativet: Du trygger riktignok mor om at det kan være relevant å ta noen prøver
for å finne ut mer. Mor uttrykker bekymring for barnets helse, og kan føles seg støtt om du ber
henne være stille. Videre er det er lite sannsynlig at denne situasjonen vil gjøre at du får jenta i
tale, spesielt ettersom mor fortsatt er tilstede i rommet.
B Du trygger mor om at det kan være relevant å ta noen prøver for å finne ut mer. Du ønsker å
snakke litt med jenta alene ettersom hun er såpass gammel, derfor ber du mor forlate kontoret, og
sier at du ønsker å snakke med pasienten alene de få minuttene som er igjen
Ikke det beste svaralternativet. Du trygger mor om at det kan være relevant å ta noen prøver for å
finne ut mer. Tiden er knapp , noe du også signaliserer, og det kan gjøre situasjonen stressende.
Det ville derfor være bedre å sette av mer tid i en ny time når du også har mer informasjon.
C X Du trygger mor om at det kan være relevant å ta noen videre prøver for å finne ut mer. Ettersom
timen nå går mot slutten, foreslår du at du kan sette opp en ny avtale om noen få dager når
svaret foreligger. Du spør om det da er greit at jenta da kommer inn alene først, ettersom du
ønsker å snakke litt med jenta alene ettersom hun er såpass gammel
Beste svaralternativ: Det er relevant, og du trygger mor ved å ta noen videre prøver for å finne ut
mer. Ettersom timen nå går mot slutten, er det fint å foreslå en ny avtale om noen få dager, når
svaret på prøvene også foreligger. Fint å forberede og ivareta jentas integritet ved å tilby henne å
komme inn alene først, ettersom hun er såpass gammel.
D Du trygger mor om at det kan være relevant å ta noen prøver for å finne ut mer. Du forklarer
videre at det også kan ligge psykiske vansker bak magesmerter. Ettersom jenta er såpass
gammel, er det greit at hun får noen snakke med, for eksempel helsesøster på skolen
Ikke det beste svaralternativet: Du trygger riktignok mor om at det kan være relevant å ta noen
prøver for å finne ut mer. Du vet imidlertid enda for lite til å konkludere med at det kan ligge
psykiske vansker bak mageplagene. Du har som lege et selvstendig ansvar for å undersøke dette
nærmere. Det er også risiko for at jenta ikke føler seg tilstrekkelig tatt på alvor om du velger å be
henne snakke med noen andre enn deg, nå når dere er i gang med en utredning.
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En gutt på 6 år og hans foreldre kommer på legekontoret på grunn av vedvarende sengevæting.
Hvordan vil du innhente informasjon for å kunne hjelpe barnet?
A

Du snakker med gutten mens foreldre er passive lyttere
Informasjon fra foreldre og gutten (på en aldersadekvat måte) vil kunne gi deg viktige informasjon
som vil kunne påvirke dine tiltak for å hjelpe barnet.
B Dette er et sensitivt tema så for å beskytte gutten venter han og en forelder på gangen mens du
har samtale med den andre forelderen
Informasjon fra foreldre og gutten (på en aldersadekvat måte) vil kunne gi deg viktige informasjon
som vil kunne påvirke dine tiltak for å hjelpe barnet.
C Du snakker med foreldrene mens gutten er passiv lytter
Informasjon fra foreldre og gutten (på en aldersadekvat måte) vil kunne gi deg viktige informasjon
som vil kunne påvirke dine tiltak for å hjelpe barnet.
D X Du snakker med både gutten og foreldrene
Informasjon fra foreldre og gutten (på en aldersadekvat måte) vil kunne gi deg viktige informasjon
som vil kunne påvirke dine tiltak for å hjelpe barnet.
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Hvorfor er mitokondriene særlig utsatte for skader ved aldring?
A

Det mye brukte legemiddelet metformin (mot diabetes type 2) svekker mitokondriene
Feil svar. Metformin bedrer mitokondriefunksjonen.
B X Mitokondrie-DNA har mangelfulle reparasjonsmekanismer
Riktig svar. Sammenlignet med cellekjernens DNA har mitokondrie-DNA 15 ganger høyere
mutasjonsfrekvens. Dette fører til at mitokondrier kan akkumulere så mange mutasjoner at det går
ut over deres energiproduksjon. Så mange av mitokondriene i en celle kan bli svekket at det kan
gå utover funksjonen til celler og vev i med alderen.
C Fysisk aktivitet over mange år tretter ut mitokondriene
Feil. Fysisk aktivitet bedrer mitokondriefunksjonen, også i høy alder.
D Lavt kalori-inntak svekker mitokondriene
Feil svar. Lavt kaloriinntak bedrer mitokondriefunksjonen
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En 20 måneder gammel jente kommer til legekontoret på grunn av en forkjølelse. Hun sier flere ord,
blant annet ‘mamma’, ‘hei’ og ‘ha det’, men klarer ikke sette sammen mer enn to ord. Hun går ikke i
trapper enda, men lærte seg å gå uten støtte for en måned siden. Du får henne til å tegne streker med
tilnærmet helhåndsgrep. Mor forteller at hun er glad i grøt og spiser den med skje selv, men søler
ganske mye.
Hvis hun skulle vært forsinket på et område i normal utvikling, hvilket er det?
A Språk
B Finmotorikk
C X Grovmotorikk
Riktig. Forsinket motorisk utvikling da hun først gikk uten støtte ved ca 19 måneders alder, her
forventer en at barn skal klare dette før 18 måneders alder. De andre områdene i utvikling virker
adekvat for en på 20 måneders, og iallefall ikke klart forsinket slik som gjeldene for grovmotorisk
utvikling.
D Sosial
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Du er utplassert på barneavdelingen, og er med på en fødsel hvor barnelege er tilkalt pga. truende
asfyksi. Barnet som blir født er slapt og puster ikke. Barnelegen lytter på hjertet til barnet, og sier at
barnet har en puls >100/min.
Hvordan skal denne kliniske situasjonen tolkes og hva er riktig behandlingstiltak?
A Barnet har en primær apne, og det er nødvendig å overtrykksventilere
B Barnet har en sekundær apne, og det er nødvendig å overtrykksventilere
C X Barnet har en primær apne, og det er nødvendig å stimulere barnet
Barnet har en npormal hjertefrkekevns som tegn på at asfyksien har stått kortvarig. Ved normal
hjertefrekvesn vil det nesten alltid være tilstrekkelig med stimuylering for å initiere
egenrespirasjon.
D Barnet har sekundær apne, og det er nødvendig å hjertekomprimere
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Du utreder en pasient for mulig atferdsforstyrrelse, bipolar lidelse eller angstbetinget opponering. Du
velger å bruke familiekart og tidslinje for å systematisere informasjon.
Hva er en viktigste (men ikke eneste) grunnen til å bruke familiekart i denne utredningen?
A X Få oversikt over relasjoner og hendelser i familien
Oversikt over relasjoner og hendelser i familien, og ikke bare antall bør alltid inngå i enhver
utredning, i hvert fall som mental øvelse.
Selv om familiekart kan gi noen indikasjoner i forhold til genetikk er det usikker validitet og
reliabilitet i å bruke det slik.
Familiekart kan være hjelpsomt for å spørre systematisk om konflikter og allianser i familien, men
det er et sekundært formål
B Påvise genetisk eksponering for psykiske lidelser
Oversikt over relasjoner og hendelser i familien, og ikke bare antall bør alltid inngå i enhver
utredning, i hvert fall som mental øvelse.
Selv om familiekart kan gi noen indikasjoner i forhold til genetikk er det usikker validitet og
reliabilitet i å bruke det slik.
Familiekart kan være hjelpsomt for å spørre systematisk om konflikter og allianser i familien, men
det er et sekundært formål
C Få vite om konflikter og allianser i familien
Oversikt over relasjoner og hendelser i familien, og ikke bare antall bør alltid inngå i enhver
utredning, i hvert fall som mental øvelse.
Selv om familiekart kan gi noen indikasjoner i forhold til genetikk er det usikker validitet og
reliabilitet i å bruke det slik.
Familiekart kan være hjelpsomt for å spørre systematisk om konflikter og allianser i familien, men
det er et sekundært formål
D Få oversikt over antall familemedlemmer
Oversikt over relasjoner og hendelser i familien, og ikke bare antall bør alltid inngå i enhver
utredning, i hvert fall som mental øvelse.
Selv om familiekart kan gi noen indikasjoner i forhold til genetikk er det usikker validitet og
reliabilitet i å bruke det slik.
Familiekart kan være hjelpsomt for å spørre systematisk om konflikter og allianser i familien, men
det er et sekundært formål
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Rundt dag 8 etter befruktning består embryoet av 2 cellelag.
Hva kalles disse?
A
B
C
DX

Mesoderm og ektoderm
Mesoblast og ektoderm
Ektoderm og endoderm
Hyopblast og epiblast
hypoblast og epiblast
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Gastrulasjonen er en prosess i embryoutviklingen.
Når foregår denne prosessen?
A X Før dannelsen av primitive gut tube (primitive gastrointestinental traktus)
Uke 2 av utviklingen(etter befruktning)
B Samtidig med dannelsen av primitive gut tube (primitive gastrointestinental traktus)
C Både før, under og etter dannelsen av primitive gut tube (primitive gastrointestinental traktus)
D Etter dannelsen av primitive gut tube (primitive gastrointestinental traktus)
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Hjertet har en komplisert struktur.
Hva er hovedtrekkene i den embryonale utviklingen av hjertet?
A Det primitive hjerterøret spittes i fire for å danne de fire hertekammerene
B To paralelle rør gir opphav til hjertet og lungene, og disse gror sammen via blodforsyningen
C X To paralelle rør (blodårer) fusjonerer sammen til ett rør som bøyes og roteres til hjertets endelige
struktur
Først dannes to rør, disse fusjonerer og er grunnlaget for videre utvikling.
D Det primitive hjerterøret sprittes i to og gir opphav til venstre og høyre hjertekammer/forkammer
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Hva heter cellen som forbinder tappene i retina med gangliecellen?
A X Bipolarcelle
Utløpere fra fotoreseptorene kontakter bipolarcellene som igjen overfører signalet til
gangliecellene. Aksonene fra gangliecellene forlater øyet i nervus opticus.
B Horisontalcelle
C Korncelle
D Müller-celle
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Dopaminholdige nevroner i substantia nigra (SN) kan påvirke celler i putamen som har D2 reseptorer.
Hvordan påvirkes motorikken dersom disse SN-nevronene øker sin aktivitet?
A Bevegelse hemmes
B Tremor hemmes
C X Bevegelse fasiliteres
Dopamin hemmer D2 nevroner i den indirekte veien. Dette fører til slutt til disinhibisjon av
thalamo-corticale baner og fasiliterer bevegelse.
D Rykkende ufrivillige bevegelser (chorea) fasiliteres
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Et område i CNS er mest sentralt for styring av det autonome nervesystemet.
Hvilket område er det?
A Thalamus
B Nucleus ruber
C X Hypothalamus
Hypothalamus regnes som det overordnede senteret for det autonome nervesystem og endokrin
regulering. (har også flere andre funksjoner)
D Amygdala
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-22-

74
Klatrefibre har en viktig forbindelse med nevroner i lillehjernebarken.
Hvilken celle påvirkes og hvordan er effekten?
A X Purkinjeceller eksiteres
Klatrefibrene er kommer fra glutameterge celler i oliva inferior og virker eksitatorisk på
purkinjecellene.
B Stjerneceller eksiteres
C Kornceller eksiteres
D Kornceller inhiberes
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Parasympatiske sentrale nevroner befinner seg delvis i hjernestammen og delvis i medulla spinalis.
Hvilket nivå i medulla spinalis finner vi disse cellelegemene i?
A
B
C
DX

Th1-S4
Th2-L3
C2-C4
S2-S4
Det parasymatiske nervesystem består av kraniale del: hjernenerve III, VII, IX og X og sakrale
del: nerverot S2-S4
000015f3101205db1b
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Svettekjertlene styres av det sympatiske nervesystemet.
Hvilken transmitter påvirker kjertlene direkte?
A Serotonin
B Noradrenalin
C X Acetylcholin
I de fleste postganglionære fibre i det sympatiske nervesystemet er det noradrenalin som er
nevrotransmitteren, men fibrene som går til svettekjertlene er det acetylcholin.
D Adrenalin
000015f3101205db1b

77
For å unngå vedvarende stimulering og toksisitet er det viktig at en nevrotransmitter raskt deaktiveres
etter at den har vært bundet til en reseptor.
Hvordan foregår dette i en glutamaterg synapse?
A

I den synaptiske kløft blir glutamat raskt deaktivert ved at det omdannes til glutamin (som ikke er
toksisk) via enzymet glutamin syntase (GS)
Glutamin syntase finnes intracellulært i astrocytter, ikke i selve synapsekløften.
B X Glutamat tas opp i astrocytten via egne glutamat transportører. I astrocytten blir glutamat
omdannet til glutamin via enzymet glutamin syntase (GS)
Etter at glutamat er omdannet til glutamin i astrocytten kan glutamin(som ikke fungerer som
transmitter og som ikke er toksisk) overføres via egnetransportører til extracellulærrommet og
videre tas opp i de presynaptiske nevronet. Her vil glutamin omdannes til glutamat via enzymet
fosfat aktivert glutaminase(PAG). Glutamat kan så på nytt brukes som nevrotransmitter. Dette
kalles gjerne glutamat-glutamin syklus (eller shuttle).
C Glutamat tas raskt opp i den postsynaptiske cellen via ATP avhengige glutamattransportører
D Glutamat blir tatt opp i det presynaptiske nevronet og omgjort til α-ketoglutarat via enzymet
glutamat dehydrogenase (GDH) og går videre inn i TCA-syklus slik at molekylet kan benyttes til
energi
000015f3101205db1b
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Du får inn en 12 år gammel gutt sammen med sin mor på fastlegekontoret. Mor forteller at gutten har
store problemer med å holde seg våken på dagtid, selv om han sover om nettene. Gutten sovner også
under konsultasjonen. Ved utredning på barneavdelingen på sykehuset finner de lave nivåer av
hypokretin i cerebrospinalvæsken.
Dersom årsaken til lavt hypokretin er degenerasjon av nerveceller, hvilken del av hjernen er det
mest sannsynlig skjedd i?
A Pons
B Nucleus paraventricularis
C X Hypothalamus
Hypocretin/orexin innervasjon fra hypothalamus til andre deler av CNS
D Corpus pineale
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På en arbeidsplass der de driver med sveising på både rustfritt stål og vanlig svartstål, blir det mye
røyk i lokalet. Som bedriftslege er du 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
får beskjed fra ledelsen på bedriften om at da kan de like godt pakke sammen.
Hvilke to sykdomsgrupper kan slik eksponering føre til på kort sikt og på lengre sikt?
A

Lungeødem på kort sikt og kreftsykdom på lengre sikt
Nei, hvis en sveiser får lungeødem er det på grunn av andre komponenter i sveiserøyken
B Lungeødem på kort sikt og KOLS på lengre sikt
Nei, ingen av de to primært selv om KOLS kan forårsakes av sveiserøyk.
C Allergi på kort sikt og KOLS på lengre sikt
KOLS forårsakes også primært av andre komponenter i sveiserøyken
D X Allergi på kort sikt og kreftsykdom på lengre sikt
Ja, begge disse metallene er både allergene og carcinogene
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Oocytten er en celle som starter meiosen i fosterlivet for så å gå i meiotisk arrest i profase I.
Hvilket signal får denne cellen til å fortsette den meiotiske delingen fra profase I?
A Ca2+
B X LH
Riktig svar er LH. LH produseres i hypofysen.
C MIS
D FSH
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Retukulærsubstansen er blant annet involvert i reguleringen av ulike funksjoner.
Hvilke funksjoner er det?
A

Oppmerksomhet, korttidshukommelse og emosjoner
Ikke korttidshukommelse, men oppmerksomhet og i noen grad emosjonelle uttrykk.
B X Våkenhet, muskeltonus og sensorisk regulering
Riktig
C Biologiske rytmer, blodtrykk og temperaturregulering
Setter ikke biologiske rytmer, og ikke temperaturregulering, men er relatert til BT-regulering
D Bevissthetsnivå, muskeltonus og seksualatferd
Ikke saksualatferd
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Immunhistokjemi er svært nyttig i den histopatologiske diagnostikken, bl.a. som hjelp til å klassifisere
tumorvev. Ved lysmikroskopisk vurdering av en immunhistokjemisk analyse er det viktig å være klar
over om det proteinet man vil undersøke, viser adekvat immunfarging i vevet. Bildet viser en
immunhistokjemisk farging av et karsinom med antistoff mot et onkoprotein.
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Ut i fra bildet, hvor er det mest sannsynlig at dette onkoproteinet er lokalisert i tumorcellene?
A I cellekjernen
B I cytoplasma
C X I cellemembranen
Bildet viser et typisk bilde av en tyrosinkinasereseptor (HER2) som er lokalisert i cellemembranen
i tumorcellene.
D Både cytoplasma og cellemembran
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Cytokeratiner er strukturproteiner som især finnes i epiteliale celler. Av den grunn brukes
immunhistokjemi med antistoffer mot disse proteinene for å klassifisere en tumor.
Hvilken hovedgruppe av tumores er oftest immunreaktiv for disse strukturproteinene?
A Leukemi
B X Karsinom
Karsinomer er maligne epiteliale svulster, og de viser i regelen positiv immunfarging for antistoff
mot cytokeratin.
C Lymfom
D Sarkom
000015f3101205db1b
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En 23 år gammel mann kjenner en kul i venstre testis og får påvist testikkelkreft (seminom). Videre
utredning viser at han også har begynnende spredning (metastaser) til lymfeknuter.
Hvor befinner metastasene seg mest sannsynlig?
A Lymfeknuter i det lille bekken
B X Lymfeknuter på bakre bukvegg
Testiklene dannes på bakre bukvegg i fosterlivet og vandrer deretter ned i scrotum. De drar derfor
med seg lymfedrenasje samt blodforsyning og innervering fra dette området. De første
lymfeknutene som en metastase fra testis treffer på (via lymfeårer) vil derfor oftest være
lymfeknuter på bakre bukvegg.
C Lymfeknuter bilateralt i lysken
D Lymfeknuter i venstre lyske
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Hvilke av disse infarktene vil oftest være anemiske?
A

Infarkt i tarm
Oftest hemoragiske. På grunn av uttalt kollateralforsyning vil det lett blø inn i et iskemisk område.
Ved venøst infarkt på grunn av tarmslyng/volvulus stopper venøs drenasje først og fører til uttalt
stuvning som igjen går utover den arterielle flow som igjen fører til infarkt. Dette gir også et
hemoragisk infarkt.
B Lungeinfarkt
Lungeinfarkter er så å si alltid hemoragiske på grunn av dobbel blodforsyning gjennom pulmonalog bronkialkretsløpet. På grunn av at lungevevet er løst organisert, blør det også lett inn i det
nekrotiske området.
C X Nyreinfarkt
I nyre vil infarkter oftere være anemiske på grunn av at de oftest er arterielle, og «singel
» blodforsyning i et solid organ vil da føre til et anemisk infarkt. Det kan selvsagt blø inn i et
anemisk infarkt slik at de blir hemoragiske. Venøse infarkter i nyre er også beskrevet, de vil da
være hemoragiske pga av blodstuvning.
D Testisinfarkt pga testistorsjon
Infarkter i testis skyldes (nesten alltid) testistorsjon som fører til et venøst infarkt som er
hemoragisk
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Apoptose er en intracellulær prosess.
Hvilken beskrivelse er best forenlig med denne prosessen?
A

Apoptose er et annet uttrykk for cellealdring og er karakterisert ved forkortning av kromosomenes
telomerer
Feil svar. Apoptose er ikke en menkanisme som regulerer aldringsprosessen i celler.
B X Apoptose betyr programmert celledød og kan oppstå i både fysiologiske og patologiske prosesser
Riktig svar. Apoptose er en prosess som bidrar til modellering av vev i morfogenese, men det kan
også oppstå i svulster selv om proliferasjon av tumorceller sannsynligvis vil overgå apopose slik
at tumoren vokser.
C Apoptose oppstår i svulster når tumorceller mister sin blodforsyning og dermed går til grunne
Feil svar. Denne beskrivelsen passer best med nekrose.
D Apoptose er en mekanisme hvor makrofager tar opp fragmenter av fremmed materiale i en
fremmedlegemereaksjon
Feil svar. Det som beskrives her en del av prosessen ved dannelse av et
fremmedlegemegranulom.
000015f3101205db1b
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Hva skjer når organismen benytter seg av atrofi for å tilpasse seg endring i det ytre eller indre
miljø?
A

Antall celler i organet eller kroppsdelen øker for å kompensere for redusert aktivitet
Feil svar. Økning i antall celler kalles hyperplasi, men hyperplasi brukes ikke for å kompensere for
inaktivitet.
B Cellene i organet eller kroppsdelen gjennomgår endringer i morfologi og funksjon som en
irreversibel prosess
Feil svar. Dette er differensiering.
C X Cellenes størrelse reduseres og dette fører til en reduksjon i organets eller kroppsdelens størrelse
Riktig svar.
D Cellene i organet eller kroppsdelen øker i størrelse som en konsekvens av redusert aktivitet
Feil svar. Økning i cellenes størrelse kalles hypertrofi, men hypertrofi brukes ikke for å
kompensere for inaktivitet.
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Som gastrokirurg skal du gjøre en ventrikkelreseksjon pga av kreft i magesekken. Du vil undersøke om
det er kreft eller ikke i reseksjonskanten under operasjonen og ønsker svar tilbake fra patologen iløpet
av operasjonen, for å være mest mulig sikker på at du fjerner all kreft. Prøven sendes inn til avdeling
for patologi.
Hvilken type prøve er dette?
A

Histologisk prøve
Histologisk prøve er en prøve der det lages vevssnitt. Frysesnitt er også en histologisk prøve,
men histologiske prøver omfatter også alle andre prøver som behandles på vanlig måte: Den
fikseres, beskjæres og fremføres før det blir laget vevsnitt som farges. Frysesnitt utgjør en svært
liten andel av alle histologiske prøver.
B Cytologisk prøve
Dette er en prøve der man drar ut celler/cellefragmenter fra pasienten vha en tynn nål, eventuelt
fra kropsvæsker. Cellene blir undersøkt i snitt der de er løsrevet fra hverandre eller ligger i små
cellegrupper.
C Obduksjonsprøve
Feil svar.
D X Frysesnittprøve
Ja. en slik prøve man vil ha svar på peroperativt kalles frysesnittprøve. Vevsbiten sendes tørt
(ufiksert) til avdeling for patologi. Der vil vevsbiten undersøkes makroskopisk av en lege. En
mindre vevsbit (eventuelt hele den innsendte prøven, avhengig av hvor stor den er) monteres på
en liten sokkel som deretter settes ned i en frysemikrotom hvor vevet fryses. Da blir det mulig å
lage et snitt av vevet. Dette hurtigfarges, for deretter å mikroskoperes av patolog som deretter
ringer svaret tilbake til operatør/kirurg. Hele denne sekvensen kan ta opp til ca 30 min. Da kan
kirurg få svar på om det er kreft eller ikke i reseksjonskanten. NB! Dette er en metode for å kunne
gi et hurtig svar. Metoden gir mye dårliger snitt og morfologien blir endret, slik at metoden gir
dårligere prediksjonsverdi enn vanlige innsendte prøver.
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Hvilken hjernenerve omtales ofte som nervus vagus' hjelpenerve?
A X Hjernenerve XI
Nervus accessorius kalles også «tilleggsnerven». Det er den ellevte hjernenerven og omtales
også som nervus vagus sin hjelpenerve.
B Hjernenerve XII
C Hjernenerve X
D Hjernenerve IX
000015f3101205db1b
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Høyt blodtrykk (hypertensjon) kan føre til forstørret hjerte og klinisk hjertesvikt.
Hvilken patologisk prosess gjennomgår myokard i slike tilfeller?
A Hyperplasi
B X Hypertrofi
Hjertemuskulatur undergår ikke celledeling, øker bare i volum.
C Atrofi
D Metaplasi
000015f3101205db1b
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Morkaken er essensiell for normal fostervekst og -utvikling og for å sikre en sunn graviditet.
Hva er dens viktigste funksjoner under graviditet?
A

Overføring av næringstoffer, eliminering av avfallsstoffer, overføring av oksygen,
hormonproduksjon og blanding av mors og fosterets blod
B X Overføring av næringstoffer, eliminering av avfallsstoffer, overføring av oksygen og
hormonproduksjon
Den viktigste funksjonen til morkaken er overføring av næringsstoffer, eliminering av avfallsstoffer,
overføring av oksygen og hormonproduksjon. Verken dannelse av urin eller blanding av mors og
fosterets blod finner sted i morkaken.
C Overføring av næringsstoffer, eliminering av avfallsstoffer, overføring av oksygen, blanding av
mors og fosterets blod, hormonproduksjon og urindannelse
D Overføring av næringsstoffer, eliminering av avfallsstoffer, overføring av oksygen, urindannelse og
hormonproduksjon
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Ioniserende stråling kan indusere en rekke ulike skader i DNA, som trådbrudd, endringer i i DNAbasene, samt deoksyribosen. En av de alvorligste skadene er dannelse av DNA dobbelttrådbrudd
(DSB). Reparasjon av DSB kan foregå på ulike måter, og hvilken mekanisme som velges avhenger i
stor grad av cellenes cellesyklus-status.
Hvilken mekanisme for reparasjon av DSB vil dominere i ikke-prolifererende celler?
A X Ikke-homolog rekombinering (NHEJ)
Denne mekanismen er ikke avhengig av informasjon fra en homolog sekvens, og kan derfor
foregå i ikke-prolifererende celler.
B Base-eksisjonsreparasjon (BER)
Feil. BER er ikke involvert i reparasjon av DNA dobbelttrådbrudd.
C Homolog rekombinering
Feil. Homolog rekombinering er avhengig av å "invadere" en intakt, homolog DNA-sekvens,
fortrinnsvis på søsterkromatider. Slike dannes under S-fasen og finnes i cellene frem til mitosen. I
ikke-prolifererende celler vil derfor ikke denne mekanismen foretrekkes.
D DNA mismatch-reparasjon (MMR)
Feil. MMR er ikke involvert i reparasjon av DNA dobbelttrådbrudd.
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En 83 år gammel kvinne som har diabetes mellitus type II er plaget med leggsår som ikke vil gro. Det
tas prøve til aerob dyrkning, og i laboratoriet ses vekst på blodagar av en gramnegativ stavbakterie
som er oksidase positiv.
Hvilken bakterieart er dette mest sannsynlig?
A X Pseudomonas aeroginosa
Pseudomonas aeruginosa er en gramnegativ stavbakterie som er oxidase positiv. Finnes ofte i
kroniske leggsår. E coli er gramnegativ, men også oxidase negativ. S. aureus og enterokokker er
grampositive bakteriarter.
B Enterococcus faecalis
C Staphylococcus aureus
D Escherichia coli
000015f3101205db1b
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Det er en ekstrem genetisk variasjon blant virus og det er derfor vanskelig å finne egenskaper som
definerer virus som gruppe.
Hvilken egenskap er felles for alle virus?
A

Alle virus har et polymerase-gen som sørger for dets replikasjon
Virus styrer egen replikasjon, men ikke alle virus danner sin egen polymerase.
B Alle virus består av DNA og en proteinkapsel
Viruspartikler består av en proteinkapsel som omslutter genmaterialet som ofte er DNA, men som
også kan være RNA.
C X Alle virus utnytter vertscellens translasjonsapparat
Alle virus utnytter vertscellenes translasjonsapparat. Ingen virus danner sine egne ribosomer.
D Alle virus har lipidmembran
Mange virus har en lipidmembran, men svært mange mangler også en slik.
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Spritdesinfeksjon benyttes ofte for å svekke mikroorganismer.
Hvilket virus er mest motstandsdyktig mot denne typen desinfeksjon?
A Influensavirus
B Epstein-Barr virus
C X Adenovirus
Adenovirus er et robust DNA-virus som ikke er omgitt av en lipidkappe, i motsetning til de andre
svaralternativene hvor alle virusene har en kappe som kan ødelegges av alkohol og dermed gjøre
dem ute av stand til å infisere celler og replikere.
D Varicella-zoster virus
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Oseltamivir (Tamiflu) brukes i behandlingen av alvorlig influensa.
Hvordan virker dette middelet?
A

Det er en nukleosidanalog og hemmer influensavirusets polymerase spesifikt
Middelet påvirker ikke virusets polymerase.
B Det er en reseptorantagonist og hemmer virusets binding til cellen før opptak (endocytose)
Middelet påvirker ikke bindingen mellom virusets overflateprotein og cellereseptor før viruset
entrer cellen.
C X Det er en enzymhemmer og hemmer frisetting av viruspartikler fra vertscellen
Middelet er en nevraminidasehemmer. Nevraminidase er nødvendig for at viruset skal frisettes fra
cellen etter knoppskytning (budding) fra cellemembranen. Middelet sørger for at viruset blir
hengende på cellen og hindrer dermed spredning til nye celler.
D Det hemmer virusets ionekanal og utpakking av nyankommet viruspartikkel i vertscellen
Middelet påvirker ikke noen ionekanal. Amantadin, derimot, hemmer influensavirusets ionekanal
(H2-proteinet).
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Hva kjennetegner retrovirus?
A

Denne gruppen virus infiserer først og fremst leverceller
Viktigste målceller for disse virusene er lymfocytter.
B Denne gruppen virus har genom som består av enkelttrådet DNA
Retrovirus’ genom består av enkelttrådet positivt kodet RNA.
C Denne gruppen virus har en langstrakt helix-struktur i deler av sin livssyklus
Retrovirus’ partikler har en spesiell konisk kapsel omgitt av en membran, men ingen helix-struktur.
D X Denne gruppen virus gjennomgår revers transkripsjon (danner DNA fra RNA)
Dette er det fremste karakteristikum for denne typen virus. I hele biosfæren er det kun hos
retrovirus (og hepadnavirus) at vi kjenner til dette fenomenet.
000015f3101205db1b
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Hva kjennetegner en fakultativ anaerob bakterie?
A Den kan vokse kun ved forhøyet konsentrasjon av CO2
B Den kan vokse med anaerob respirasjon eller med fermentering
C X Den kan vokse både med og uten oksygen
Fakultativ= valgfri. Fakultative bakterier kan vokse både i aerob og anaerob atmosfære. Dette
gjelder de fleste av de mest vanslige humanpatogene bakteriene, som E. coli og S. aureus.
D Den kan vokse kun når oksygen er fjernet
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Antibiotikaresistens er estimert å være årsak til mer enn 30 000 dødsfall årlig i Europa.
Hvilken kombinasjon av bakterieart og resistens er årsak til flest dødsfall?
A
B
C
DX

Meticillinresistente Staphylococcus aureus
Karbapenemresistente Pseudomonas aeruginosa
Klebsiella pneumoniae resistent mot karbapenemer
E. coli resistent mot 3. generasjons cefalosporiner
E. coli er en av de vanligste årsakene til infeksjoner (UVI og sepsis). Vanlig ESBL hos E. coli
(resistens mot penicilliner og 3 generasjons cefalosporiner) er mest vanlig årsak til
antibiotikaresistens-assosierte dødsfall i Europa, med MRSA på andreplass.
Karbapenemresistente bakterier er ofte multi- eller pan-resistente og er derfor assosiert med høy
case-fatality rate, men er fortsatt sjelden. Lancet infectious diseases 2019: https://doi.
org/10.1016/S1473-3099(18)30605-4.
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En 63 år gammel kvinne innlagt på sykehjem innlegges på sykehus med symptomer på
urinveisinfeksjon og feber. Både ved urindyrkning og blodkultur påvises vekst av en type kolonier som
ikke danner hemolyse på blodskål. Bakterien er katalase negativ, resistent mot optochin og esculin
hydrolyse positiv. Det gjøres mikroskopi av gramfarget preparat (se bilde av grampreprat fra
blodkultur).
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Hvilken bakterieart er mest sannsynlig årsak til kvinnens plager?
A Staphylococcus saprophyticus
B X Enterococcus faecalis
Enterococcus faecalis er den vanligste humanpatogene arten innen slekten Enterococcus.
Enterokokker er gram positive kokker i kjeder (lik streptokokker), som er en relativt vanlig årsak til
urinveisinfeksjon hos personer innlagt i helseinstitusjon. Mikroskopifunn passer ikke med S.
saprophyticus (grampositive kokker i hauger), med L. monocytogenes (grampositive staver), eller
med P. mirabilis som riktignok er en relativt vanlig årsak til urinveisinfeksjon hos pasienter innlagt i
helseinstitusjoner, men som er gramnegative stavbakterier.
C Listeria monocytogenes
D Proteus mirabilis
000015f3101205db1b

101
En 83 år gammel kvinne innlegges for akutt alvorlig diare en uke etter at hun fikk antibiotikabehandling
for en akutt forverring av sin kroniske obstruktive lungesykdom (KOLS). Fra avføringsprøve vokser det
anaerobe sporedannende grampositive stavbakterier.
Hvilken bakterieart er dette mest sannsynlig?
A
B
C
DX

Bacteroides fragilis
Bacillus cereus
Pseudomonas aeruginosa
Clostridioides difficile
C. difficile er en anaerob sporedannende stavbakterie som, dersom den har enterotoksiner, kan gi
diare, hyppigst utløst av forutgående antibiotikabehandling (også kalt antibiotika-assosiert diare).
B. cereus er en sporedannende stavbakterie, som kan gi matforgiftning, men den vokser kun
aerobt. Bacteroides fragilis er en stavbakterie som finnes i tarm og kan gi infeksjoner, men den er
gramnegativ og er ikke sporedannende. P. aeruginosa er en gramnegativ stavbakterie som er
obligat aerob og som ikke danner sporer.
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En pasient innlegges på grunn av høy feber og sterke smerter i leggen. Det gjøres kirurgisk
eksplorasjon og vevsprøver sendes til mikroskopi (se bilde) og dyrkning. Dagen etter vokser det
kolonier som er betahemolytiske, katalase negative og bacitracin følsomme.

Hvilken bakterieart er dette mest sannsynlig?
A
B
C
DX

Staphylococcus aureus
Enterococcus faecalis
Corynebacterium diphtheriae
Streptococcus pyogenes
Mikroskopifunn sammenholdt med angitte vekstegenskaper er diagnostisk for S. pyogenes. S.
aureus er katalase positiv. Enterococcus faecalis er ikke betahemolytisk og C. diphtheriae er en
gram positiv stavbakterie, som forøvrig kan gi meget alvorlig sykdom, men er meget sjelden
forekommende i Norge.
000015f3101205db1b
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En pasient har nyrer som greier å konsentrere urin opp til 1200 mosmol/l.
Hva vil tilstrekkelig døgn-urinvolum være dersom han har et kosthold som inneholder 600
mosmol/døgn?
A X 0,5 liter
600 mosmol/dgn/1200 mmosmol/l.
B 0,75 liter
C 1 liter
D 2 liter
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Vann og salter filtreres fritt over filtrasjonsbarriæren i glomeruli. En stor del av dette må derfor
reabsorberes i proksimale tubuli for å fraktes tilbake til sirkulasjonen via de peritubulære kapillærer.
Endringer i hydrostatisk og kolloid osmotisk trykk i de peritubulære kapillærer vil i stor grad bestemme
hvor mye som blir reabsorbert.
Dersom renalt blodfløde holdes konstant og vi får konstriksjon av efferente (fraførende)
arterioler; hvilken konsekvens vil dette ha for kolloid osmotisk trykk og hydrostatisk trykk i
peritubulære kapillærer?
A X Kolloid osmotisk trykk øker og hydrostatisk trykk reduseres
Hvis blodfløde inn mot kapillærene holdes konstant og efferente arterioler konstringeres, vil
filtrasjonsfraksjonen over glomeruluskapillærene øke. Plasmaproteinene blir igjen, og fører til økt
kolloid osmotisk trykk. Vasokonstriksjonen vil dessuten redusere det hydrostatiske trykket i de
peritubulære kapillærene.
B Både kolloid osmotisk og hydrostatisk trykk økes
C Kolloid osmotisk trykk reduseres og hydrostatisk trykk økes
D Både kolloid osmotisk og hydrostatisk trykk reduseres
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Hvilke hormoner produseres i testis?
A

FSH (folikkelstimulerende hormon), LH (luteiniserende hormon) og testosteron
Feil, FSH og LH kommer fra hypofysen.
B Testosteron og inhibin
Østradiol omdannes fra testosteron i Sertolicellene. For høyt østradiol hos mannen er negativt for
spermiogenesen( inhiberer FSH og LH).
C X Testosteron, østradiol, og inhibin
Korrekt svar. Disse samarbeider om å sende negativ feedback til hypofysen, dvs hemmer
utskillelse av FSH og LH.
D Testosteron, østradiol, inhibin og hCG (humant choriongonadotropin)
hCG (choriongonadotropin) prod i placenta.
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Når har kvinnen størst antall oocytter (maksimalt egglager) i sine eggstokker?
A Ved inntreden av menopause; dvs når forbruket av egg opphører
B Ved 20-25 års alder; dvs når kvinnens fertilitet er på topp
C X I andre trimester av svangerskapet hos jentefostre
Maksimalt antall primordialfollikler dannes i I-II trimester av fosterlivet, deretter dannes såvidt vi
idag vet ikke nye. Der skjer bare apoptose og forbruk fram til menopause. Apoptosehastigheten
øker med økende alder hos kvinner.
D Ved tidspunkt for menarche; dvs når hun begynner å bruke av sine egg i menstruasjonssyklus
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Nyrene er det viktigste organ for kontroll av kaliumbalansen.
Hvilken påstand er mest riktig?
A X Utskillelse av kalium for å tilpasses kalium-inntaket, skjer i hovedsak via de prinsipale cellene
Utskillelsen over de prinsipale cellene vil balansere utskillelsen i forhold til inntaket.
B Utskillelse av kalium for å tilpasses kalium-inntaket, skjer i hovedsak via type b-intercalated cells
Disse cellene skiller ikke ut kalium.
C Kalium kan både absorberes og skilles ut i proksimale tubuli
De proksimale tubuli reabsorberer men skiller ikke ut kalium.
D Kalium-rebasorbsjonen i proksimale tubuli er styrt av aldosteron
Aldosteron virker ikke på cellene i proksimale tubuli.
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En av bivirkningene til bruk av slynge-diuretika og tiazid-diuretika i klinikken er utviklingen av
hypokalemi.
Hva er den viktigste årsaken til dette?
A Diuretika hemmer K+ reabsorbsjonen i distale slyngede tubuli
B X Diuretika fører til økt fløde og Na+ tilbud til de prinsipale cellene
Når Na+ og vann-reabsorbsjonen går ned i nyretubuli proksimalt for distale slyngede tubuli, vil det
føre til økt Na-tilbud og økt fløde i dette tubulussegmentet. Begge deler vil øke kalimutskilelsen
via de prinsipale cellene.
C Diuretika gir stimulering av det sympatiske nervesystemet og derav hypokalemi
D Diuretika gir metabolsk acidose som fører til hypokalemi
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Flere ulike medikamentgrupper har store innvirkninger på nyrenes autoregulering og
blodgjennomstrømning.
Hvilken mekanisme er riktig når det gjelder disse medikamentenes innvirkning på disse
prosessene i nyrene?
A

ACE hemmere konstringerer efferente arteriole slik at GFR reduseres mens nyrets
blodgjennomstrømning er rel uendret, og NSAID preparater konstringerer afferente arteriole slik
at både GFR og blodflow reduseres
B ACE hemmere dilaterer efferente arteriole slik at GFR reduseres, og NSAID preparater dilaterer
afferente arteriole slik at GFR og blodflow opprettholdes
C X ACE hemmere dilaterer efferente arteriole slik at GFR reduseres mens nyrets
blodgjennomstrømning evt. øker noe, og NSAID preparater konstringerer afferente arteriole slik at
både GFR og blodflow reduseres
Dette er det eneste alternativet som er helt korrekt, alle de andre inneholder klare feil.
D ACE hemmere konstringerer efferente arteriole slik at GFR og nyrets blodgjennomstrømning øker
, mens NSAID preparater motvirker denne effekten ved å dilatere afferente arteriole
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Glomerulus-filtrasjonsbarrieren er vanligvis lite permeabel for proteiner slik som albumin (MW 60 000).
Ved sykdom kan imidlertid albuminutskillelsen i urin øke kraftig og dette er en viktig markør på
nyreskade.
Hvilken mekanisme er viktigst for dette?
A
B

Skade av endotelcellene og glykocalyx-laget
Skade av podocyttene som bekler utsiden av kapillærene og er viktig for ernæring / vedlikehold
av basalmembranen
C Tap av negative ladninger i basalmembranen i glomerulus
D X Defekter i ett av de tre lagene i filtrasjonsmembranen og evt manglende reabsorbsjon i proximale
tubuli
Alle de tre lagene er viktige for å unngå filtrasjon av større molekyler, hvilke som er viktigst vet
man ikke. Det finnes litt sjeldne sykdommer som spesifikkt rammer ett av de tre lagene, men ofte
er det skade av flere. Dessuten skal prox tubuli være i stand til å reabsorbere en rel stor mengde
med albumin som filtreres, men akkurat hvor viktig denne mekanismen er vet vi ikke. Alternativ A,
B, og C er i midlertid altfor snevre til at de kan sees å være korrekte.
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Flere forhold kan over tid endre allelfrekvenser i en populasjon.
Hva menes med genetisk drift?
A X Endring i allelfrekvens over tid som resultat av tilfeldigheter
Rett svar. Genetisk drift er resultat av tilfeldige hendelser i populasjonen. Genetisk drift påvirker
allel- og genotypefrekvenser sterkere i små populasjoner enn i store populasjoner.
B Endring i allelfrekvens over tid som resultat av naturlig seleksjon
Her hviler det et selektivt trykk (positivt eller negativt) på en genotype, som over tid vil kunne
endre allelfrekvensene. Dette ansees ikke som tilfeldige hendelser.
C Endring i allelfrekvens over tid som resultat av migrasjon
Nei - migrasjon er genflow.
D Endring i allelfrekvens over tid som resultat av nye mutasjoner
Nye mutasjoner skaper nye alleler og dette vil kunne endre allelfrekvenser over tid - gitt at
mutasjonen(e) er utsattt for et selektivt trykk (posiitivt elelr negativt).
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Hvordan oppstår lyd?
A

Ved at efferente nervesignaler i hørselsnerven aktiveres
Galt. At efferente nervesignaler i hørselsnerven aktiveres, gir ikke lyd hvis det ikke skjer endring
av lydtrykket.
B Ved at flere frekvenser virker sammen
Galt. At flere frekvenser virker sammen, gir ikke lyd hvis det ikke skjer endring av lydtrykket.
C X Ved endring av lydtrykk
Rett
D Ved endring av frekvens
Galt. Endring av frekvens gir ikke lyd hvis det ikke skjer endring av lydtrykket.
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Hvordan omformes mekanisk lydenergi til nervesignaler i sneglehuset?
A

Ved passiv innstrømning av natrium gjennom åpnede ionekanaler i hårcellenes flimmerhår
Galt. Passiv innstrømning av kalium gjennom åpnede ionekanaler i hårcellenes flimmerhår
initierer en nerveimpuls.
B X Ved passiv innstrømning av kalium gjennom åpnede ionekanaler i hårcellenes flimmerhår
Rett
C Ved aktive natrium/kalium-pumper i ionekanaler i hårcellenes flimmerhår
Galt. Passiv innstrømning av kalium gjennom åpnede ionekanaler i hårcellenes flimmerhår
initierer en nerveimpuls.
D Ved passiv innstrømning av kalsium gjennom åpnede ionekanaler i hårcellenes flimmerhår
Galt. Passiv innstrømning av kalium gjennom åpnede ionekanaler i hårcellenes flimmerhår
initierer en nerveimpuls.
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Hvilken av følgende påstander om likevektsorganet i det indre øret er korrekt?
A X Likevektsorganet består av 5 deler: 3 bueganger + utrikulus og sacculus
Rett
B Makula i buegangene registrerer hodets stilling i rommet
Galt. Makula ligger ikke i buegangene.
C Likevektsorganet består av 6 deler: 4 bueganger + utrikulus og sacculus
Galt. Likevektsorganet består av 5 deler: 3 bueganger + utrikulus og sacculus.
D Crista ampullaris i utriculus og sacculus registrerer hodets bevegelse i rommet
Galt. Crista ampullaris ligger ikke i utriculus og sacculus.
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Det har vært en alvorlig trafikkulykke på E6. Du er vakthavende kirurg og leder av
traumeteamet. Pasienten er en ung mann. Han er smertepåvirket og puster raskt. Blodtrykk 95/50
mmHg, puls 108 slag/min. Han er blek, men våken. Grov undersøkelse av pasienten avdekker
blødningssjokk på bakgrunn av bekken- og femurfraktur.
Blodgass: pH 7.20, pCO2 3,5 kPa, pO2 13 kPa, BE -10.3 mmol/l og laktat 6.1 mmol/l.
Referanseverdier:
pH 7.35-7.45
pO2 11-14 kPa
pCO2 4.6-6.4 kPa
Bikarbonat 21-27 mmol/l
BE -3 til +3 mmol/l
Anion gap <14 mmol/l
Osmolalt gap <20 mosm/kgH2O
Hb 12-17.1 g/dl
Laktat 0.7-1.6 mmol/l
Hvordan tolker du denne syre-base forstyrrelsen?
A
B
C
DX

Respiratorisk acidose
Metabolsk alkalose
Respiratorisk alkalose
Metabolsk acidose
Dette er en vanlig syre-base forstyrrelse ved akutt skade som skylde hypoperfusjon av ulike
årsaker, i dette tilfellet blødning.
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Du er forvakt på kirurgisk avdeling en lørdagskveld og en ung mann ankommer akuttmottaket etter en
slåsskamp. Han puster svært raskt, svetter og har vondt ved skulderbladet. Du finner et lite, men dypt
kutt ved scapula. Av andre funn har han hypersonor perkusjonslyd og nedsatt respirasjonslyd på
samme side som såret.
Blodgass: pH 7.55, pO2 8.4 kPa, pCO2 3.5 kPa, bikarbonat 22 mmol/l, BE -1.5 mmol/l.
Referanseverdier:
pH 7.35-7.45
pO2 11-14 kPa
pCO2 4.6-6.4 kPa
Bikarbonat 21-27 mmol/l
BE -3 til +3 mmol/l
Anion gap <14 mmol/l
Osmolalt gap <20 mosm/kgH2O
Hb 12-17.1 g/dl
Laktat 0.7-1.6 mmol/l
Hvilken syre-base forstyrrelse er dette?
A Metabolsk alkalose
B X Respiratorisk alkalose
Han er smertepåvriket og har sannsynligvis en pneumothoraks som påvirker hans oksygenereing
(lav pO2). Han hyperventilerer på grunn av oksygeneringen, smertene og angst og pCO2
reduseres og dette gir en respiratorisk alkalose.
C Metabolsk acidose
D Respiratorisk acidose
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En 74 år gammel gårdbruker er funnet på låven av sin bror kald og forkommen. Det er litt uklare
innleggelsesopplysninger. Ved undersøkelse er han somnolent med snøvlete tale og flakkete blikk.
Han er hypertensiv, har uregelmessig puls, og puster svært raskt. Du finner ingen fokale nevrologiske
utfall. CT caput negativ. Det er tidligere mistenkt overforbruk av egen alkoholproduksjon
(hjemmebrent).
Blodgass viser: pH 7.15, pCO2 2.5 kPa, pO2 16.1 kPa, bikarbonat 6.2 mmol/L, BE -21 mmol/l.
Referanseverdier:
pH 7.35-7.45
pO2 11-14 kPa
pCO2 4.6-6.4 kPa
Bikarbonat 21-27 mmol/l
BE -3 til +3 mmol/l
Anion gap <14 mmol/l
Osmolalt gap <20 mosm/kgH2O
Hb 12-17.1 g/dl
Laktat 0.7-1.6 mmol/l
Hva viser denne blodgassen?
A
B
C
DX

Respiratorisk alkalose
Respiratorisk acidose
Metabolsk alkalose
Metabolsk acidose
Dette er en syre-base forstyrrelse som oppstår ved forgiftning med ulike stoffer, altså tilførsel av
syrer eller stoffer som blir metabolisert til syrer og som derfor gir alvorlig metabolsk acidose.
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I primære afferente smertefibre ledes smertesignalene ved at spenningsstyrte ionekanaler åpnes slik
at man får en suksessiv depolarisering langs neuronet.
Hvilken type ioner er det som slippes inn gjennom disse spenningsstyrte ionekanalene?
A Magnesium
B X Natrium
Natrium initierer aksjonspotensialet og ble beskrevet første gang av Hodgkin og Huxley i 1952.
C Kalium
D Kalsium
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Smerter kan klassifiseres på ulike måter.
Hvordan kan man klassifisere den dominerende smerten hos en pasient som nylig har
gjennomgått et kirurgisk inngrep for å fjerne en kreftsvulst?
A Nociseptiv kreftsmerte
B X Nociseptiv akutt smerte
Rett svar.
C Idiopatisk akutt smerte
D
Nevropatisk akutt smerte
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Genterapi har vært utprøvd til behandling av monogene sykdommer i flere tiår, både in vivo og ex vivo
genterapi.
Hvilken celletype er dårligst egnet som mål for denne typen behandling?
A X Røde blodceller
Riktig svar: Modne røde blodceller har ikke cellekjerne, og de har derfor ikke det nødvendige
maskineriet for å kode omsette DNA til protein. Siden DNA overført til cellene med genterapi
trenger å bli omsatt til protein, er ikke røde blodceller egnet til genterapi.
B Leverceller
Leverceller er blant annet blitt benyttet til utprøving av genterapi for familiær hyperkolesterolemi
med feil i LDLR genet.
C Muskelceller
Muskelceller er blant annet blitt benyttet til utprøving av genterapi for Duchenne muskeldystrofi.
D Lungeepitelceller
Lungeepitelceller er blant annet blitt benyttet til utprøving av genterapi for cystisk fibrose.
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Testen har 120 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.

-37-

