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En 25 år gammel kvinne henvises til nevrografisk undersøkelse på grunn av plager med nummenhet i
fingrene. Det gjøres da blant annet sensorisk nevrografi av nervus medianus.
Hva er normal ledningshastigheten målt ved sensorisk nevrografi av denne nerven?
A X 50-70 m/s
Ledningshastigheten som måles ved nevrografi er typisk over 50 m/s i overekstremiteter og over
40 m/s i underekstremiteter. Ved nevrografi måles funksjonen til de raskere Aα- og Aβ-fibre, ikke
Aδ-fibre og C-fibre.
B 30-50 m/s
Ledningshastigheter på under 50 m/s i overekstremiteter er vanligvis unormalt. Slik redusert
hastighet kan man bl.a. se ved karpaltunnelsyndrom.
C 15-30 m/s
Dette er en meget lav ledningshastighet målt ved nevrografi, men det kan forekomme ved
betydelig skade av myelinet rundt nervene. Denne hastigheten er innenfor det normale for Aδfibre, men denne fibertypen måles ikke ved nevrografi.
D 2-15 m/s
Det er meget uvanlig å måle så lave ledningshastigheter ved nevrografi (sannsynligvis er slike
målte hastigheter betinget i målefeil). Ved nevorgrafi måles funksjonen til Aα- og Aβ-fibre, ikke Aδfibre og C-fibre.
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Hvilken av følgende påstand om nevrotransmittere er IKKE korrekt?
A Fjernes fort fra den synaptiske kløften etter frigjørelse
B Produseres presynaptisk og lagres i nerveterminaler
C X Kunstig tilførsel vil ikke gi samme respons
Kunstig tilførsel gir samme respons – dette er en av egenskapene som definerer
neurotransmittere
D Frigjøres ved synapsen, binder seg til spesifikke reseptorer og initierer endring i
membranpotensial i det postsynaptiske nevronet
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Anta at membranpotensialet til en nervecelle er ca -60 mV og at likevektspotensialet for K+ er ca - 75
mV.
Hvordan er strømmen K+-ioner over cellemembranen til denne cellen?
Det er en liten ionestrøm av K+-ioner inn i cellen
Det vil i teorien kunne være strøm av K+-ioner inn i cellen dersom likevektspotensialet blir mindre
negativt enn hvilemembranpotensialet
B Omtrentlig like mye K+-ioner strømmer inn og ut av cellen slik at det ikke er noen netto strøm av
K+-ioner over membranen.
Dette er situasjonen når membranpotensialet til cellen er det samme som ionets
likevektspotensial.
C X Det er en liten ionestrøm av K+-ioner ut av cellen
Så lenge cellens membranpotensial er mindre negativ enn likevektspotensialet for K+, vil det
være noe strøm av K+-ioner ut av cellen
D Det er ingen strøm av K+-ioner over cellemembranen
Cellemembranen inneholder noen åpne kanaler som K+ kan passere gjennom (ellers hadde ikke
likevektspotensialet vært -75 mV)
A
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Ved sykdommen Lambert Eaton myastent syndrom angripes ionekanaler som er viktig for frigjøring av
nevrotransmitteren acetylkolin i den nevromuskulære overgangen.
Hva slags ionekanaler er dette?
Spenningsstyrte K+-kanaler
Spenningsstyrte K+-kanaler er viktig for repolariseringen i forbindelse med aksjonspotensialer.
B X Spenningsstryte Ca2+-kanaler
De spenningssyrte Ca2+-kanaler er presynaptiske. Åpning av disse gir økt intracellulær
konsentrasjon av Ca2+ presynaptisk noe som medfører frigjøring av nevrotransmitter
(acetylkolin).
C Spenningsstyrte Na+-kanaler
Vi finner spenningsstyrte Na+-kanaler både på nervefibrene og muskelfibrene. Åpning av disse
gir rask depolarisering i forbindelse med aksjonspotensialer.
D Non-selektive ligandstyrte kation-kanaler
Denne beskrivelsen passer for acetylkolinreseptoren, som er en ligandstyrt ionekanal som er
postsynaptisk i den nevromuskulære overgangen.
A
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En mann i 50-årene oppsøker lege med smerter proksimalt og lateralt på overarmen.
Hvilke(n) struktur(er) av disse er mest sannsynlig opphav til smertene?
A

Sternoclavicularleddet
Feil, gir oftest smerter fortil og oppad på thorax inn mot midtlinjen
B Acromioclavicularleddet
Feil, smerter fra AC-leddet oftest er lokalisert oppad på skulderen.
C X Rotatorcuffen
Riktig. Tilstander som involverer rotatorcuffen gir referert smerte i C5-dermatomet, dvs. proksimalt
og lateralt på overarmen.
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Du får et røntgenbilde som viser brukk i verterbra prominens.
Hvilket anatomisk skjelettnivå i nakken er bruddet på?
A X C7
Riktig svar er D; C7, som er den mest prominerende av nakkevirvlene og som er et anatomisk
landemerke under hudoverflaten bak i nakken.
B C4
C C5
D C6
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Hva betyr det at man forstår langvarig smerte i et biopsykososialt perspektiv?
A X At psykologiske og sosiale faktorer kan være med å forklare hvorfor smerten blir langvarig
Den biopsykososiale modellen går ut på at både biologiske, psykologiske og sosiale faktorer kan
påvirke smerteopplevelsen. Smertene kan godt ha startet med vevskade, men psykologiske og
sosiale faktorer kan bidra til å øke smerteopplevelsen og idra til at den blir langvarig selv om
vevskaden er tilhelet.
B At smerten ikke har noen biologisk forklaring, men psykososial opprinnelse
C At smerten oppstår på grunn av psykiske plager og gir biologiske og sosiale problemer
D At man ikke finner noen forklaring på smertene
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Du undersøker hofta til en pasient og finner smerter ved isometrisk fleksjon men gode
bevegelsesutslag ved passiv test.
Hvor sitter mest sannsynlig problemet?
A

Leddkapsel
Passive strukturer vil oftest gi nedsatt bevegelsesutslag ved passiv test
B Bursa trocanterica
Ligger over trochanter major og vil ikke gi mye smerter ved hoftefleksjon.
C Leddbruksen
Passive strukturer vil oftest gi nedsatt bevegelsesutslag ved passiv test
D X Iliopsoas muskel/sene
Smerter ved isometrisk fleksjon tyder på tilstand i kontraktilt vev
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Hva er to store fordeler med MR sammenlignet med CT?
A MR er en smertefri undersøkelse, og undersøkelsen kan gjennomføres raskt.
B X MR er ikke ioniserende, og har veldig god kontrast mellom ulike typer vev.
MR har dårligere oppløsning enn CT, men har mye bedre kontrast mellom ulike typer vev. CT kan
gjennomføres raskere enn MR, og er mye bedre egnet hvis pasienten har vansker med å ligge i
ro. MR er bedre enn CT på fremstilling av bløtvev. MR er i motsetning til CT ikke en ioniserende
undersøkelse. Både MR og CT kan begge benyttes til å fremstille kroppen i flere plan. CT kan
rekonstrueres til alle ønskelige plan etter at undersøkelsen er gjennomført, mens mange MRbilder (2D-bilder) ikke kan rekonstrueres til nye plan etter at de er tatt.
C MR kan fremstille kroppen i alle plan, og tåler godt at pasienten ligger urolig.
D MR er ikke ioniserende, og har best oppløsning av alle typer undersøkelser.
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Hva menes med at enkelte radiologiske undersøkelser er ioniserende? Hvilke er ioniserende?
A At undersøkelsen fremstiller vev som inneholder ioner. CT og røntgen.
B X At undersøkelsen kan påvirke atomer slik at de blir ioner. CT og røntgen.
CT og røntgen benytter begge røntgenstråler. Dette er elektromagnetisk stråling, med tilstrekkelig
energi til å kunne skyve et elektron ut av sitt orbital/skall. Dette gjør at det aktuelle atomet blir
positivt ladet, altså et ion. Ioner har større evne til å inngå nye kjemiske forbindelser enn ikkeioner. Hvis DNA blir utsatt for ioniserende stråling, kan deler av DNA bli til ioner, hvilket kan
medføre nye forbindelser og påfølgende mutasjoner.
C At røntgenstråler dannes ved å skape et ion. MR og røntgen.
D At undersøkelsen gir en kortvarig selvlysende effekt på vev. CT og røntgen.
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En 49 år gammel kvinne kommer til akuttmottak etter å ha blitt påkjørt av en stor mann på
sparkesykkel. Hun ble truffet i venstre ankel og fikk mannen over beinet. Hun opplever sterke smerter i
ankel og legg. Se vedlagte bilde. Hvilken skade foreligger, og hvilken anatomisk struktur er affisert?
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A Stukningsfraktur i metafysen til tibia
B X Lett dislosert fraktur i øvre del av fibula
Lett dislosert fraktur i øvre fibula.
C Lett dislosert fraktur i øvre del av tibia
D Ligamentskade, avrivning av festet til laterale kollateralligament
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Et fysiologisk forsøk på isolerte hjertemuskelceller viser en svak inotrop effekt av adrenalin etter at
betareseptorene er totalt blokkert med medikamentet propranolol.
Hvilke molekyler er involvert i den biokjemiske signalveien for den økte kontraktiliteten?
A

GTP-bindende protein Gas, adenylyl syklase (AC), syklisk adenosin-monofosfat (cAMP), protein
kinase A og kalsium-ioner (Ca2+).
Feil. Dette er signalveien for beta-adrenerg stimulering (som er totalt blokkert).
B GTP-bindende protein Gai, adenylyl syklase (AC), syklisk adenosin-monofosfat (cAMP), protein
kinase A og kalsium-ioner (Ca2+).
Feil. Dette er signalveien for acetylkolin via muskarinreseptoren M2.
C X GTP-bindende protein Gaq, fosfolipase C, diacyl-glyserol (DAG), protein kinase C og natriumhydrogen-veksleren.
Riktig. Dette er signalveien for alfa-1-reseptoren i hjertemuskel.
D GTP-bindende protein Gbg, fosfolipase C, diacyl-glyserol (DAG), kalsium-ioner (Ca2+) og
troponin C.
Feil dette er ikke en kjent signalvei, men har med elementer fra flere signalveier.
0000161125185aefbb
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En 68 år gammel kvinne kommer til deg på fastlegekontoret da hun det siste året har besvimt 3 ganger
uten forvarsel. Sist gang satt hun og spiste middag og falt rett framover bordet med ansiktet i
tallerkenen. Hun fikk et lite kutt i leppen. Som et ledd i utredningen tar du et EKG, blant annet for å
måle PQ-tiden.
Hvilken elektrofysiologisk egenskap i hjertet er det denne tiden er et mål på?
A

Ventriklenes depolariseringsid
Måles med QRS-bredde
B Atrienes depolariseringstid
Måles med P-bølgens bredde
C Ventriklenes repolariseringstid
Denne måles best med PQ-tiden
D X AV-knutens ledningshastighet
Riktig. PQ-tiden måler egentlig tiden fra første depolarisering av atriene til føsrte depolarisering av
ventrikelene. Da avstanden fra sinusknuten til AV-knuten og ledningshastigheten i atriene er
ganske konstante, er det tiden signalet tar gjennom AV-knuten som i stor grad bestemmer PQtiden.
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Dødelighet av koronar hjertesykdom har endret seg vesentlig gjennom de siste 40 årene. Hva er riktig
utsagn?
A

Dødelighet av koronar hjertesykdom har endret seg, men det har vært svingninger opp og ned og
ingen tydelig trend.
Galt. Det har vært en markert nedgang.
B X Det har vært en betydelig nedgang i dødelighet av koronar hjertesykdom de siste 40 årene, mest
uttalt for menn.
Riktig svar. Nedgangen skyldes både generelt lavere risikoprofil i befolkningen og den skyldes til
en viss grad bedre behandling både i akuttfasen og ellers.
C Det har vært en nedgang for menn, ikke for kvinner.
Galt. Det har vært nedgang for begge kjønn.
D Det har vært en nedgang for kvinner, men ikke for menn.
Galt. Det har vært nedgang for begge kjønn.
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En 27 år gammel kvinne legges inn på lokalsykehuset grunnet et stort inntak av clozapin i suicidal
hensikt. Du er lege i spesialiering og tar i mot henne. Legemidlet har en kraftig antikolinerg effekt. Det
hemmer altså det parasympatiske nervesystemet.
Hvilken effekt vil du forvente at legemidlet har på spyttsekresjon og hjertefrekvens?
A Økt spyttsekresjon og økt hjertefrekvens.
B X Redusert spyttsekresjon og økt hjertefrekvens.
Riktig svar. Parasympatisk stimulering gir økt spyttsekresjon og redusert hejrtefrekvens. Kraftig
hemming av disse stimuli vil gi motsatt effekt.
C Redusert spyttsekresjon og redusert hjertefrekvens.
D Økt spyttsekresjon og redusert hjertefrekvens.
0000161125185aefbb
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En soldat blir svimmel, kvalm og er nær ved å besvime når ha ser sitt eget blod under prøvetaking.
Han er blek og klam i huden, og pulsen er langsom og svak.
Hvilken anatomisk struktur er berørt, hva er den elektrofysiologiske mekanismen og hva er den
biokjemiske signalveien for bradykardien?
A

Pacemakerfrekvensen i sinusknuten er nedsatt. Årsaken er lavere sympatisk nerveaktivitet,
lavere aktivitet av L-type kalsiumkanaler og langsommere stigningshastighet av
membranpotensialet.
Feil. Pacemakerfrekvensen i sinusknuten er nedsatt, men nedsatt sympatisk nerveaktivitet er ikke
årsaken.
B Ledningshastigheten gjennom atrioventrikulær-knuten er nedsatt. Årsaken er lavere aktivitet av Ltype kalsiumkanaler. Demed avtar stigningshastigheten for membranpotensialet, og det tar lengre
tid før aksjonspotensialet brer seg til neste celle.
Feil. Bradykardien skyldes redusert pacemakerfrekvens i sinusknuten, ikke redusert
ledningshastighet i atrioventrikulær-knuten.
C X Pacemakerfrekvensen i sinusknuten er nedsatt. Årsaken er høyere aktivitet av kolinergstyrte
kaliumkanaler (IK,ACh). Dermed stabiliseres hvilemembranpotensialet og det tar lengre tid før
membranpotensialet når terskel og utløser et aksjonspotensiale.
Riktig.
D Ledningshastigheten gjennom atrioventrikulærknuten er nedsatt. Årsaken er høyere aktivitet av
kolinergstyrte kaliumkanaler (IK,ACh). Dermed stabiliseres hvilemembranpotensialet, og det tar
lengre tid før aksjonspotensialet brer seg til neste celle.
Feil. Bradykardien skyldes redusert pacemakerfrekvens i sinusknuten, ikke redusert
ledningshastighet i atrioventrikulær-knuten.
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I et intakt menneskehjerte reguleres pulsen (antall slag/minutt) av nerveimpulser fra det autonome
nervesystem og sirkulerende katekolaminer i blod, som adrenalin og noradrenalin.
Hva er hvilepulsen i et hjerte hvor nervereguleringen er blokkert av medikamenter? Hvilket utsagn er
mest korrekt?
A

Pulsen er rundt 75. Parasympatisk stimulering har liten betydning for hvilepulsen, men kan senke
pulsen ved besvimelse og regelmessig trening.
Feil. Hvilepulsen domineres av parasympatisk stimulering via vagusnerven.
B Pulsen er rundt 100. Når nervereguleringen er slått ut, domineres pulsen av adrenalin fra
binyrene.
Feil. Når nervereguleringen er blokkert med medikamenter, er det heller ikke effekt av
sirkulerende katekolaminer.
C X Pulsen er rundt 100. Hvilepulsen domineres av parasympatisk stimulering via vagusnerven.
Riktig. Hvilepulsen domineres av parasympatisk stimulering via vagusnerven.
D Pulsen er rundt 60. Sinusknutens egenrytme i hvile er lite påvirket av nervestimulering.
Feil. Sinusknutens egenrytme er rundt 100 hos menneske.
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Atherosklerotisk sykdom påfører samfunnet og enkeltindivider en stor belastning.
Hvilken av følgende påstander om atherosklerose er riktig?
A

Dødeligheten av atherosklerotisk hjertesykdom (koronarsykdom) har økt betydelig i Norge de
siste 10 årene
B Kolesterolnivå har ingen betydning for utvikling av atherosklerotisk sykdom
C X Inflammasjon i åreveggen er sentralt i patogenesen ved atherosklerose
D Bløte atherosklerotiske plakk er stabile og medfører liten risiko for akutt hjerteinfarkt
0000161125185aefbb
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En høyreforskyvning av oksyhemoglobinets dissosiasjonskurve skjer under visse fysiologiske
betingelser og gjør at oksygen lettere avgis fra hemoglobinet perifert.
Hva kan forårsake en slik forskyvning?
A X Høyt karbondioksidinnhold i arterieblod
Riktig. Følgende forhold gir høyreforskyvning av oksyhemoglobinets dissosiasjonskurve: Høy
PaCO2, sur pH, temperaturstigning og økt nivå av 2,3 DPG (produseres i erytrocytter under
anaerobe forhold)
B Høyt karbonmonoksidinnhold i alveolluft
Nei, gir venstreforskyvning
C Lavt oksygeninnhold i arterieblod
D Lavt oksygeninnhold i alveolluft
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Ved en spirometriundersøkelse kan man diagnostisere en obstruktiv ventilasjonsinnskrenkning.
Hvordan defineres denne ved en slik undersøkelse?
A Ved nedsatt forsert ekspiratorisk volum etter et sekund (FEV1)
B Ved økt residualvolum (RV)
C X Ved nedsatt ratio mellom FEV1 og VK (nedsatt FEV1/VK)
Korrekt
D Ved nedsatt vitalkapasitet (VK)
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De sentrale kjemoreseptorene sitter i medulla oblongata (den forlengede marg) og er viktige for
reguleringen av ventilasjonen.
Hve er det viktigste stimulus for denne reguleringen?
A X Høy PaCO2 (partialtrykk av karbondioksid) i arterieblod.
Riktig
B De er senter for den viljestyrte ventilasjonen
Feil
C Høy kroppstemperatur
Feil
D Lav PaO2 (partialtrykk av oksygen) i arterieblod.
Feil
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Røde blodlegemer (erytrocytter) inneholder hemoglobin og har stor betydning for transport av gasser,
spesielt oksygen, i blodet. Ved anemi ("lav blodprosent") har vi redusert antall røde blodlegemer.
Hva kan dette resultere i?
A

Innholdet av karbondioksid (PaCO2) i arterieblod blir høyt
Feil. Antall erytrocytter innvirker ikke på CO2 transporten.
B Lavt partialtrykk av oksygen (PaO2) i arterieblod
Feil. Antall erytrocytter innvirker ikke på hvor mye oksygen som løses i blodet
C X Det totale oksygeninnholdet i arterieblod blir lavt
Riktig. Selv om SaO2 og PaO2 forblir uendret, vil der nå være færre hemoglobinmolekyler til å
frakte oksygen.
D Lav oksygenmetning (SaO2) i arterieblod
Feil. Hver erytrocytt/hemoglobinmolekyl vil binde like mye oksygen, men der er færre
hemoglobinmolkekyler til å frakte oksygen
0000161125185aefbb

-7-

23
Etter en kraftig innpust vil en lungefrisk person oppleve at utpusten skjer ved at lungene passivt og
uten muskelkraft (pga elastisitet) går tilbake til en likevektstilstand der du umiddelbart verken har trang
til å puste mer ut eller mer inn.
Hva kalles det luftvolumet du har i toraks ved denne tilstanden?
A
B
C
DX

Ekspiratorisk reservevolum
Total lungekapasitet (TLK)
Residualvolumet (RV)
Funksjonell residualkapasitet (FRK)
Rett svaralternativ
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Diffusjonen er et sentral ledd, av flere, i kroppens opptak av oksygen fra det befinner seg i atmosfæren
til det er over i blodet. Ved fysisk aktivitet settes diffusjonskapasiteten på prøve slik at en nedsatt
diffusjon da lettere vil resultere i hypoksemi enn når man er i ro.
Hva er det som forklarer dette?
A

Aktivitet fører til hyperventilasjon som reduserer diffusjonen
Ingen betydning
B Dissosiasjonskurven for oksyhemoglobin høreforskyves og reduserer diffusjonen
Har ingen betydning for diffusjonen
C X Diffusjonen reduseres fordi transittiden for erytrocytter i lungekretsløpet blir kortere
Riktig svar. Erytrocyttene vil ved fysisk aktivitet oppholde seg kortere tid i lungekretsløpet og
diffusjonen vil derfor ha kortere til til å skje
D Der oppstår hyperkapni som reduserer diffusjonen
En eventuell hyperkapni har ingen betydning for diffusjonen
0000161125185aefbb
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I Norge har vi tre anerkjente kriterier for helseprioritering. Hva er de tre?
A Nyttekriteriet, alderskriteriet og alvorlighetskriteriet
B Nyttekriteriet, ressurskriteriet og forsvarlighetskriteriet
C X Nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet
Ja dette er de tre offisielle kriteriene
D Nyttekriteriet, ressurskriteriet og alderskriteriet
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En kvinne på 62 år er uhelbredelig syk av kreft. Hun ønsker ikke lenger å få livsforlengende
behandling, og hun ber legen om å trekke tilbake behandlingen. Legen etterkommer ønsket. Gjorde
legen rett?
A X Ja, legen skal etterkomme pasientens ønske om behandlingsbegrensning, og om døden
eventuelt fremskyndes, så handler dette ikke om aktiv dødshjelp
Ja - dette er det norske synet
B Nei. Legens oppgave er å lindre, trøste og behandle, men ikke bidra til å forkorte livet.
Legens intensjon er ikke å forkorte pasientens liv, men å respektere pasientens ønsker om
behandlingsbegrensning.
C Ja, legen bør ikke gi livsforlengende behandling til uhelbredelig syke pasienter
Feil. Selv om sykdommen er uhelbredelig, vil mange pasienter ønske å leve så lenge som mulig.
Det må de få lov til.
D Nei. Legen utførte en handling som fremskynder døden, og dette er å betrakte som aktiv
dødshjelp.
Feil. En eventuell fremskynding av døden, er et resultat av å respektere pasientens ønske om
behandlingsbegresning. Det handler ikke om aktiv dødshjelp.
0000161125185aefbb
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På grunn av personlige verdier ønsker ikke en kvinnelig fastlege å henvise sine pasienter til abort.
Etter gjeldende norsk rett, kan hun reservere seg mot dette?
A X Nei, hun kan ikke reservere seg mot å henvise til abort
Dette ble utfallet på en lang politisk strid for noen år tilbake. I dag finnes det ingen unntak fra
denne regelen. Reservasjonsretten med tanke på abort gjelder kun ved utførelse/assistering til
abort.
B Ja hun kan reservere seg mot henvisning til abort
C Ja hun kan reservere seg mot henvisning til abort, men kun hvis hun kan tilby pasienten time hos
en annen lege på legesenteret som kan henvise pasienten
D Nei, fastleger kan kun reservere seg mot innsetting av spiral
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En lege mener en pasient mangler samyttekompetanse. Hva kjennetegner denne pasienten?
A

Pasienten treffer irrasjonelle beslutninger
Nei. Mange tar dårlige, uheldige og irrasjonelle beslutninger. Det er ikke i seg selv et bevis på
manglende samtykkekompetanse.
B X Pasienten mangler konsekvensforståelse
Ja. Samtykkekompetanse er i bunn og grunn konsekvensforståelse. Man forstår hva
konsekvensene av ens beslutning er med tanke på liv og helse.
C Lav IQ
Nei. Det er mulig å mangle samtykkekompetanse med høy iq og det er mulig å ha
samtykkekompetanse med lav IQ.
D Liten kompetanse i å treffe beslutninger
Mange kan slite med å ta beslutninger, men samtykkekompetanse går ikke på det.
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Legestudiet sies gjerne å være en profesjonsutdanning. Hva betyr egentlig det?
A

At man får en spesialisert opplæring som gir mulighet for forskerkarriere og professortittel
Nei. Selv om professor kommer fra profesjon, så kan man bli professor uten profesjonsutdanning,
og hensikten med profesjonsstudiet er selvsagt ikke å bli professor.
B At utdanningen er mer profesjonell enn andre sammenlignbare utdanninger
Feil. Mange utdanningsløp er høyst profesjonellle uten at de er profesjonsutdanninger
C X At man får en spesialisert opplæring og rett til å bruke en beskyttet tittel for å ivareta et viktig
samfunnsoppdrag
Ja. Her ligger tre viktige elementer; spesialisert opplæring, beskyttet tittel og samfunnsoppdraget.
D At man får en spesialisert opplæring og rett til å bruke en beskyttet tittel for best mulig å iverata
gruppens (profesjonens) egeninteresser
Nei. De anerkejnte profesjonene har fra gammelt av alltid vært rettferdiggjort ved sin viktige
samfunnsfunksjon og ikke egeninteresser mer eller mindre snever forstand.
0000161125185aefbb
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30
Spørsmålet om leger bør kunne reservere seg i bestemte spørsmål, har vært diskutert i medisinsketisk litteratur i mange tiår. De fleste er enige om at minst tre kriterier må oppfylles før det i det hele tatt
er aktuelt å diskutere saken. Hvilke tre kritereier er det?
A

1. ..at handlingen bryter med alvorlige overbevisningsgrunner (gjerne «liv-død-problematikk»)
2. ..at handlingen kan hevdes å ligge i randsonen av "medisinsk behandling" og som legen
utdannet seg med tanke på
3. ..at handlingen oppelves som kontroversiell i samfunnet
Nei. Pkt 3 problematisk - samvittighetsfritak i abortloven forutsetter ikke at samfunnet MÅ oppfatte
abort som kontroversielt.
B 1. ..at legen kan dokumentere tilhørighet til et trossamfunn
2. ..at handlingen kan hevdes å stride mot trossamfunnets regler
3. ..at handlingen oppelves som kontroversiell i samfunnet
Nei. Det finnes reservasjonsønsker på sekulært grunnlag jf rituell omskjæring og eutanasi.
C X 1. ..at handlingen bryter med alvorlige overbevisningsgrunner (gjerne «liv-død-problematikk»)
2. ..at handlingen kan hevdes å ligge i randsonen av "medisinsk behandling" og som legen
utdannet seg med tanke på
3. ..at legen vil være en sentral del av årsakskjeden
Ja. Det er gjerne disse tre som tenkes som nødvendige forutsetninger for å føre en slik debatt.
D 1. ..at handlingen oppleves som kontroversiell i samfunnet
2. ..at handlingen kan hevdes å ligge i randsonen av "medisinsk behandling" og som legen
utdannet seg med tanke på
3. ..at legen vil kunne oppleve seg krenket av handlingen
Nei. Både pkt 1 og 3 er problematiske.
0000161125185aefbb

31
"En leges intenderte drap på en person ved å injisere medikamenter, på personens frivillige og
kompetente forespørsel" - hvilket av uttrykkene under svarer mest presist til denne definisjonen?
A X Eutanasi
Ja dette er den mest anerkjente definisjonen av eutanasi
B Passiv dødshjelp
nei
C Aktiv dødshjelp
Aktiv dødshjelp er forsåvidt riktig, men det er ikke det mest presise svaret, i og med at aktiv
dødshjelp også dekker legeassistert selvmord
D Legeassistert selvmord
Nei her tar legen liv direkte
0000161125185aefbb

32
Vitenskapssosiologen Robert Merton satte for lenge siden ord på de typiske normene som vi finner
blant forskere og i forskersamfunn verden over. Dette er normer som omhandler forpliktelsen til å dele
kunnskap med andre, til å dyrke skepsis og kritikk, til å være fri for interessekonflikter, m.m. Et velkjent
engelsk uttrykk er brukt som forkortelse for hver av disse normene. Hvilket uttrykk er det?
A

STRATOS
Nei..
B RHETOS
Nei. Det handler om læringsmål og rammeverk...
C X CUDOS
Ja. Communism, Universalism, Disinterestednes, Organized Scepticism
D ETHOS
Nei. Det har fellestrekk, men er feil svar
0000161125185aefbb
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33
En person kommer bort til deg og søker råd om et helseproblem vedkommende har.
Har du taushetsplikt om det denne personen forteller deg?
A

Ja, så lenge man blir betrodd opplysninger som ansatt i helsevesenet
Se kommentarer til rett svar
B Ja, så lenge man blir betrodd opplysninger av privat karakter
Se kommentarer til rett svar
C Ja, så lenge man blir betrodd opplysninger mens man er på jobb som helsepersonell
Se kommentarer til rett svar
D X Ja, så lenge man blir betrodd opplysninger fordi man er helsepersonell
Av helsepersonelloven følger at man har taushetsplikt om det man blir betrodd i egenskap av å
være helsepersonell (legestudenter er i denne sammenheng helsepersonell) uavhengig av om
dette skjer i arbeidstiden eller i et ansettelsesforhold eller på fritiden
0000161125185aefbb

34
I en gruppe på 1000 friske personer ble 20 innlagt med hjerteinfarkt i løpet av ett år.
Hva sier dette om forekomsten av hjerteinfarkt i gruppen?
A

Prevalensen er 20
prevalens er mål på hvor mange som har sykdommen på et gitt tidspunkt.
B Prevalensen er 0,2
C Insidensandelen var 20
Insidensandelen=nye tilfeller/totalt antall personer
D X Insidensandelen var 0,02
20 nye tilfeller/1000 personer =0,02 (dvs 2%)
0000161125185aefbb

35
Kurvene viser overlevelse fra 40 års alder hos studiedeltagere som røykte (blå), ikke røykte (rød) eller
sluttet å røyke i alderen 35-44 (stiplet linje). (Doll, R. et al. BMJ 2004)
Hva viser kurvene om overlevelse hos de som sluttet å røyke?
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A X Det var omtrent 20 prosentpoeng flere som ble minst 70 år blant de som sluttet å røyke
sammenlignet med røykerne
60% av røykerne ble 70 år, 80% av dem som sluttet å røyke ble 80 år, dvs 20 prosentpoeng
forskjell
B Det var omtrent 20 års lengre overlevelse for de som sluttet å røyke sammenlignet med røykerne
Median overlevelse var ca 10 år lengre for de som sluttet å røyke.
C Relativ risiko for død var 20% mindre hos de som sluttet å røyke sammenlignet med røykerne
D Det var totalt sett omtrent 20 prosentpoeng flere som overlevde blant de som sluttet år røyke
sammenlignet med røykerne
Forskjellen i andel som overlevde avhenger av alder/observasjonstid.
0000161125185aefbb

36
Flåttbitt kan overføre bakterien Borrelia burgdorferi. Infeksjon med borrelia kan blant annet føre til
perifer fascialisparese, det vil si lammelse i halve ansiktet.
Hva betyr dette for sammenhengen mellom de to?
A

Perifer fascialisparese er en risikofaktor for borrelia burgdorferi
Fascialisparesen gir ikke risiko for infeksjon - det er infeksjonen som er årsak til paresen.
B Borrelia burgdorferi er prognostisk for perifer fascialisparese
Prognose refererer til forventet forløp, her er det etiologisk sammenheng som er beskrevet
C X Borrelia burgdorferi er en årsak til perifer fascialisparese
Som angitt i vignetten, infeksjon med borrelia kan føre til fascialisparese - dette er et
årsaksforhold
D Perifer fascialisparese er prognostisk for borrelia burgdorferi
Fascialisparesen påvirker ikke forløpet av infeksjonen.
0000161125185aefbb

37
Ved beskrivelse av gangen i en konsultasjon, henvises det i undervisningen til "konsultasjonens
anatomi".
Hvilke av de følgende oppsett gir den mest presise beskrivelsen av "konsultasjonens anatomi"?
A
B

Åpning - Legedel - Pasientdel - Felles del - Avslutning
Åpning- Medisinsk agenda - Pasientperspektiv- Felles del – Avslutning
Feil
C Åpning- Pasientperspektiv - Medisinsk agenda - Felles del – Avslutning
Feil
D X Åpning - Pasientdel - Legedel - Felles del – Avslutning
Korrekt: det er et poeng her at dette oppsettet best illusterer pasient-sentrert metode, dette er
undervist og finnes også i tilgjengelig læringsmateriell (LPK boka, kompendium) som er gjort
tilgjengelig for alle studentene
0000161125185aefbb

38
Helsetjenesteforskeren Barbra Starfield er kjent for utsagnet «put doctors where they count». Hun har
forsket på hvilken del av helsetjenesten som særlig må fungere godt for å sikre bedre helsemessige
konsekvenser, lavere kostnader og større likhet i helse i befolkningen.
Hvilket nivå av helsetjenesten er det Starfield referer til som viktigst?
A

Alle helsetjenestenivåer betyr like mye
Feil
B Tredjelinjetjenesten (region – universitetssykehus)
Feil
C Andrelinjetjenesten (lokalsykehus, lokale avtalespesialister)
Feil
D X Førstelinjetjenesten (primærhelsetjenesten/kommunehelsetjenesten)
Dette er riktig.Forelest for studentene, står på slides fra forelesningen - også knyttet til alma ata
deklarasjonen - artikkel vedlagt i Blackboard
0000161125185aefbb
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39
Hvilket av følgende utsagn beskriver best prinsippene for en pasientsentrert kommunikasjonsmodell?
A

Pasienten oppmuntres til å presentere sitt problem ved at legen stiller et åpent spørsmål. Legen
må deretter konsentrere seg om det «medisinske» og aktivt unngå å blande inn pasientens
følelser
Feil; ved PCM forsøker man snarere til å få frem pasientens følelser knyttet til problemet
B Pasienten oppmuntres til å presentere sitt problem ved at legen stiller et åpent spørsmål. Legen
følger deretter et konsultasjonskart for å sikre at alle spørsmål kommer i riktig rekkefølge
Feil; Dette er eksempel på en lege-styrt konsultasjon. I PCM skal legen skal ta utgangspunkt i det
pasienten sier og stille spørsmålene "pasient-sentrert" og rekkefølgen på spørsmålene vil da
typisk kunne variere.
C X Pasientens forestillinger, følelser og forventninger tillegges stor vekt i både diagnostikk og
behandling
Riktig; Pasient sentret metode kjennetegnes på denne måten. Representeret ved 5 F'er - her
beskrevet med 3 av dem
D Pasienten er den som skal snakke mest under konsultasjonen, og legen skal ikke avbryte
pasienten før denne er ferdig med å snakke.
Feil, noen ganger er legen nødt til å avbrytes pasienten. Det er ellers riktig at pasienten i
begynnelsen av konsultasjonen vanligvis er den som snakker mest - ved bruk av PCM.
0000161125185aefbb

40
Helsevesenet i mange land står overfor en epidemi av lungekreft og maligne mesoteliomer som følge
av en bestemt påvirkningsfaktor som kan finnes både i det generelle miljøet og i mange arbeidsmiljø.
Hvilken påvirkningsfaktor er det som kan forårsake både lungekreft og maligne mesoteliomer?
A

Kvartsstøv
Nei, kan forårsake lungekreft, men ikke mesoteliom
B X Asbeststøv
Ja, asbest finnes fortsatt i arbeidsmiljøet i mange land og dessuten i miljøet og kan forårsake
begge de aktuelle kreftformene.
C Radon
Nei, forårsaker ikke maligne mesoteliomer
D Benzen
Nei, kan forårsake blodkreft, men ikke de lungerkeft og mesoteliom
0000161125185aefbb

41
Hvert år er det på verdensbasis mange barn som dør på grunn av uheldige miljøforhold.
Hvilken miljørelatert sykdomsgruppe er det som på verdensbasis krever flest dødsofre blant barn
under fem år?
A

Underernæring
Nei, ikke nå lenger
B Malria
Fortsatt et stort problem, men ikke det største
C X Luftveissykdommer
Ja, mest på grunn av innendørs forurensing fra fyring
D Mage-tarmsykdommer med diare
Nei, et stort problem, men ikke like mange dødsfall
0000161125185aefbb

42
En 36 år gammel mann er utsatt for en bilulykke. En skarpt objekt går gjennom sternum omtrent i
høyde med fjerde eller femte ribbein. Hvis det skarpe objektet skjærer gjennom perikard og
hjerteveggen. Hvilket hjertekammer er mest sannsynlig skadet?
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A høyre atrium
B X høyre ventrikel
Den Anteriore overflate eller sternocostal overflate av hjertet er stortsett formet av høyre ventrikel.
Hvis noe skjærer gjennom sternum vil det sannsynligvis skjære i høyre ventrikel.
C venstre ventrikel
D venstre atrium
0000161125185aefbb

43
Hvilken type muskelvev består typisk av spolformede muskelfibre med kun én sentralt plassert kjerne?
A
B

Skjelettmuskulatur, type II
Hjertemuskulatur
Kardiomyocytter har mer forgrenet "Y-W"-aktige former og 1-2 kjerner med varierende plassering i
cellen.
C Skjelettmuskulatur, type I
D X Glatt muskulatur
Glatt muskulatur består av spolformede myocytter/muskelfibre og har normalt kun én, sentralt
plassert kjerne.
0000161125185aefbb
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44
For å klemme av de store kar som går fra hjertet tar torakskirurgen under en hjerteoperasjon fingrene
gjennom et rom som skiller de tilførende fra de fraførende blodkarene og årerne. I hvilket rom befinner
fingrene seg?
A X sinus transversus
Sinus tranversus er et område som ligger bak aorta og aa. pulmonalis og anterior for vena cava
superior. Det skiller karene som bringer blodet fra resten av kroppen til hjertet fra de karer som
bringer blodet fra hjerte til reste av kroppen.
Den andre viktige sinus er sinus obliquus. Sinus obliquus er et område som ligger bak venstre
atrium som avgrenses ved omslagsfolden av pericard hvor man finner vena cava inferior og venæ
pulmonalis ovenfor fingrene.
B sinus obliquus
C sinus coronarius
D sinus venosus
0000161125185aefbb

45
Du er på disseksjonssalen og snitter gjennom en del av omentum minus mellom lever og duodenum.
Du mener strukturen kalles lig. hepatoduodenale, og i snittflaten ser du flere rørformede strukturer.
Hva heter disse?
A X V. portae, a. hepatica, ductus choledochus
Ligamentum hepatoduodenale er en del av omentum minus og inneholder V.portae (portvenen)
som fører næringsrikt blod fra bukhuleorganene til leveren. Blodåren går sammen med arteria
hepatica og ductus choledochus
B V. portae, a. gastroduodenalis, ductus choledochus
Arteria gastroduodenalis går ikke gjennom omentum minus
C V. hepatica, a. gastroduodenalis, ductus choledochus
vena hepatica sender blod fra leveren til vena cava inferior
D V. hepatica, a. hepatica, ductus choledochus
vena hepatica sender blod fra leveren til vena cava inferior
0000161125185aefbb

46
Under en hjerteoperasjon tar torakskirurgen hånden sin rundt hjertets apex. Fingrene føres opp til den
perikardiale omslagsfolden. I hvilket rom er hånden ført opp?»
A X Sinus obliquus
Sinus obliquus i pericardhulen er et område som ligger bak venstre atrium som avgrenses ved
omslagsfolden av pericard.
Den andre viktige sinus er sinus transversus i pericardhulen. Sinus tranversus er et område som
ligger bak aorta og aa. pulmonalis og anterior for vena cava superior. Det skiller karene som
bringer blodet til hjertet fra karer som bringer blodet fra hjerte.
B sinus coronarius
C sinus transversus
D sinus venosus
0000161125185aefbb

47
Hva kalles strukturene som gir mikroskopisk synlig tverrstriping i skjelettmuskulatur og
hjertemuskulatur?
A
B
C

Sarkoplasmatisk retikulum
Endomysium
Muskelfibre
Muskelfibrene er synonymt med hele muskelcellene. Cellene sees med tverrstriping, men det er
spesifikke strukturer inni muskelfibrene som gir tverrstripingen.
D X Sarkomerer
Sarkomer er navnet på enhetene av kontraktile proteiner i skjelettmuskulatur og hjertemuskulatur.
Den alternerende oppstillingen av myosin- og aktin i sarkomerene gir de mørke og lyse
tverrgående linjene vi ser som mikroskopisk tverrstriping.
0000161125185aefbb
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48
De acinære cellene i pancreas inneholder eosinofile granuler i apikale del av cellen.
Hva er årsaken til dette?
A
B
C
DX

Lipid
Glycogen
Glucagon
Zymogen granuler
Proteiner, men ikke glycogen eller lipider farges rosa av eosin. Glucagon produseres i de
Langerhanske cellene, ikke av acinære celler. Zymogen granuler: inneholder ulike
fordøyelsesensymer (trypsin, chymotrypsin, lipase, amylase), gjerne som et pro-ensym.
0000161125185aefbb

49
Hvilken muskel av rotator cuff er festet til tuberculum minus?
A m. Teres minor
B m. Infraspinatus
C X m.subscapularis
subscapularis er festet til tuberculum minus og ansvarlig for medial rotasjon av skulderen
D m. supraspinatus
0000161125185aefbb

50
Hvilken stor nerve deler seg i to hovedgrener på dorsalsiden av kneet?
A N. tibialis
B X N. ischiadicus
Isjiasnerven er den største nerven i underekstremitetene. Den løper fra bekkenet langs den
dorsale lårmuskulaturen og deler seg i n. tibialis og n. fibularis communis på baksiden av kneet/
distale femur.
C N. femoralis
D N. obturatorius
0000161125185aefbb

51
I et normal sunt hjerte strømmer blodet lydløs gjennom hjerteklaffene. Dersom hjerteklaffene er syke
(stenose, insuffisiens) så høres det et bilyd grunnet turbulens av blodstrømmen.
Hvilken klaff er angitt med A (i den grønne sirkelen) og har sin anatomiske projeksjon på venstre kant
av os sternum i høyde med den 3. costa.
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A valva atrioventricularis sinistra (mitralis)
B valva atrioventricularis dextra
C X valva aortæ
valva aortæ har sin anatomiske projeksjon på venstre sternal kanten i høyde med den 3. ribbein.
ved auskultasjon høres lyden på andre intercostalrom på høyre siden.
D

Thieme atlas 6.20 side 109 2011 utgave.
valva trunci pulmonalis
0000161125185aefbb

52
Hva bestemmer den maksimale optiske oppløsningen til et mikroskop?
A Forstørrelsesevnen til okularet.
B X Numerisk apperatur og lysets bølgelengde.
Optisk oppløsning (evnen til å skille to nærliggende punkter fra hverandre - Abbes grense) er
avhengig av numerisk apperatur og lysets bølgelengde (λ).
C Forstørrelsesevnen til objektivet.
D Den samlede forstørrelsesevnen til okkularet og objektivet.
0000161125185aefbb

53
Hvordan skiller eksokrine kjertler ut sitt produkt?
A De skiller ut sitt produkt via diffusjon til blodbanen og videre til sitt målorgan.
B X De skiller ut sitt produkt i kroppshuler eller på kroppsoverflater via utførselsgang.
Riktig svar: Eksokrine kjertler skiller ut sitt produkt via utførselsganger, ikke via blodbanen slik
endokrine kjertler gjør.
C De skiller ut sitt produkt inne i cellen som produserer hormonet for autostimulering.
D De skiller ut sitt produkt via diffusjon til lymfekar og videre til lymfatiske organ.
0000161125185aefbb
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54
Hudens farge er avhengig av at det produseres nok av pigmentet melanin. Hvilke celler i huden
produserer melanin og hvor ligger disse?
A Keratinocytter, disse ligger i epidermis
B X Melanocytter, disse ligger i epidermis
Riktig svar: Melanocyttene ligger basalt i epidermis og produserer fargepigmentet melanin.
Melaninpigmentet samles i små melanosomer og overføres til keratinocyttene i epidermis hvor det
beskytter keratinodyttenes cellekjerne og DNA fra solskade (UV-stråling).
C Melanocytter, disse ligger i retikulære dermis
D Adipocytter, disse ligger i papillære dermis
0000161125185aefbb

55
Epitel har mange forskjellige forbindelser mellom cellene som utgjør epitelet. Hva er funksjonen til
nexus (gap junctions)?
A
B
C
DX

Å tette mellomrommet mellom cellene, okkludere
Å holde cellene tett sammen, forankre i nabocellen
Å forankre cellene i epitelet til basalmembranen
Å tillate små molekyler å passere mellom cellene
Riktig svar: C, å tillate små molekyler å passere mellom cellene. Dette er viktige forbindelser
mellom nabocellene som ved hjelp av rørformede broer tillater passasje av små molekyler og
ioner. Signalmolekyler og elektriske signaler kan på den måten overføres raskt mellom cellene.
0000161125185aefbb

56
Hvor i kroppen finner man sylinderepitel med overflatespesialiseringen ciliering (kinocilier)?
A Øsofagus
B Urinblæren
C X Luftveiene
Riktig svar: I luftveiene. Her er ciliering viktig for å hjelpe til å frakte støv og andre
fremmedlegemer ut av luftveiene. Dette gjøres ved at ciliene beveger seg rytmisk og koordinert
og får slim med fremmede partikler ut av luftveiene.
D Huden
0000161125185aefbb

57
Leveren har en funksjonell oppbygning som er hensiktsmessig med tanke på ernæring og
detoksifikasjon av diverse stoffer. Hva heter den funksjonelle enheten der sentralvenen danner et
sentrum?
AX
B
C
D

Leverlobulus
Leverhilus
Portalfelt
Portallapp
0000161125185aefbb

58
Noen tarmavsnitt ligger intraperitonealt og har krøs, mens andre ligger retroperitonealt og mangler
krøs.
Hvilke deler av tynntarm og tykktarm ligger intraperitonealt?
AX
B
C
D

Jejunum, ileum, coecum m/appendix, colon transversum, colon sigmoideum
Jejunum, ileum, coecum m/appendix, colon sigmoideum
Duodenum, jejunum, ileum, coecum m/appendix, colon transversum, colon sigmoideum
Jejunum, ileum, coecum m/appendix, colon transversum
0000161125185aefbb
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59
Posteriore, superfisielle kompartment av leggen inneholder tre muskler. Hvilken av disse ligger dypest
og danner tendo calcaneus sammen med en annen leggmuskel?
A X M. soleus
Bakre, overfladiske kompartment inneholder de to største musklene bak på leggen: M.
gastrocnemius og M. soleus. Disse to danner sammen Achillessenen (tendo calcaneus) og M.
soleus ligger dypest av disse.
B M. gastrocnemius
M. gastrocnemius danner del av tendo calcaneus, men ligger superficielt for M. soleus.
C M. plantaris
D M. tibialis posterior
0000161125185aefbb

60
Den anteriore overflate av hjerte er stortsett formet av fremre veggen til hvilken hjertekammer?
A venstre atrium
B venstre ventrikel
C X høyre ventrikel
Hjerte har 3 viktige overflater. Den anteriore overflate, overflate mot diafragma og en overflate
mot lungene. Den anteriore overflate eller også nevnt sternocostal overflate er stortsett formet av
høyre ventrikel (litt av venstre ventrikel).
Overflate mot diafragma består mest av venstre ventrikel (litt av høyre ventrikel). Overflate mot
lungene er formet av venstre ventrikel.
D høyre atrium
0000161125185aefbb

61
Du er legen til Jens (9 år) og vil undersøke om han har allergisk høysnue. Du vet at i nesesekretet ved
allergi finnes det mange hvite blodlegemer som forårsaker betennelsen i slimhinnen. Hvilke type
leukocytt bør du se etter i mikroskopet?
A Neutrofile granulocytter
B X Eosinofile granulocytter
Riktig svar. Eosinofile granulocytter tiltrekkes betennelsessstedet av mediatorer bla frigjort av
mastceller og er viktige celler for å opprettholde betennelsesprosessen ved allergi.
C Monocytter
D Plasmaceller
E
Lymfocytter
0000161125185aefbb

62
Plasma inneholder en rekke proteiner med ulike funksjoner. Hvem er kvantitativt viktigst?
A
B
C
DX
E

Immunglobulinene
Lipoproteinene
Koagulasjonsfaktorene
Albumin
Riktig svar. Albumin utgjør om lag 60% av proteinmengden i plasma
B2-mikroglobulin
0000161125185aefbb
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Hva er miltens normale funksjon hos en voksen person?
A

Å produsere koagulasjonsfaktorer
Feil
B Å produsere blodceller
I fosterlivet produseres blodceller i milt og lever, men hos en voksen person skjer dette i
beinmargen i det aksiale skjelett
C X Å fjerne feilproduserte og "utslitte" blodceller
Makrofager i milten interagerer med lymfocytter og fjerner aldrende, utslitte røde blodceller fra
sirkulasjonen.
D Å fungere som et volumreservoir for venøs sirkulasjon
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Hepcidin ble opprinnelig indentifisert som et antimikrobielt protein. Hepcidin viste seg å være sentralt i
jernmetabolismen.
Hvordan senker økt hepcidinsyntese serum jern (S-jern)?
A X Den binder til ferroportin som internaliseres og degraderes.
Hepcidin binder til jerntransportkanalen (ferroportin) i tarmepitel og makrofager, og dette leder til
internalisering, og reduksjon av jerntransport ut i ektracellulære rommet.
B Den binder til ferroportin og blokkerer bindingen av jern.
C Den binder til transferrin reseptor og blokkerer bindingen av transferrin.
D Den binder til transferrin reseptor som internaliseres og degraderes.
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Ved inflammasjon/infeksjon minker jern i extracellulære væsker som f.eks. i serum. Dette er en
forsvarsmekanisme for å minske tilgjengeligheten av jern som er livsviktig for mikroorganismene. En
sentral mekanisme som bidrar til dette, er økt syntese av hormonet hepcidin.
Hvilken cytokiner medierer økt syntese av hepcidin ved inflammasjon, og i hvilke organer?
A X Interleukin 6, i lever
Hepcidin syntetiseres i lever (hepatocyter). IL6 leder til økt transkripsjon av HAMP genet som
koder for hepcidin, derved økt uttrykk av hepcidin.
B Interleukin 2 i benmarg, og Interleukin 6 i lever
IL2 er en immunoregulatorisk cytokin med effekt på B og T celler.
C Interleukin 2 i benmarg og lever
D Interleukin 6, i benmarg og lever
Hepcidin uttrykks i hepatocyter.
0000161125185aefbb
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En 14 år gammel jente har nylig fått vite at hun har utviklet jernmangelanemi. I en oppfølgingssamtale
med fastlegen får jenta beskjed om å gjøre kostholdsendringer og begynne med jerntilskudd. For å
optimalisere jernopptaket, anbefaler legen at jenta tar jerntilskudd og jernrike måltider sammen med
noe annet.
Hvilken av følgende matvarer vil det være mest hensiktsmessig å ta jernrike måltider og jerntilskudd
sammen med?
A

Melk
Melk (så lenge den ikke er laktorseredusert) har en nøytral effekt på jernabsorpsjonen og vil
dermed ikke fremme opptaket av jern.
B X Appelsinjuice
Appelsinjuice inneholder C-vitamin, eller askorbinsyre som det også heter. C-vitamin øker
opptaket av jern på to måter: 1) Det reduserer treverdig jern til toverdig (kun toverdig jern kan
passere DMT1) og 2) Askorbinsyre hindrer dannelse av ikke-absorberbare jernfobindelser.
C Kli, da det inneholder store mengder fytinsyre
Fytinsyre hemmer jernopptaket. Nå er jo grove kornprodukter en av de viktigste kildene til jern i et
norskt kosthold - men her vil igjen det å drikke et glass appelsinjuice ved siden av måltidet
optimalisere jernopptaket, mens grove kornprodukter og kli kun er kilder til jern. Oppgaven ber om
at studenten gjenkjenner hemmere og fremmere av jernopptaket.
D Te eller kaffe
Te og kaffe inneholder jernbindende fenoler, som hemmer opptak av jern.
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Hva heter hårtypen som dannes i fosterlivet?
A X Lanugohår
Riktig. Er dunhår som dannes i fosterlivet og som også kan sees hos voksne ved alvorlig anorexia
nevrosa og malignitet.
B Vellushår
Kommer i barnealder
C Terminalhår
D Telogent hår
Dette er ingen hårtype, men en vekstfase
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Dette er en forandring som er 1 cm i diameter. Hvilken primærefflorescens er det? (Se foto)
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A X Nodulus
Riktig. En nodulus er en velavgrenset solid forhøyning i huden med konsistens-økning i hud og/
eller subcutis > 0,5 cm
B Makel
Feil. En makel er en velavgrenset fargeforandring i hudens nivå
C Papel
Feil. En papel er en fast velavgrenset forhøyning i huden opp mot 5 mm i diameter
D Plakk
Feil. Et plakk er en velavgrenset konsistensøkning i huden som rager over hudens nivå. Den er
flat som et platå.
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Hvilken primærefflorescens som ligger i hudens nivå er dette? (Se foto)

-22-

A Plakk
B Papel
C X Makel
Dette er riktig. Gjennomgått i forelesningen Efflorescenslære
D Nodulus
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Harald (48 år) er 180 cm høy og har en kroppsmasseindeks på 31. Han røyker ca. 15 sigaretter om
dagen, mosjonerer lite, og innrømmer at han ikke akkurat overdriver inntaket av sunn kost.
Hvilken livsstilsintervensjon er det best evidens for å anbefale ham?
A

Å gå ned 20 kg i vekt
Vil redusere BMI fra 31 til under 25, dvs. til normal. Stor vektreduksjon alene er sjelden den beste
intervensjonen
B Å begynne å gå tur 30 min daglig
Også bra - men ikke best.
C X Å slutte å røyke
Nesten alltid den mest effektive intervensjonen, fordi risiko knyttet til røyking er så stor
D Å gå ned 10 kg i vekt
Vil redusere bmi fra 31 til 27,8; dvs ned ett trinn. Bra, men ikke best fordi han røyker
0000161125185aefbb
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Linda (34 år) har jernmangelanemi og skal ta jerntilskudd.
Hva kan hun drikke samtidig med tablettene for å øke jernopptaket?
A
BX
C
D
E

Grønn te
Appelsinjuice
Drikkeyoghurt
Kakao
Svart kaffe
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I den senere tid er det lansert ulike dietter med sterkt redusert innhold av karbohydrater og høyt
fettinnhold, bl.a. fra meieriprodukter og kjøttprodukter.
Hvilken effekt vil et slikt kosthold ha på immunforsvaret?
A
B
C
DX

Fordi det inneholder lite B-vitaminer, vil det svekke immunforsvaret
Det vil ikke påvirke immunforsvaret i noen bestemt retning
Det vil stryke fagocyttene fordi man tilføres ekstra mye vitamin B12 og jod
Fordi det inneholder mye mettet fett, vil det øke inflammasjonsnivået i kroppen
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TNM-systemet brukes til å klassifisere sykdomsutbredelse hos kreftpasienter og gir informasjon om
tumor (T) utbredelse, lymfeknute (N) status, og metastaser (M). Hva er hovedhensikten med TNMsystemet?
A X TNM-stadium beskriver sammenhengen mellom sykdomsutbredelse og prognose for de ulike
krefttypene
Dette er essensen av TNM-systemet. Så brukes denne informasjonen som en viktig faktor når
man avgjør behandling og oppfølging av pasienter.
B TNM-stadium forteller oss hvilke diagnosiske undersøkelser som skal gjøres
Det er omvendt, TNM settes etter at utredning er gjort.
C TNM er et uniformt system for å beskrive sykdomsutbredelse hos alle kreftpasienter
Det er egne TNM system for ulike former for kreft, og ikke alle krefttyper klassifiseres etter TNM.
D For å bestemme hvilken behandling som skal gis
TNM er viktig for å bestemme behandling, men også andre variabler som performance status,
komorbiditet osv. er helt avgjørende.
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Antall kreftpasienter øker, og kreft er nå hyppigste dødsårsak i Norge. Hvilke tiltak vil være de viktigste
for å redusere antall kreftpasienter i Norge?
A

Vaksine mot humant papillomavirus (HPV), røykeslutt og redusert alkoholforbruk.
HPV beskytter mot flere typer kreft, men antallet som dør av HPV-assosiert kreft er lavt.
B Røykeslutt, skjerming mot radon og redusert alkoholforbruk.
Viktige tiltak, men det er usikkert hvor mye skjerming mot radon betyr.
C Regelmessig fysisk trening, reduksjon av luftforurensning og røykeslutt.
Viktige tiltak, men redusert luftforurensning vil ikke gi store utslag.
D X Røykeslutt, høyere inntak av frukt og grønt, regelmessig mosjon og redusert alkoholforbruk.
Disse tiltakene ville favne bredere enn de andre alternativene.
0000161125185aefbb
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Du går visitt til en 54 år gammel kvinne som har brystkreft med spredning til skjelett, hjerne, lever og
bukhule. Til tross for dette har hun vært oppegående inn til for 2 uker siden. På grunn av mye kvalme
og oppkast har hun fått medikamenter og ernæring intravenøst den siste uken. De siste 2 dager har
pasienten endret seg; hun sover mye, får kun i seg små slurker med vann, men er likevel helt klar i
hodet. Hun ytrer ønske om å fortsette med ernæring intravenøst.
Hvilket svaralternativ er det riktigste i denne situasjonen?
A X Du opplever at pasienten er mye dårligere enn for 2 dager siden, og døende med få dager igjen å
leve, og ernæring intravenøst avsluttes.
PÅ dette tidspunkt vil ernæring intravenøst bare gi mer kvalme og oppkast til pasienten, samtidig
som kroppen ikke nyttiggjør seg av denne næringen. Det er derfor riktig å avslutte
ernæringsbehandling.
B Du opplever at pasienten er mye dårligere enn for 2 dager siden og at hun har kort forventet
levetid, så du fortsetter med ernæring intravenøst i laveste dose
C Du opplever at pasienten ikke er så mye dårligere enn for 2 dager siden, og fortsetter med
ernæring intravenøst i samme doser som tidligere.
D Du opplever at pasienten ikke er så mye dårligere enn for 2 dager siden, så du forsetter med
ernæring intravenøst, men i halv dose.
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En 64 år gammel mann kommer til deg som fastlege. Han har lenge slitt med dårlig
matlyst, magesmerter og løs avføring, og han føler seg svært slapp. Nå har han også fått
balanseproblemer og nummenhet i huden. Du kan se at vedkommende er blek og tar en blodprøve
som viser for lav blodprosent og for høy MCV (gjennomsnittlig erytrocyttvolum). Du mistenker en
malabsorpsjon.
Hva kan mest sannsynlig være den bakenforliggende årsaken til pasientens plager?
A

Mangel på hepcidin
Hepcidin er hovedregulator for jernabsorpsjonen, og hepcidin fungerer ved at det nedregulerer
ferroportin. Ved høye nivåer av hepcidin, blir det mindre ferroportin, og det fører igjen til mindre
jernopptak. For lite hepcidin, altså hepcidinmangel, fører til forhøyet opptak av jern i kroppen.
Dette stemmer ikke overens med pasientens tilstand.
B Mangel på gallesalter
Mangel på gallesaltert vil gi dårlig opptak av fettstoff og evt fettløselige vitaminer. Det vil gi
fettholdig diare, og selv om han kan bli slapp og sliten, vil det ikke direkte påvirke
blodcelledannelsen.
C Mangel på pepsinogen
Pepsinogen er et forstadium til enzymet pepsin, som spalter proteiner. Dette er det første av flere
enzym som spalter proteiner. Disse vil kompensere mye for mangel på pesinogen, og mangel på
dette vil ikke føre til pasientens plager.
D X Mangel på intrinsisk faktor
Intrinsisk faktor er et glykoprotein som produseres av parietalcellene i ventrikkelen. Intrinsic faktor
danner et kompleks med vitamin B12, og i spesielt distale del av ileum fins det reseptorer med
høy affinitet for dette komplekset. Intrinsisk faktor er altså viktig for absorpsjonen av vitamin B12,
og mangel på dette fører til mangel på vitamin B12. Vitamin B12 er viktig for mange prosesser i
kroppen, bl.a. for normal nervefunksjon og blodcelledannelse (og da særlig erytropoiese). Mangel
på vitamin B12 er en av de viktigste årsakene til makrocytær (høy MCV) anemi.
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-25-

77
Celler i slimhinnen i duodenum reagerer på den sure, halvfordøyde massen som tømmes fra
magesekken og skiller så ut hormoner som påvirker pankreas og galleblæren.
Hvilket hormon er viktigst for å gi emulgering av fettstoffet i denne massen?
A

Sekretin
Nei, stimulerer til utskillelse av bikarbonat som er viktig for å nøytralisere og få opp pH på det som
tømmes ut fra magesekken, slik at pankreasenzymene kan virke.
B Somatostatin
Nei, er først og fremst en parakrin signalsubstans i magetarm-kanalen som virker hemmende på
andre hormoner og nevrotransmisjon
C X Cholesystokinin
Ja, stimulerer til utskillelse av pankreasenzymene og til sammentrekning av galleblæra slik at den
tømmer gallesyrer ut i tarmen. Disse emulgerer fettstoff og danner miceller som det fettspaltende
pankreasenzymet lipase kan virke på
D Gastrin
Nei, er et hormon som er viktig for reguleringen av produksjon og utskillelse av magesyre i
magesekken.
0000161125185aefbb

78
Det finnes flere typer svulster som produserer store mengder hormon/hormonlignende substanser, og
disse kan gi pasienten betydelige plager. Ett reguleringspeptid hemmer sekresjon av mange hormoner/
reguleringssubstanser fysiologisk, og er utviklet til medikamenter som kan hjelpe disse pasientene.
Hvilket reguleringspeptid er dette?
A

Noradrenalin
Ingen slik funksjon, heller ikke noe reguleringspeptid
B Serotonin
Ingen slik funksjon, heller ikke noe reguleringspeptid
C Acetylcholin
Ingen slik funksjon, er heller ikke et reguleringspeptid
D X Somatostatin
Hemmer en rekke endokrine/eksokrine prosesser, analoger av somatostatin brukes i
behandlingen av disse pasientene
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Fordøyelse av polysakkarider skjer i hovedsak enzymatisk.
Hvilket enzym er det som spalter disse molekylene?
A

Enterokinase
Nei, spalter trypsinogen til trypsin i duodenum og aktiverer dermed dette enzymet slik at det kan
aktivere flere av pro-enzymene fra pankreas og også bryte ned
B Pepsin
Nei, dette enzymet har store proteiner som substrat.
C X alfa-Amylase
Ja, dette enzymet har store polysakkarider som stivelse og glykogen som substrat og spalter
disse ned til mindre molekyl som brytes ned videre av andre enzym. alfa-Amylase skilles både ut
fra spyttkjertler i munnhulen og fra pankreas i tolvfingertarmen
D Isomaltase
Nei, bryter ned molekylet alfa-limit dekstrin, som er et av produktene etter at alfa-amylase har
virket på polysakkarider og inneholder forgreningen med b 1-6 bindingen
0000161125185aefbb
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Det er flere nevrotransmittorer i det enteriske nervesystemet. En av disse har sentrale funksjoner og
flere typer reseptorer, og reseptorspesifikke medisiner kan regulere både motoriske og sensoriske
forhold. Hvilken nevrotransmittor er dette?
A

Acetylcholin
Viktigst i kommunikasjonen mellom de forskjellige grenene av det autonome nervesystemet
B Gastrin
Liten betydning, kun en aktuell reseptor
C Cholecystokinin
Liten betydning, kun en aktuell reseptor
D X Serotonin
Av helt sentral betydning, har en rekke forskjellige reseptorer i det enteriske nervesystemet som
åpner for spesifikk regulering av forskjellige funksjoner
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Celler i slimhinnen i duodenum reagerer på den sure, halvfordøyde massen som tømmes fra
magesekken og skiller så ut hormoner som påvirker pankreas og galleblæren.
Hvilket hormon er viktigst for å nøytralisere denne massen?
A X Sekretin
Ja, stimulerer til utskillelse av bikarbonat som er viktig for å nøytralisere og få opp pH på det som
tømmes ut fra magesekken, slik at pankreasenzymene kan virke.
B Cholesystokinin
Nei, stimulerer først og fremst utskillelse av pankreasenzymene og til sammentrekning av
galleblæra
C Gastrin
Nei, er et hormon som er viktig for reguleringen av produksjon og utskillelse av magesyre i
magesekken.
D Somatostatin
Nei, er først og fremst en parakrin signalsubstans i magetarm-kanalen som virker hemmende på
andre hormoner og nevrotransmisjon
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Heme brytes ned til avfallsproduktet bilirubin.
Hvordan kvitter kroppen seg med størstedelen av dette avfallsproduktet?
A

Urobilin skilles ut i urin
Ja, urobilin skilles ut i urin, men det er kun litt av bilirubin som kroppen blir kvitt på den måten og
ikke størstedelen
B Konjugert bilirubin skilles ut i gallen
Ja, bilirubin skilles ut i gallen konjugert til glukoronat, men kroppen er ikke endelig kvitt det da og
det skjer en del mer med konjugert bilirubin før det er ute av kroppen. Så ikke det mest riktige
svaret.
C Ukonjugert bilirubin brytes ned i blodet
Nei, bilirubin er ukonjugert i blodet, men transporteres av albumin til leveren og brytes ikke ned
D X Sterkobilin skilles ut i avføring
Ja, det meste av bilirubin ender til slutt opp som sterkobilin som kroppen kvitter seg med via
avføring
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Hva menes med det enterohepatiske kretsløpet for kolesterol?
A

Kolesterol transporteres fra lever til perifere celler vha. VLDL. VLDL-restene transporteres
deretter tilbake til leveren.
nei, dette kalles ikke enterohepatisk kretsløp
B X Kolesterol transporteres fra lever til tarm via gallen og deretter tilbake til leveren
nemlig
C Kolesterol transporteres fra portvenen til levervener i levelobuli via de sinusoidale kapillærene
nei, dette kalles ikke enterohepatisk kretsløp
D Kolesterol transporteres fra lever til perifere makrofager via LDL og deretter tilbake til lever via
HDL
nei, dette kalles ikke enterohepatisk kretsløp
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Under DNA replikasjonen foregår nysyntese av DNA kun i en retning på templattråden, ved at en DNA
polymerase trinnvis setter inn nye nukleotider. Hvilken av følgende mekanismer vil best beskrive
retningen?
A

DNA polymerasen gjennomgår såkalt "Induced fit" som dreier fosfatgruppene i innkommende
nukleotid i retning av 5'-enden i templattråden
B DNA polymerasen katalyserer et nukleofilt angrep av fosfat på 5'-enden i en voksende DNA-tråd
mot 3'-OH enden i en innkommende nukleotid
C X DNA polymerasen katalyserer et nukleofilt angrep av 3'-OH enden i en voksende DNA-tråd mot 5'
(alfa) fosfat i en innkommende nukleotid
DNA-polymeraser adderer alltid nye nukleotider til 3-OH enden av det voksende DNAet
D DNA polymerasen katalyserer et nukleofilt angrep av 3'-OH enden i et innkommende nukleotid
mot 5'-fosfat i den voksende DNA-tråden
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Celler kan være aneuploide, haploide, diploide eller polyploide. Hvilke av de følgende utsagn er mest
riktig?
A

En hapliod celle har mistet ett eller flere kromosomer
Har et sett av alle
B En polyploid celle har mer enn 2 av noen kromosomer
Må ha mer enn to av alle
C X En aneuploid celle har flere eller færre enn 2 av ett eller flere kromosom
Def. av aneuploiditet
D En diploid celle er en normal kjønnscelle
Somatisk celle
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Et protein inneholder et ER signal på N-terminal ende og et kjerne lokaliseringssignal i midten av
polypeptidsekvensen.
Hvor vil dette proteinet havne?
A Cytosol
B Sekreteres ut
C X ER
Når proteinet syntetiseres så vil ER signalpeptidet gjenkjennes og polypeptidet tres gjennom ER
membran og inn i ER lumen under syntese. Det endelige proteinet vil da være inni ER lumen, og
kjerne-signalet vil ikke eksponeres til cytosol der en finnerkjerne-import reseptorene. Proteinet vil
derfor aldri nå kjernen.
D Kjernen
0000161125185aefbb
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Familiekartet viser oversikt over en familie som har en sjelden genetisk sykdom. De affiserte er angitt
som fylte svarte symboler.
Hvilket arvemønster er mest sannsynlig for denne sykdommen?

A X-bundet dominant arv
B Autosomalt dominant arv
C X Mitokondriell arv
Mitokondriell arv er mest sannsynlig fordi sykdommen er nedarvet kun gjennom mødre, alle barna
av mødrene blir syke og begge kjønn er i lik grad affisert. Autosomal recessiv er lite sannsynlig,
da dette er en sjelden sykdom, og barn må arve varianten fra begge foreldrene. Autosomalt
dominant og X-bundet dominant arv er mulig, men det er mindre sannsynlig fordi ingen barn av 3
affiserte fedre blir syke.
D Autosomalt recessiv arv
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Hvorfor har enzymet HMG-CoA-reduktase stor medisinsk betydning?
HMG: beta-hydroxy-beta-methylglutaryl
CoA: koenzym A
A

mangel på enzymet kan forårsake arvelig hyperkolesterolemi
nei, det kan det ikke
B enzymet er viktig for å omdanne kolesterol til gallesyre slik at kolesterol kan skilles ut i gallen
nei, det inngår i kolesterolsyntesen
C X enzymet er angrepspunkt for medikamenter som reduserer kolesterolproduksjonen
Statiner inhiberer enzymet, og statiner er blant de mest forskrevne medikamentene i Norge
D enzymet er viktig for å bryte ned kolesterol
nei, det inngår i kolesterolsyntesen
0000161125185aefbb
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Hvilket utsagn om eksoner (eng. exon) er riktig?
A

Eksoner er et gammelt navn for gener.
Nei.
B X Eksoner er den delen av transkribert RNA som vil oversettes til aminosyrer.
Eksoner er den proteinkodende delen av et gen, omgitt av introner som fjernes under modning av
RNA gjennom RNA-spleising.
C Eksoner er "flyttbare genetiske elementer", dvs områder i DNA som kan flytte seg fra sted til sted
Niks, dette er transposoner.
D Eksoner er spesialiserte proteiner som som muliggjør eksport av salter fra cytosol.
Nei.
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Mitokondrier har en ytre og en indre membran. Har den ytre og indre membranen lik oppbygging?
A Membranene har samme oppbygging, 50% fosfolipider og 50% proteiner
B X Den ytre membranen består av omtrent 50% proteiner og 50% fosfolipider mens den indre
membranen består av 80% proteiner og 20 % fosfolipider
Riktig. Oksidativ fosforylering og ATP syntese skjer i den indre membranen i mitokondriet. Den
inneholder derfor svært mye proteiner, feks de som er del av elektrontransportkjeden og
ATPsyntase.
C Membranene har samme fordeling mellom lipider og proteiner, men den indre membranen
inneholder mer kolesterol
D Den ytre membranen består av omtrent 50% proteiner og 50% fosfolipider mens den indre
membranen består av 20% proteiner og 80 % fosfolipider
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De fleste celler inneholder lysosomer. Hva skjer i lysosomene?
A
B

Nedbryting av proteiner ved hjelp av proteasomet
Nedbryting av makromolekyler på grunn av lav pH
Delvis riktig, siden lav pH er nødvendig for funksjonen til de hydrolytiske enzymene som fins i
lysosomene
C Nedbryting av proteiner ved hjelp av caspaser
D X Nedbryting av makromolekyler ved hjelp av sure hydrolaser
Riktig. Lysosomer inneholder en stor gruppe sure hydrolaser som bryter ned makromolekyler som
proteiner, lipider, karbodhydrater, DNA osv. Enzymene kalles for sure hydrolaser fordi de kun
fungerer ved lav pH (pH ca 5 i lysosomet) og fordi de katalyserer hydrolyse av en kjemisk binding
(A–B + H2O → A–OH + B–H).
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Aktivering av transkripsjon involverer et stort antall ulike faktorer/komplekser. Mange av disse
faktorene binder til DNA – andre ikke.
Hvilket kompleks/faktor binder ikke til DNA?
A

Aktivator
Binder til aktivator-bindende elementer i DNA
B RNA polymerase
Binder til DNA
C X Ko-aktivator
Ko-aktivatorer virker som "mellomledd" mellom DNA-bindende aktivatorer, og de generelle
transkripsjonsfaktrene (som også er et DNA-bindende kompleks). Ko-aktivatorer binder ikke til
DNA.
D Repressor
Binder til repressorelementer i DNA
0000161125185aefbb

-30-

93
En pasient har mutasjoner i CFTR genet som koder for en klorkanal i epitelcelle membranene.
Mutasjonen hindrer riktig folding av proteinet.
Hvilke problem får pasienten?
A X Fortykket slim i luftveiene, utilstrekkelig fordøyelsesveske fra pankreas (bukspyttkjertel)
Pasienten har cystisk fibrose, og mutasjoner i CFTR cystisk fibrosetransmembran regulator er
vanlig årsak: 1:25 er bærere, autosomal recessiv lidelse.
Defekt klorkanal gir tykt slim og obstruksjoner; fare for økt infeksjon i luftveiene. Også dysregulert
fordøyelse pga utilstrekkelig fordøyelsesvæske - gir underernæring, kan gi diabetes og også
mannlig infertilitet.
B Gjentagende bakterielle infeksjoner som følge av nedsatt produksjon av antimikrobielle peptider
C Nevromuskulær sykdom som følge av nedsatt elektrisk konduktivitet, spesielt med utspring i
ryggmargen
D Hjerterytmeforstyrrelser, også kalt arytmier, som følge av at de elektriske impulsene i hjertet ikke
fungerer slik de skal
0000161125185aefbb

94
Fosforylering er en viktig post-translasjonell modifikasjon av blant annet enzymer og signalproteiner,
og kan både aktivere eller deaktivere bestemte funksjoner som enzymaktivitet eller binding til andre
proteiner. Hvilke aminosyrer i eukaryote proteiner er hyppigst mål for fosforylering?
A X Serin, treonin og tyrosin
Disse tre aminosyrene inneholder OH-grupper i sine sidekjeder, og som er gode mål for
fosforylering
B Serin, treonin og histidin
C Lysin, arginin og histidin
D Cystein, prolin og isoleucin
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Transposable element, også kjent som “hoppende gener” eller transposons, er DNA sekvenser som
kan flytte seg fra en posisjon i genomet, til en annen. De deles inn i RNA transposons (klasse 1) og
DNA transposons (klasse 2). RNA transposons krever en spesiell sekvens av enzymatiske hendelser
for å kunne transponere.
Hvilken sekvens av enzymatiske hendelser er korrekt?
A Revers transkripsjon -> RNA syntese -> DNA syntese
B DNA syntese -> Revers transkripsjon -> RNA syntese
C X RNA syntese -> Revers transkripsjon -> DNA syntese
For at et RNA transposon skal transponere må DNA-sekvensen som koder for dette først
transkriberes til RNA (RNA syntese). Deretter anvedes enzymet revers transkriptase til å
syntetisere en cDNA fra dette RNA (Revers transkripsjon). Til slutt (og før integrering) brukes
dette cDNA som templat for å lage et dobbeltrådet DNA molekyl (DNA syntese).
Merk at DNA syntesen kan utføres av revers transkriptase, som har både RNA- og DNA
polymerase aktivitet.
D DNA syntese -> RNA syntese -> Revers transkripsjon
0000161125185aefbb
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p53 er mutert i flere ulike kreftformer. Hva er den normale funksjonen til p53?
A

p53 er et genregulerende protein som sørger for at celler øker delingshastigheten ved god tilgang
på næringsstoffer
B X p53 er et genregulerende protein som sørger for at celler med mutert DNA stoppes i cellesyklus
slik at DNA kan repareres eller cellen går i apoptose.
Riktig. p53 har en direkte rolle i å indusere apoptose, ved å regulere uttrykk av proteiner i Bcl-2
familien.
C p53 er et genregulerende protein som sørger for celler med mutert DNA stoppes i cellesyklus slik
at DNA kan repareres eller cellen dør ved nekrose
dette svaret er delvis riktig, siden apoptotiske celler etterhvert kan gå over i nekrose. Men p53s
viktigste funksjon er å kvalitetskontrollere DNA før celledeling og indusere apoptose i celler hvor
DNA ikke kan repareres.
D p53 er et genregulerende protein som sørger for at celler reduserer delingshastigheten ved dårlig
tilgang på næringsstoffer
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Under proteinfolding, skjer dannelsen av sekundærstrukturer tidlig i forløpet. En av de vanligste
sekundærstrukturene er alfa-helikser. Hvilken type binding er det som først og fremst holder en
aminosyresekvens i alfa-heliks konformasjon
A Van der Waals interaksjoner mellom heliksens hovedkjede og sidekjedene
B X Hydrogenbindinger mellom ulike aminosyrer innenfor heliksens hovedkjede
Hydrogenbindingene oppstår mellom nitrogen og oksygenatom som sitter i aminosyresekvensens
hovedkjede
C Hydrogenbindinger mellom de polare sidekjedene
D Disulfidbindinger mellom oksyderte cysteinsidekjeder
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Hva vil det si at en signalvei er endokrin?
A X Signalmolekyler skilles ut av endokrine kjertler/celler og transporteres via blodet til målceller i
andre deler av kroppen
Autokrin signalvei innebærer at cellen gir signal til seg selv.
Parakrin signalvei er når celler sender ut signaler til naboceller.
Endokrin signalvei innebærer at en celle sender ut signaler som via blodbanen påvirker andre
celler i kroppen.
I tillegg har vi signaler som går via "gap junctions", for eksempel fra nerveceller til
mottakercellene.
B Signalmolekyler skilles ut av endokrine kjertler/celler og binder seg til reseptorer på naboceller
C Ytre stimuli sender signaler via nerveceller (mekanoreseptor, fotoreseptor, mm) som blir
bearbeidet i hjernen
D Signaler fra nerveceller sender impulser til muskelceller som responderer på stimuli fra hjernen
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Hva er funksjonen til Na+/K+ pumpen?
A

Natrium-kalium pumpen er en reseptor som ved hormonbinding pumper Na+ og K+ ioner over
cellemembranen.
B Natrium-kalium pumpen er en symport (samme vei) som pumper Na+ og K+ ut av cellen.
C Natrium-kalium pumpen er en symport (samme vei) som pumper Na+ og K+ inn i cellen.
D X Natrium-kalium pumpen har som funksjon å pumpe Na+ ut av cellen og K+ inn i cellen.
Natrium-kalium pumpen har som funksjon å pumpe Na+ ut av cellen og K+ inn i cellen og dermed
gjenopprette membranpotensialet. Finnes i de aller fleste celler i kroppen.
0000161125185aefbb

-32-

100
Cellesyklus går med ulik hastighet i ulike vev. I de vevene hvor cellesyklus går raskest hos mennesker
er celledelingshastigheten under 24 timer. Hvilken av cellesyklus-fasene er det som varierer mest i tid
mellom ulike celler/vev?
A

S-fase
Feil, S-fase (replikering av DNA) er relativt konstant fra celle til celle, ca 8-12 timer.
B M-fase
Feil, en celle som har startet på M-fasen er programmert til å gjennomgå dette så raskt som
mulig, typisk iløpet av 1-2 timer.
C X G1-fase
Riktig, G1-fase kan variere fra celle til celle, og mange celler (f.eks leverceller, hjerneceller) kan
gå inn i en 'underfase' av G1 kalt G0, hvor de ikke lenger er i aktiv celledeling. Celler i G1-fase
kan gå inn i celledeling dersom vekstsignaler stimulerer cellesyklus og fører cellen over G1/Ssjekkpunktet. Celler som har gått inn i G0-fase kan også gå inn igjen i aktiv celledeling ved behov
(f.eks leverceller etter leverskade).
D G2-fase
Feil, G2-fase er tiden fra DNA er kopiert (S fase) til todeling av cellen (M fase), og i denne
perioden er cellen programmert til å gå til M fasen så raskt som mulig, gitt at det ikke foreligger
DNA-skade eller andre sterkt hemmende vekstsignaler.
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Hva kjennetegner lipoproteiner av typen LDL?
LDL: Low Density Lipoprotein
A

De dannes i tarmen og inneholder mye triglyserid
Dannes ikke i tarm
B De dannes i leveren og inneholder mye triglyserid
Dannes i lever, men inneholder relativt lite triglyserid (10%) sammenlignet med VLDL (ca 50%
triglyserid) og sammenlignet med kolesterol (ca 40%)
C De dannes i tarmen og inneholder mye protein
Dannes ikke i tarm
D X De dannes i leveren og inneholder mye kolesterol
Jepp
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En presis bestemmelse av proteiners molekylvekt er et viktig hjelpemiddel for å avgjøre proteiners
identitet og grad av post-translasjonell modifikasjon. Hvilken av de følgende metodene er best egnet til
presis bestemmelse av proteiners molekylvekt?
A X Massespektrometri
Kan gi presis molekylvekt på intakte protein, og i tillegg gi sekvensinformasjon
B Gelfiltreringskromatografi
Kan bare gi omtrentelig molekylvekt
C SDS-polyakrylamid gelelektroforese (SDS-PAGE)
Kan bare gi omtrentelig molekylvekt
D Western analyse (Western blotting)
Kan bare gi omtrentelig molekylvekt
0000161125185aefbb
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Det finnes mange ulike mekanismer for transport over cellemembranen. Hva er riktig om aktiv
transport?
A Aktiv transport benyttes for steroidhormoner som har sine reseptorer inne i kjernen.
B X Aktiv transport benyttes for å transporterer ioner mot sin egen konsentrasjonsgradient og benytter
derfor energi.
Aktiv transport benyttes blant annet i Na+/K+ pumpen som gjenetablerer homeostasis i
muskelceller.
C Aktiv transport transporterer i likhet med passive mekanismer ioner/molekyler med
konsentrasjonsgradienten. Transporten krever energi fordi det er nødvendig med svært rask
transport.
D Aktiv transport som bruker energi i form av ATP benyttes for å transportere store molekyler over
cellemembranen.
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Hvordan vil du beskrive osmose?
A Diffusjon av steroid hormoner over cellemembranen.
B Diffusjon av ioner over en membran.
C X Diffusjon av vann eller andre løsemidler over en membran.
Ved osmose er det løsemiddelet og ikke ionene/molekylene som beveger seg
D Diffusjon av ioner gjennom ionekanaler.
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Mutasjoner er endringer i arvematerialet som kan føre til at en aminosyre som skulle inngått i et intakt
protein blir erstattet med en annen aminosyre. En slik mutasjon navngis gjerne med en bokstav for
opprinnelig aminosyre (uten mutasjon), etterfulgt av posisjonen til aminosyren i proteinet, etterfulgt av
en bokstav for den nye aminosyren (med mutasjon), f.eks. vil mutasjonen G12D bety at aminosyren
glysin (G) i posisjon 12 er byttet ut med aspartat (D), se tabell nedenfor.
Noen mutasjoner gjør at proteinet endrer tredimensjonal struktur.
Hvilken av følgende mutasjoner må antas å ha størst potensiale for å endre tredimensjonal struktur til
proteinet?
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A

D600E
Her er aspartat (negativt ladet) byttet ut med glutamat (negativt ladet) og det er ingen større
endring i proteinets elektrostatiske landskap.
B V600A
Her er valin (upolart) byttet ut med alanin (upolart) og det er ingen større endring i proteinets
elektrostatiske landskap.
C X V600E
Her er valin (upolart) byttet ut med glutamat (negativt ladet) og det er stor sjanse for at
tredimensjonal struktur vil endres, fordi en del av proteinet som tidligere har søkt mot hydrofobe
områder (f.eks mot annen del av proteinet, andre proteiner, eller i cellemembranen) nå har blitt
svært polar, og vil søke mot hydrofile områder som hydrofile områder i proteinet eller mot vannet
omkring proteinet.
I kreftsykdom er slike mutasjoner i kinaser velkjent. Kinaser er proteiner som fosforylerer
målproteiner, og slike kinaser sin aktivitet er ofte nøye regulert ved at kinasen kan være fosforylert
eller ikke. Fosforylering av en kinase endrer typisk tredimensjonal struktur ved å gjøre en uladet
polar aminosyre sterkt polar ved at fosfat-gruppen gir ladning til aminosyren. Eksempel fra
føflekkreft: I genet BRAF, som koder for et protein som medierer cellevekst-signaler fra
omverdenen, vil mutasjonen V600E medføre at BRAF-proteinet alltid er aktivert, som om det var
fosforylert.
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Hvilket molekyl er utgangspunktet for produksjon av steroidhormonene?
A D-vitamin
B Aminosyren glysin
C X Kolesterol
Kolesterol er forløperen for samtlige steroidhormoner.
D Aminosyren lysin
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Karis morfar har Hemofili A, som er en X-bundet recessiv blødersykdom. Hun gifter seg med Per, som
er frisk. De venter nå barn, og ultralyden viser at det er en gutt.
Hva er sannsynligheten for at Kari og Per sitt barn får Hemofili A?
A
B
C
DX

100 %
50 %
12.5 %
25 %
Karis mor arver faren sitt ene X-kromosom, som har mutasjon i genet for Hemofili A. Det er 50 %
risiko for at Kari arver denne mutasjonen fra sin mor. Det er videre 50% risiko for Kari og Per sin
gutt, å arve mutasjonen fra Kari. Sannsynligheten for at Kari og Per sitt barn får Hemofili A er da:
0.5x 0.5=0.25. Gutter har bare ett X kromosom, og de blir syke hvis de har arvet et mutert allel.
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Innenfor proteinanalyser er det ofte ønskelig å bestemme molekylvekten av målproteinet en arbeider
med. Dette vil for eksempel være svært nyttig under opprensing av et bestemt målprotein for å kunne
vurdere om en virkelig har klart å anrike det ønskede proteinet. Hvilken av de følgende metodene vil
være best egnet for å gi en omtrentelig bestemmelse av proteinets molekylvekt?
A

Hydrofob interaksjonskromatografi sammen med kjente størrelsesmarkører
Separerer ikke etter størrelse, men etter grad av hydrofobe områder på proteinets overflate
B Isoelektrisk fokusering sammen med kjente størrelsesmarkører
Separerer ikke etter størrelse men etter netto ladning
C X SDS-polyakrylamid gelelektroforese (SDS-PAGE) av proteinet sammen med kjente
størrelsesmarkører
Dette er en mye brukt og enkel metode for omtrentelig bestemmelse av proteiners molekylmasse
D Affinitets-kolonnekromatografi sammen med kjente størrelsesmarkører
Separerer ikke proteiner etter størrelse, men via binding av en matriks til bestemte
overplateepitoper på proteinet
0000161125185aefbb
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Mitose og meiose beskriver celledelingsprosesser som ligner litt på hverandre, men som likevel er to
fundamentalt forskjellige prosesser
Hvilke av de ulike alternativer beskriver mitose eller meiose på en korrekt måte?
A
B
C
DX
E

Meiose I er en mitotisk celledeling
Under mitose går man fra en diploid morcelle til to haploide datterceller
I meiotisk celledeling kopieres DNA og fordeles likt mellom to datterceller
I mitotisk celledeling kopieres DNA og fordeles likt mellom to datterceller
Meiose II inkluderer replikasjon, rekombinasjon og kromosom segregasjon
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Mange molekylærgenetiske metoder som PCR, sekvensering og FISH benytter seg av
hybridiseringsprinsippet.
Hva ligger til grunn for dette prinsippet?
A
BX
C
D

Kovalente bindinger mellom fosfatgrupper
Hydrogenbindinger mellom komplementære nukleinsyrer
Hydrogenbindinger mellom fosfatgrupper
Kovalente bindinger mellom komplementære nukleinsyrer
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Hvilke energikilder er viktigst for hjernen?
A

Glukose, ketonlegemer og kortkjedete fettsyrer
Hjernen kan ikke ta opp fettsyrer
B X Glukose og ketonlegemer
Dette er riktig svar. De viktigste ketonlegemene er acetoacetat, beta-hydroksybutyrat og aceton.
Lite, om noe, energi kommer fra aceton, som er flyktig og pustes ut. Det er omstridt om aceton
metaboliseres i kroppen.
C Glukose og glukogene aminosyrer
Glukogene aminosyrer kan, særlig etter langvarig faste, omsettes i lever til glukose eller
ketonlegemer, men brukes i liten gra direkte til energi i hjernen.
D Glukose og aminosyrer
Hjernen kan ta opp aminosyrer, men bruker lite av disse til energi. Ved faste kan "glukogene
aminosyrer" metaboliseres i lever og gi opphav til ulike metabolitter som kan omsettes til glukose
via glukoneogenese. Dessuten kan noen aminosyrer omsettes til ketonlegemer.
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Du er forsker innen genetikk og studerer en slekt fra en avsidesliggende bygd i Norge. Denne slekta
er rammet av en alvorlig sykdom med definerte symptomer. Du analyserer DNA fra blodprøver fra flere
generasjoner i slekta. DNA analysen viser at DNA er endret slik at genet inneholder et stopkodon i
stedet for en kodende DNA-triplett ved en gitt posisjon i genet.
Hva kalles en slik mutasjon?
A
B
C
D
EX

loss-of-function mutasjon
enkeltgensmutasjon
missense mutasjon
stille mutasjon
nonsense mutasjon
0000161125185aefbb
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Hva er under normale forhold den viktigste funksjonen for lipoproteiner av type high density lipoprotein
(HDL)?
A

Transport av frie fettsyrer fra leveren til ulike vev
Fettsyrer eksporteres som TG, fettsyrer transp m albumin
B Transport av triglyserider fra fettvev til leveren
Skjer ikke
C Transport av triglyserider og kolesterol fra leveren til ulike vev
VLDL, LDL
D X Transport av kolesterol fra ulike vev til leveren
Rett
E
Transport av triglyserider fra tynntarmen til ulike vev
Kylomikroner
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Turner syndrom er det vanligste kjønnskromosomavviket hos jenter/kvinner.
Hva er karyotypen til dette syndromet?
A X 45,X
Svaralternativ a er korrekt. Svaralternativ b er Klinefelter syndrom. Svaralternativ C er ukorrekt –
normalt antall kjønnskromosomer (og dessuten en annen form for monosomi, som ikke er angitt).
Svaralternativ d er karyotypen til normale kvinner.
B 46,XX
C 47,XXY
D 45,XX
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I metafase under mitosen er det et sjekkpunkt som reguleres av mange ulike proteiner. Hva er
hovedoppgaven til dette sjekkpunktet?
AX
B
C
D

Å hindre at søsterkromosomene separeres.
Å hindre at kromosomene sentreres i metafaseplanet.
Å hindre at de kinetokore mikrotubuliene dras mot spindelet.
Å hindre at det interpolare spindelet presser spindelet fra hverandre.
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Aminosyrer kan deles inn i klasser etter sidegruppenes biokjemiske egenskaper.
Hva betyr det at ei aminosyre har en basisk sidegruppe?
AX
B
C
D

At aminosyra har mottatt et proton (H+) ved fysiologisk pH.
At aminosyra har avgitt en hydroksylgruppe (OH-) ved fysiologisk pH.
At aminosyra har avgitt et proton (H+) ved fysiologisk pH.
At aminosyra har motatt en hydroksylgruppe (OH-) ved fysiologisk pH.
0000161125185aefbb
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Tilknytningsteorien beskriver en spesifikk side ved forholdet mellom barnet og omsorgsgiver. Et barns
tilknytningsmønster vil blant annet kunne legge grunnlaget for en persons oppfatning av seg selv og
andre mennesker senere. Hvilket utsagn beskriver best trygg tilknytning?
A

Trygg tilknytning kjennetegnes ved at barnet og omsorgspersonen ikke har konflikter
Ikke beste svaralternativ, fravær av konflikt indikerer ikke nødvendigivs en trygg tilknytning
B X Trygg tilknytning kjennetegnes ved at barnet viser tegn til savn ved atskillelse, og det viser glede
ved gjenforening
Beste svaralternativ da det er typisk for et trygt tilknytningsmønster
C Trygg tilknytning kjennetegnes ved at barnet reagerer lite på atskillelse, og det er lite engstelig når
det er alene
Ikke beste svaralternativ, dette kjennetegner en av de mer utrygge tilknytningsformene
D Trygg tilknytning kjennetegnes ved at barnet er tydelig engstelig når det kommer i et fremmed
rom, og at det vanskelig lar seg trøste av omsorgspersonen
Ikke beste svaralternativ, dette kjennetegner en av de mer utrygge tilknytningsformene
0000161125185aefbb

118
Hvilke av svaralternativene under beskriver best tegn som indikerer at et barn har kommet i
puberteten?
A

Høydevekst og konsentrasjonsvansker
Ikke beste svaralternativ, impulsivitet kan øke, men konsentrasjonsvansker trenger likevel ikke å
være et problem i puberteten
B X Høydevekst og økt behåring
Beste svaralternativ, begge deler oppstår i forbindelse med puberteten
C Stemmeskifte og aggresjonsproblemer
Ikke beste svaralternativ, det er vanlig med humørsvingninger i puberteten, men
aggresjonsproblemer trenger ikke å foreligge
D Vektoppgang og kviser
Ikke beste svaralternativ, puberteten innledes av en vekstspurt, som riktignok kan medføre økning
i vekt, men vektoppgang i seg selv trenger ikke forekomme i pubertet
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En far kommer til deg som fastlege med sønnen på 8 år. Han har konsentrasjonsvansker, er trassig,
krangler med søster på 6 år, virker nedstemt og har voldsomme sinneutbrudd. Du kjenner til at far har
et alkoholproblem, og foreldrene har en pågående konflikt om barna etter samlivsbrudd. Mor har
anmeldt far for vold mot henne.
Kan guttens vansker være forårsaket av omsorgssvikt?
A

Nei, vi har ingen opplysninger om at han ikke har fått nok mat, stell og omsorg
Omsorgssvikt kan ha ulike former, for eksempel å være vitne til vold som i dette tilfellet.
B X Ja, det kan ikke utelukkes. Barn kan ha konsentrasjonsvansker, sinne og nedstemthet etter å ha
vært utsatt for omsorgssvikt
Det er sannsynlig at han har vært vitne til vold, noe som regnes som omsorgssvikt. Fars
alkoholproblem og foreldrekonflikten er også risikofaktor for omsorgssvikt. Symptomene hans kan
være uttrykk for omsorgssvikt
C Nei, dette er typiske symptomer på ADHD, og har sannsynligvis ikke sammenheng med
omsorgssvikt
De beskrevne symptomene kan være uttrykk for ADHD, men lignende symptomer kan også ses
etter omsorgssvikt
D Ja, det kan ikke utelukkes, men man bør ha en samtale med mor for å kartlegge om han har vært
vitne til vold
Det er ikke avgjørende å få snakket med mor for å avgjøre om han er utsatt for omsorgssvikt.
0000161125185aefbb
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Vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn er et globalt problem.
Hvor stor andel av barn og unge opplever seksuelle overgrep før de er 18 år, globalt sett?
A 5-10% av jenter og 1-2% av gutter
B X 15-20% av jenter og 5-10% av gutter
Ref: https://journalistsresource.org/studies/government/criminal-justice/global-prevalence-childsexual-abuse/
C 25-30% av jenter og 10-15% av gutter
D 35-40% av jenter og 15-20% av gutter
0000161125185aefbb

Testen har 120 oppgaver. På utskriftstidspunktet var 0 oppgaver blitt trukket og det var gjort
fasitendringer på 0 oppgaver.
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