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1
Du søler varm kaffe på underarmen din. Du kjenner først en kortvarig skarp og deretter en mer
langvarig brennende smerte.
Hva slags nervefibre går disse nociceptive signalene i, og hvor sitter cellekroppene til de tilhørende
nervecellene?
A
B
C
D

Signalene går i Aδ- og C-fibre, mens cellekroppene er i dorsalrotsganglier
Signalene går i Aδ- og C-fibre, mens cellekroppene er i ryggmargens forhorn
Signalene går i Aα- og Aβ-fibre, mens cellekroppene i ryggmargens forhorn.
Signalene går i Aα- og Aβ-fibre, mens cellekroppene er i dorsalrotsganglier
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2
Du undersøker patellarrefleksen hos en pasient.
Hva utgjør reseptordelen av denne refleksen?
A
B
C
D

Muskelspoler i patellarsenen.
Senespoler i musculus quadriceps femoris.
Senespoler i patellarsenen.
Muskelspoler i musculus quadriceps femoris.
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3
Myasthenia Gravis er en autoimmun sykdom som angriper acetylkolinreseptorer i den
nevromuskulære overgangen.
Hva skjer ved binding av acetylkolin til denne typen reseptorer?
A
B
C
D

Det åpnes spenningsstyrte Ca2+-kanaler og dannes et eksitatorisk postsynaptisk potensial
Det åpnes ikke-selektive kation-kanaler og dannes et eksitatorisk postsynaptisk potensial.
Det åpnes spenningsstyrte Na+-kanaler og dannes postsynaptiske aksjonspotensialer.
Det åpnes Ca2+-kanaler og dannes postsynaptiske aksjonspotensialer
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4
Anta at hvilemembranpotensialet til en nervecelle er ca. -60 mV. Det åpner seg så et betydelig antall
ionekaneler og membranen hyperpolariseres.
Hva slags ionekanaler kan ha åpnet seg og ført til denne endringen av membranpotensialet?
A
B
C
D

Na+-kanaler
K+-Kanaler
Ca2+-kanaler
Ikke-selektive kation-kanaler
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5
En middelaldrende kvinne oppsøker lege etter at hun har hatt smerter i høyre skulder i to måneder.
Hvilke av elementene nevnt under bør undersøkelsen hos lege inneholde?
A
B
C
D

Aktive og passive bevegelsesutslag i skulderen samt isometrisk krafttesting
Aktive bevegelsesutslag og isometrisk krafttesting i skulderen samt vurdering av
benlengdeforskjell
Palpasjon av muskler, passive bevegelsesutslag i skulderen samt undersøkelse av sensibilitet i
armer
Aktive bevegelsesutslag i skulderen samt undersøkelse av sensibilitet og reflekser i armene
000016098eb3c06249
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6
Du har henvist en pasient til MR av lumbosacral columna og har fått følgende svar: «Degenerative
forandringer med påleiringer i fasettleddene (bueleddene) i nivå L4/L5 og L5/S1».
Hvilken struktur kan mest sannsynlig påvirkes?
A
B
C
D

Tranghet i canalis spinalis med fare for kompresjon av medulla spinalis
Tranghet i canalis spinalis med fare for kompresjon av nerverot
Tranghet i foramen intervertebrale med fare for trykk på discus intervertebralis
(mellomvirvelskiven)
Tranghet i foramen intervertebrale med fare for kompresjon av nerverot
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7
Hvilke bevegelser som kan utføres i de forskjellige avsnittene av columna (virvelsøylen) avgjøres for
en stor del av bueleddenes (fasetttleddenes) posisjon.
Hvordan påvirker bueleddenes posisjon bevegelsen i lumbalcolumna?
A

Fleksjons- og ekstensjonsbevegelser skjer i lumbalcolumna, fordi bueleddene er horisontalt stilt.

B

Bueleddene er frontaltstilt, noe som muliggjør fleksjons- og ekstensjonsbevegelser i
lumbalcolumna.
Bueleddene er sagitalt stilt, noe som muliggjør fleksjons- og ekstensjonsbevegelser i
lumbalcolumna.
Det er liten mulighet for fleksjons- og ekstensjons bevegelser i lumbalcolumna, fordi bueleddene i
dette området har enn vinkel på ca. 45° på horisontalplanet.

C
D
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8
Hvilke beskrivelse under kan defineres som beskrivelse av symptomer ?
A
B
C
D

Din pasient klager over stikkende smerter over symfysen
CT røntgen bilder viser blæresteiner
Du som lege finner blod i urinen ved strimmel test av urinen til pasienten
Urinprøven viser oppvekst av E. coli bakterier
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9
En 49 år gammel kvinne har pådratt seg en skade i legg. Forut for operasjon er det gjennomført en
CT-undersøkelse. Hvorfor er CT godt egnet som undersøkelse før operasjon?
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A
B
C
D

CT har veldig god oppløsningen, ulempen er at den tar lang tid å gjennomføre.
CT gir presis fremstilling av beinstrukturer, og kan rekonstrueres til alle ønskelige plan.
CT avdekker eventuelle tilleggskader i ligamenter og korsbånd.
MR bør benyttes som undersøkelse, ettersom undersøkelsen er rask å gjennomføre.
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10
Du jobber i akuttmottaket og skal tilse en 16 år gammel gutt som er henvist fra fastlege. Han har siste
3 timer vært tung i pusten og hatt litt vondt over høyre del av brystet. Du lurer på om han kan ha en
spontan pneumothorax (punktert lunge). For å avklare dette nærmere henviser du til bildediagnostisk
undersøkelse. Under finner du en liste med ulike bildediagnostiske modaliteter med en tilhørende
forklaring på hvordan en punktert lunge kan avbildes. Hvilken undersøkelse med tilhørende forklaring
er mest korrekt?
A
B

C
D

CT av brystet (CT thorax) hvor pasienten puster inn radioaktiv gass som sender ut røntgenbølger,
disse bølgene er bildeskapende og vil avbilde punktert lunge inne i brystet.
(Konvensjonell / vanlig) røntgen av brystet (rtg. thorax) som sender røntgenstråler gjennom
brystet, en del stråler dempes i kroppen mens noen går igjennom kroppen, de som passerer
kroppen treffer en detektor på motsatt side (vanligvis postero-anterior strålegang) og kan avbilde
punktert lunge inne i brystet.
Det holder med auskultasjon.
Ultralyd av brystet (UL thorax) som sender elektromagnetisk stråling gjennom pasienten, når
bølgene treffer luft på motsatt side av kroppen vil noen bølger brytes og andre reflekteres, de
reflekterte elektromagnetiske bølgene detekteres av ultralydproben og danner bildet.
000016098eb3c06249
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11
Du jobber som fastlege og sysler av og til med ultralyd. Det kommer en eldre herre med akutt oppstått
smerte i høyre underekstremitet. Du tror det kan være en trombemboli (blodpropp) i arteria femoralis
superficialis (pulsåren på låret) og gjør en ultralydundersøkelse av arterien (se vedlagte bilde).
Undersøkelsen viser at det er god sirkulasjon til beinet, men du kan ikke komme på hva teknikken som
måler blodstrøm heter og hvordan den fungerer. Heldigvis har du en medisinstudent på praksis som
skjønner hva du mener.
Hvilket utsagn av medisinstudent i praksis er mest korrekt?

A
B
C
D

Teknikken heter Doppler og måler forskjell i frekvens på utsendte og reflektert lydbølger.
Teknikken ble utviklet av Ragde og heter Dopplene.
Teknikken heter Doppler og måler forskjell i bølgelengde på røntgenstrålene
Teknikken heter Poppler og måler forskjell på utsendte og reflekterte lydbølger.
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12
Ved utredning av brystsmerter er anamnesen vesentlig. En god anamnese kan i mange tilfelle stille en
sikker diagnose. Brystsmerter som skyldes kransåresykdom kan ha ulik karakter fra pasient til pasient,
men det er likevel et mønster som ofte går igjen og er typisk. Hva er riktig?
A
B
C
D

Koronare brystsmerter er typisk lokalisert langt til venstre i brystet mot hjertepissen.
Koronare brystsmerter har ofte en stikkende karakter.
Koronare brystsmerter er oftest respirasjosnavhengige.
Typiske koronare smerter er trykkende, lokalisert sentralt i brystet og ofte med utstråling til
venstre arm.
000016098eb3c06249

-4-

13
Behandling med beta-adrenerge reseptorblokkere (betablokkere) kan i enkelte tilfelle øke PQ-tiden i
hvile-EKG.
Hvilken anatomisk struktur er berørt, hva er den elektrofysiologiske mekanismen og hva er den
biokjemiske signalveien for økningen i PQ-tid?
A
B
C
D

Ledningshastigheten gjennom sinusknuten er nedsatt. Årsaken er lavere aktivitet av L-type
kalsiumkanaler. Demed avtar stigningshastigheten for membranpotensialet og det tar lengre tid
før aksjonspotensialet brer seg til neste celle.
Ledningshastigheten gjennom atrioventrikulærknuten 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.
Ledningshastigheten gjennom sinusknuten 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.
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.
000016098eb3c06249

14
Flere vanlige blodtrykksmedisiner virker ved å blokkere angiotensin-resptor type 1 (AT1) på
cellemembranen til glatte muskelceller i karveggen.
Hvilke molekyler er involvert i den biokjemiske signalveien for AT1?
A
B
C
D

GTP-bindende protein Gas, adenylyl syklase (AC), syklisk adenosin-monofosfat (cAMP), kalsiumioner (Ca2+) og troponin-C.
GTP-bindende protein Gai, adenylyl syklase (AC), syklisk adenosin-monofosfat (cAMP), kalsiumioner (Ca2+) og myosin-lettkjede-kinase (MLCK).
GTP-bindende protein Gaq, fosfolipase C, inositol-tris-fosfat (IP3), kalsium-ioner (Ca2+), og
myosin-lettkjede-kinase (MLCK).
GTP-bindende protein Gbg, fosfolipase C, diacyl-glycerol (DAG), kalsium-ioner (Ca2+) og
troponin C.
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15
En 55 år gammel mann har gjennomgått et middels stort, ukomplisert hjerteinfarkt. Ved utreise fra
sykehuset er han usikker på sine framtidsutsikter. Hva er riktig?
A
B
C
D

Det er viktig at pasienten unngår belastende fysisk aktivitet de første 6 månedene til "såret" er
grodd.
Pasienter med gjennomgått hjerteinfarkt må som hovedregel regne med uføretrygd resten av
livet.
Etter et ukomplisert hjerteinfarkt kan pasienten som hovedregel gjenoppta normal fysisk aktivitet
etter kort tid og de aller fleste går tilbake til jobb. Fysisk aktivitet kan starte tidlig og er viktig for
rehabiliteringen.
Etter gjennomgått hjerteinfarkt er det så høy risiko for alvorlige rytmeforstyrrelser at pasienten
mister førerkortet på livstid.
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16
Oralt inntak av snus øker systemisk blodtrykk hos mennesket.
Hva er virkningsmekanismen for blodtrykksøkningen?
A
B
C
D

Nikotin stimulerer preganglionære parasympatiske fibre og aktiverer hemmende G-proteiner i
glatte muskelceller i arteriolene.
Nikotin stimulerer postganglionære sympatiske nevroner og frisetter noradrenalin til glatte
muskelceller i arteriolene.
Nikotin stimulerer postsynaptiske reseptorer på endotelceller og reduserer frisettingen av
nitrogenoksid til glatte muskelceller i arteriolene.
Nikotin stimulerer presynaptiske kolinerge reseptorer på sympatiske fibre til glatte muskelceller i
arteriolene og hemmer reopptak av noradrenalin fra den synaptiske spalten.
000016098eb3c06249
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17
En pasient kommer til fastlegen og beskriver anstrengelsesrelaterte brystsmerter som gir mistanke om
angina pectoris. Pasienten har forhøyet blodtrykk og hjertefrekvens på 95. Hva er riktig?
A
B

Rask hjertfrekvens og høyt blodtrykk øker hjertemuskelens oksygenbehov og er ugunstig ved
angina.
Det er en fordel med rask hjerteaksjon for å bedre gjennomstrømningen av blod i hjertemuskelen.

C
D

Hjertefrekvens og blodtrykk har ingen betydning hjertemuskelens oksygenbehov.
Det høye blodtrykket er viktig for å bedre gjennomstrømningen av blod i hjertemuskelen.
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18
I den kliniske undersøkelsen av hjertet står auskultasjon med stetoskop sentralt. Du undersøker en 19
år gammel mann. Hvilket auskultasjonsfunn vil du vurdere som normalt?
A
B
C
D

Sterk 1. hjertetone, svak, men hørbar 2. hjertetone og en ru systolisk bilyd.
Sterk 1. hjertetone, sterk 2. hjertetone med spalting ved inspirasjon.
Sterk 1. hjertetone, svak 2. hjertetone og svak diastolisk bilyd.
Svak 1. hjertetone, svak 2. hjertetone med spalting i inspirasjon og ekspirasjon.
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19
En viktig oppgave for lungene er å skaffe oksygen til blodet samt eliminere (lufte ut) karbondioksid.
Hva kan redusere denne eliminasjonen?
A
B
C
D

Redusert diffusjonskapasitet i lungene
Høyreforskyvning av oksyhemoglobinets dissosiasjonskurve
Patologisk lavt ventilasjons/perfusjonsratio
Svekket kraft av respirasjonsmuskulaturen
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20
I en normal lunge vil det være slik at både ventilasjon og perfusjon er forskjellig når man sammenligner
basis av lungene med lungetoppen (apikalt i lungene) slik at forholdet mellom ventilasjon og perfusjon
kan være annerledes ved lungebasis enn ved lungetoppen.
Hvordan vil det eventuelt endre seg?
A
B
C

Det vil bli lavere ved lungebasis
Det vil bli høyere ved lungebasis
Det vil forbli uendret ved lungebasis
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21
Karbonmonoksid (CO) er en giftig gass som i sterk grad kan redusere mengden transportert oksygen
(O2) i arterieblod og dermed oksygentilbudet til vevene.
Hvilken mekanisme er viktigst her?
A
B
C
D

Den bedøver respirasjonssenteret
Den hindrer oksygen i å passere den respiratoriske membranen
Den fører til høyreforskyvning av oksyhemoglobinets dissosiasjonskurve
Den hindrer oksygen i å binde seg til hemoglobin
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22
Lungekretsløpet er et lavtrykksystem der høyt trykk over tid kan ha uheldige konsekvenser.
Hva kan forårsake en trykkstigning her?
A
B
C
D

Høy pCO2 i arterieblod
Lav pH i arterieblod
Forhøyet PCO2 i alveolen
Lav PO2 i alveolen
000016098eb3c06249
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23
Den alveolokapillære membranen (også kalt den respiratoriske membranen) danner et skille mellom
alveolen/alveolluften og blodbanen (lungekapillærene). Den er vanligvis svært tynn, men kan være
fortykket ved ulike sykdomsprosesser.
Hvilken konsekvens har det når denne blir fortykket?
A
B
C
D

Det kan oppstå alveolær hyperkapni
Det kan oppstå hypoksemi (lavt PO2 i arterieblod)
Det kan oppstå alveolær hypoksi
Det kan oppstå hyperkapni (høy PCO2 i arterieblod)
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24
Ved en spirometri gjøres en forsert ekspiratorisk manøver fra maksimal inspirasjon til lungene er helt
tømt for luft. Ved denne manøvren vil der være begrensninger av ekspiratorisk flow også hos
lungefriske.
Hva er årsaken til dette?
A
B
C
D

Uriktig påstand i ingressen. Dette skjer kun ved tap av elastistet i luftveiene (eks. emfysem)
Respirasjonsmuskulaturen genererer ikke nok trykk ved slutten av ekspirasjonen
Trykket intrabronkialt vil overstige det intratorakale trykket ved en slik manøver
Vi generer et intratorakalt trykk som overstiger det intrabronkiale trykket.
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Hva er hovedregelen for myndighetsalder i norsk helserett?
A
B
C
D

14 år
12 år
18 år
16 år
000016098eb3c06249

26
Det aktive, informerte samtykket er gullstandarden i medisinsk forskning, men hva gjør vi når vi ønsker
å forske på mennesker uten samtykkekompetanse?
A
B
C
D

Hovedforutsetningen for å kunne gjøre slik forskning er at forskningen kan bidra til betydelig
samfunnsnytte
Slik forskning er ikke mulig å utføre
Hovedforutsetningen for å kunne gjøre slik forskning er et samtykke fra pårørende
Hovedforutsetningen er at forskningen innebærer ingen eller ubetydelig risiko, og at den er nyttig
for den enkelte eller gruppen vedkommende tilhører
000016098eb3c06249

27
Hvilken av definisjonene under treffer best meningsinnholdet i plagiat?
A
B
C
D

Du har referert til andres tekster eller ideer uten å sitere dem
Du har brukt andres tekster, ideer eller bilder uten tillatelse
Du har produsert et arbeid eller en artikkel som hovedsakelig bygger på andres arbeid
Du har presentert andres tekster eller ideer som dine egne tekster eller ideer
000016098eb3c06249

28
I etikken rundt behandlingsbegrensning finnes det grovt sagt to ulike hensyn som kan rettferdiggjøre at
livsforlengende behandling trekkes tilbake. Hva er de to hensynene?
A
B
C
D

Hensynet til pasientens beste og hensynet til pasientens selvbestemmelse
Hensynet til pårørendes ønske og hensynets til pasientens selvbestemmelse
Hensynet til samfunnets beste og hensynet til pasientens beste
Hensynet til pasientens ønske og hensynet til pårørendes beste
000016098eb3c06249
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29
En kvinne på 42 år er engstelig og sier til legen at hun helst ikke vil vite prøvesvaret dersom det er
dårlige nyheter. Hva bør legen svare?
A
B
C
D

Det er helt i orden. Pasienter har en rett til å vite, men også en rett til ikke å vite.
Jeg kan desverre ikke etterkomme ønsket siden jeg er forpliktet til å gi deg full informasjon, enten
du vil eller ikke.
Jeg hører hva du sier, men om prøvesvaret er nødvendig for å unngå utilsiketet skade av videre
helsehjelp, så må jeg nesten informere deg.
Det er helt i orden. Jeg forteller det til din mann i stedet.
000016098eb3c06249

30
En pasient på 65 år oppsøker legen sin for økte smerter pga. hofteartrose. Artrose er en
samlebetegnelse på leddsykdom hvor brusken eller beinet i leddet gradvis slites ned som kan gi
smerter, ubehag og nedsatt funksjon. Hofteartrose kan ikke kureres, men det finnes
behandlingsmuligheter som kan redusere smertene og gi bedre fysisk funksjon. Disse har ulike
fordeler og ulemper.
I hvilke av disse situasjonene legger legen opp til samvalg i størst grad?
A
B
C
D

Legen forteller om effekt- og bivirkningsprofilen for de ulike behandlingsvalgene
Legen forteller om bruk av verktøy for samvalg for de ulike behandlingsvalgene
Legen forteller om viktigheten av at pasienten tenker over sine egne preferanser med tanke på de
ulike behandlingsvalgene
Legen forteller om erfaringen hens tidligere pasienter har med de ulike behandlingsvalgene
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31
En pasient motsetter seg nødvendig helsehjelp. Legen kommer til at pasienten mangler
samtykkekompetanse. Juridisk sett er det da åpning for å kunne behandle pasienten mot sin vilje, etter
pasient- og brukerrettighetsloven. Hvilke av de fire prinsippers etikk er i spill i en slik sak?
A
B
C
D

Ikke-skade, gjøre-godt-prinsippet og autonomi-prinsippet
Ikke-skade-prinsippet, autonomiprinsippet og kost/nytte-prinsippet
Alvorlighetsprinsippet, prinsippet om den doble effekten og gjøre-godt-prinsippet
Rettferdighetsprinsippet, autonomiprinsippet og prinsippet om den doble effekten
000016098eb3c06249

32
I et forskningsprosjekt for vaksiner planlegger man bevisst å eksponere deltakerne for korona-viruset.
Halvparten av deltakerne har kun fått en narre-vaksine. Deltakerne informeres om dette og samtykker
til studien. Forskningsprosjektet møter imidlertid betydelig etisk motstand. Hva slags anerkjent etisk
hensyn er det som mest står på spill i dette spørsmålet?
A
B
C
D

Studien bryter rettferdighets og likebehandlingsprinsippet ved at kun halvparten har fått den ekte
vaksinen
Deltakernes autonomi blir ikke ivaretatt
Prinsippet om et informert samtykke brytes
Prosjektet er uforsvarlig ved at risikoen deltakerne utsettes for, kan hevdes å være for høy
000016098eb3c06249

33
Pasient og brukerrettighetsloven sier at når barnet når en viss alder skal det "få si sin mening i alle
spørsmål som angår egen helse". Hvilken alder er det loven snakker om?
A
B
C
D

4 år
8 år
16 år
12 år
000016098eb3c06249

-8-

34
I en studie ble det målt nivå av vitamin D (25(OH)D i blodet hos 111 pasienter som ble innlagt med
hoftebrudd og 73 jevngamle personer tilfeldig valgt fra befolkningen. Hos pasientene var
gjennomsnittlig D-vitaminnivå 50 nmol/L, mens det i kontrollgruppen var gjennomsnittlig 81 nmol/L
(p<0.001).
Hva betyr dette funnet?
A
B
C
D

Hoftebrudd er assosiert med lavt nivå av vitamin D
Vitamin D er en prognostisk faktor for hoftebrudd
Lavt nivå av vitamin D er en av årsakene til hoftebrudd
Hoftebrudd er en manifestasjon av lavt nivå av vitamin D
000016098eb3c06249

35
Eksponering for toksiske stoffer kan gi ulike negative effekter på lungene.
Hvilke av disse alternativene er eksempel på en akutt effekt?
A
B
C
D

Fibrose.
Ødem
KOLS.
Kreft.
000016098eb3c06249

36
Over 200.000 personer i Norge har KOLS, og 15 % av tilfellene skyldes arbeidsmiljø.
Hvilke av yrkesgruppene nedenfor er mest utsatt for å utvikle denne sykdommen?
A
B
C
D

Snekkere.
Helsepersonell.
Yrkessjåfører.
Bygg- og anleggsarbeidere.
000016098eb3c06249

37
I kvalitativ forskning brukes "overførbarhet" (engelsk; transferability) som et begrep for
generaliserbarhet. Hva betyr "overførbarhet"?
A
B
C
D

Utvikle kunnskap som er representativ for alle informanter
Samle data som kan brukes av andre
Sikre gjennomsiktighet (transaprens) i alle deler av studiet
Bruke resultatene i andre settinger enn de som har vært studert direkte
000016098eb3c06249

38
Hva betyr deltagende observasjon?
A
B
C
D

Forskeren følger settingen over tid
Forskeren deltar i settingen
Forskeren observerer settingen
Forskeren observerer deltagerne i settingen
000016098eb3c06249
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39
Hvilken av disse problemstillingene besvares best ved bruk av kvalitativ metode?
A
B
C
D

Evaluere måleegenskaper (reliabilitet, validitet og generaliserbarhet) ved multidimensjonale
instrument, som brukes for å evaluere postoperative smerte blant voksne
Identifisere risikofaktorer for blødende magesår blant eldre (≥65 år) uremiske pasienter som
gjennomgår vanlig hemodialyse
Undersøke hvordan sosiale forhold påvirker helserelatert atferd blant middelaldrende og eldre
voksne som bor i distriktet, som har forhøyet risiko for kroniske sykdommer
Her beskriver vi et nytt tilfelle av alvorlig rabdomyolyse hos et barn, som i ettertid har blitt
diagnostisert med cøliaki, og gjennomgår tidligere rapporter
000016098eb3c06249

40
Hvis hjertet er i anatomisk posisjon, in situ, hvilken struktur ligger lengst til høyre?
A
B
C
D

Aortaklaffen
Høyre atrium
Pulmonalklaffen
Høyre ventrikkel
000016098eb3c06249

41
En 30 år gammel mann har fått spredning fra testikelkreft. Dette har gitt en kul/svulst ovenfor clavicula
på venstre siden som trolig er en metastase.
Hvilken store lymfestruktur i toraks er ansvarlig for spredningen opp dit?
A
B
C
D

ductus thoracicus
Ductus cysticus
vena cava superior
aorta ascendens.
000016098eb3c06249

42
Hvilken av følgende setninger beskriver omentum minus best?
A
B
C
D

Omentum minus spenner seg fra leverens underside side til ventrikkelens curvatura major
Omentum minus spenner seg fra ventrikkelens curvatura major til colon transversum
Omentum minus spenner seg fra leverens underside til ventrikkelens curvatura minor
Omentum minus spenner seg fra bakre bukvegg til colon transversum
000016098eb3c06249

43
Hvilken av de følgende strukturene fester seg på tuberositas tibiae?
A
B
C
D

Lig. patellae
Lig. Cruciatum posterius
M. Quadriceps femoris
Lig. Cruciatum anterius
000016098eb3c06249

44
Epiploisk appendagitt er en differensialdiagnose ved akutte magesmerter, og skyldes vanligvis infarkt i
appendix epiploicae. Hvor i abdomen finner man appendices epiploicae?
A
B
C
D

Tynntarm
Tykktarm med unntak av rectum
Foramen epiploicum
Rectum
000016098eb3c06249
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45
Hvilken hjerteklaff finnes mellom høyre atrium og høyre ventrikkel?
A
B
C
D

Tricuspidalisklaffen (valva tricuspidalis)
Pulmonalisklaffen (valva pulmonalis
Aortaklaffen (valvula aortæ)
Mitralisklaffen (valva bicuspidalis)
000016098eb3c06249

46
En 55 år gammel overvektig mann får plutselig sterke brystsmerter på venstre side med utstråling til
venstre arm og nakken når han går opp en trapp. Det viser seg av han har et hjerteinfrakt med iskemi i
hjertets apex. Hvilken arterie er trolig avstengt?
A
B
C
D

ramus interventricularis posterior fra a. coronaria dextra
ramus circumflexus fra a. coronaria sinistra
ramus atrialis av a. coronaria dextra
ramus interventricularis anterior fra a. coronaria sinistra
000016098eb3c06249

47
En 65 år gammel mann har høyresidig hjertesvikt grunnet en stenose i en hjerteklaff. Han sliter med
tungpust da han har væske på lungene. Ved auskultasjon høres det lyd over femte intercostal rom
venstre side i midtclaviculær linje.
Hvilken klaff angitt med B (i den gule sirkel) har sin anatomiske projeksjon på 4./5.
sternocostaleovergangen på venstre siden.
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A
B
C
D

valva trunci pulmonalis
valva atrioventricularis dextra
valva aortæ
valva atrioventricularis sinistra
000016098eb3c06249

48
20 år gammel mann får smerter i magen, feber og er dårlig. På andre dag vandrer smertene ned til
høyre fossa.
Han er palpasjonsøm og slippøm over høyre fossa. Du mistenker appendisitt og melder han til
operasjon og utfører en åpen appendektomi. Ved operasjon setter man en skrå hudsnitt angitt med
incisjon A på bildet. Når du går ned i musklene i bukveggen går du for langt medialt og går gjennom m.
rectus abdominis. Det begynner å blø og et kar har blitt skadet.
Hvilket kar ligger bak m. rectus abdominis?
(Bilde: Zollinger's Atlas of surgical operations. Eight edition 2003)

A
B
C
D

a.epigastrica inferior
a. iliaca communis
a. appendicularis
a.femoralis profundus
000016098eb3c06249
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49
Levercirrhose er en tilstand hvor det produseres økt mengde bindevev (collagen) i leveren. Dette
forhindrer/forstyrrer blodgjennomstrømning i leveren.
Hvilken celletype er det som produserer dette bindevevet?
A
B
C
D

Hepatocytter
Kupffer celler
Ito celler
Gallegangsepitel
000016098eb3c06249

50
Innen lysmikroskopi, hva er Abbes grense og ca. hvor stor er den vanligvis?
A
B
C
D

Abbes grense angir den optiske oppløsningen til et lysmikroskop, eller korteste distanse man kan
skille to punkter fra hverandre, vanligvis maksimalt ca 230 nm.
Abbes grense angir den optiske forstørrelsen til et lysmikroskop, eller hvor mange ganger
forstørret et objekt blir, vanligvis maksimalt ca 400x.
Abbes grense angir den optiske oppløsningen til et lysmikroskop, eller korteste distanse man kan
skille to punkter fra hverandre, vanligvis maksimalt ca 230 µm.
Abbes grense angir den optiske forstørrelsen til et lysmikroskop, eller hvor mange ganger
forstørret et objekt blir, vanligvis maksimalt ca 40x.
000016098eb3c06249

51
Hva er hovedårsaken til at oppløsningen til et elektronmikroskop er mye høyere enn et lysmikroskop?
A
B
C
D

Fordi elektroner har en mye kortere bølgelengde enn synlig lys.
Fordi elektroner har en mye lavere amplitude enn synlig lys.
Fordi elektroner har en mye høyere amplitude enn synlig lys.
Fordi elektroner har en mye lengre bølgelengde enn synlig lys.
000016098eb3c06249

52
Hvilke komponenter i et lysmikroskop er i hovedsak ansvarlig for lysmikroskopets evne til å forstørre
det vi ser på?
A
B
C
D

Okkularet og objektivet.
Objektivet og kondensoren.
I hovedsak kun objektivet.
Okkularet og kondensoren.
000016098eb3c06249

53
Epitel fornyer seg relativt raskt og har behov for næring og oksygen. Har epitelcellene egen
blodforsyning?
A
B
C
D

Nei, epitelcellene får blodforsyning fra det tilgrensende vevet ved diffusjon.
Nei, epitelcellene dør raskt fordi de ikke har egen blodforsyning.
Ja, innimellom epitelcellene ligger små blodkar og forsyner selv det ytterste cellelaget.
Ja, det tynne kapillærnettverket i stratum corneum forsyner alle cellene i epidermis.
000016098eb3c06249
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54
I histopatologien farges som regel vevet med hematoksylin og erythrosin (HE) før man ser på det.
Hvorfor HE-farger man vevsbiter før man mikroskoperer dem?
A
B
C
D

Fordi ulike baser i DNA farges ulikt og dermed kan man identifiserer mutasjoner.
Fordi ulike deler av DNA farges ulikt og dermed kan man identifiserer blant annet translokasjoner.
Fordi cellekjerner, cytoplasma og ulike vevsstrukturer farges ulikt og dermed kan man skille de fra
hverandre.
Fordi ulike proteiner farges ulikt og dermed kan man skille uttrykket av ulike proteiner fra
hverandre.
000016098eb3c06249

55
I kneleddet hos mennesker er det menisker som er bygget opp av fiberbrusk, en i mediale og en i
laterale halvdel av leddet. Selv om de mekanisk er svært robuste utsettes meniskene både for skader
og slitasje.
Hva er den viktigste funksjon meniskene i kneleddet har?
A
B
C
D

Leddbrusken i kneet får sin ernæring fra menisken
De smører leddet slik at bruskflatene glir lettere mot hverandre
De bedrer anatomisk kongruens mellom femur og tibia slik at belastningen i brusken reduseres
De virker støtabsorberende slik at det ikke så lett oppstår fraktur i benet under brusken
000016098eb3c06249

56
Hvilken muskel er festet medialt for bicepsfuren på tuberculum minus?
A
B
C
D

m. supraspinatus
m. infraspinatus
m. subscapularis
m. teres minor
000016098eb3c06249

57
En pasient har pådratt seg en skade med overriving av sena til m. supraspinatus på høyre side.
Hvordan lyder diagnosen, formulert på korrekt latin?
A
B
C
D

Ruptura tendinis musculi supraspinati dextri
Ruptura tendinis musculus supraspinatus dexter
Ruptura tendo musculi supraspinati dextri
Ruptura tendinis musculi supraspinati dextra
000016098eb3c06249

58
Osteocytter ernæres ved diffusjon gjennom canaliculi, og i disse danner cellene forbindelser med
hverandre. Hva slags type intercellulærkontakt danner osteocyttene med hverandre?
A
B
C
D

Desmosomer
Nexus ("Gap junctions")
Zonulae adherens
Zonulae occludens ("tight junctions")
000016098eb3c06249

59
Når man får en flis i en finger danner det seg puss med bla rikelig med nøytrofile granulocytter.
Hvordan finner de frem til det stedet infeksjonen er lokalisert?
A
B
C
D

De deler seg lokalt i infisert vev stimulert av lav oksygentensjon
De vandrer aktivt mot en gradient av kjemokiner i vevet
De transporteres gjennom lymfekar til infeksjonen
De transporteres til infeksjonen fordi lokale kapillærer utvides pga lokal acidose
000016098eb3c06249
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60
Tilgjengeligheten av jern i kroppen reguleres gjennom opptak. Dette betyr at ved høyt jernlager tas det
opp mindre jern. Hvor i gastrointestinaltraktus tas jern opp i størst grad?
A
B
C
D

Ventrikkel
Duodenum og øvre del av tynntarmen
Tynntarmens distale del.
Hele tynntarm
000016098eb3c06249

61
Sigdcelleanemi (HbS) skyldes en arvelig mutasjon i genet som koder for hemoglobinets betakjede
Hvorfor gir denne mutasjonen sykdom?
A
B
C
D
E

Mutasjonen fører til polymerisering av hemoglobinet ved lav PO2
Mutasjonen fører til nedsatt erytropoietinproduksjon
Mutasjonen aktiverer plasmakogulasjonen direkte
Mutasjonen fører til redusert CO2-affinitet av hemoglobinet og derfor acidose (lav pH) i vevet
Mutasjonen fører til nedsatt O2-affinitet av hemoglobinet og derfor vevshypoksi
000016098eb3c06249

62
Anemi fører til nedsatt hemoglobin (Hgb) - konsentrasjon og dermed redusert O2-transport til vevene.
Ved hvilken mekansime kan cellene kompensere for dette og øke O2-frigjøringen fra Hgb i vevet
(redusere affiniteten)?
A
B
C
D

Økning av pH i vevene med redusert binding av H+ til Hgb
Økning av antall jernatomer i hememolekylet
Økning av 2,3-difosfoglycerat (2,3-DPG) i erytrocytten
Senking av CO2 i vevene med redusert binding av CO2 til Hgb
000016098eb3c06249

63
Hvordan kan vi måle beinmargens effektive produksjon av nye røde blodceller?
A
B
C
D

Ved å måle intracellulær hemoglobinkonsentrasjon i eytrocytter (MCHC)
Ved å måle serum erytropoietin
Ved å måle arteriell PO2
Ved å måle konsentrasjonen av RNA-holdige røde blodlegemer (retikulocytter) i blod
000016098eb3c06249

64
Hva heter nedbrytningsproduktet til heme?
A
B
C
D

Porfyrin
Bilirubin
Diglukuronat
Aminolevulinsyre (d-Ala)
000016098eb3c06249

65
Hvor starter sykdomsprosessen ved denne lidelsen? (Se foto)
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A
B
C
D

I ekkrine svettekjertler
I hårsekkene
I apokrine svettekjertler
I talgkjertlene
000016098eb3c06249

66
Hvor tømmes de ekkrine svettekjertlene?
A
B
C
D

På hudoverflaten
I melanocyttene
I talgkjertlene
I hårfolliklene
000016098eb3c06249

67
Hvordan oppstår telogent effluvium?
A
B
C
D

Oppstår pga hudsykdommer som danner arr
Mange hårsekker er samtidig i vekstfase
Oppstår pga påvirkning av androgener
Mange hårsekker er samtidig i hvilefase
000016098eb3c06249
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68
En mann på 22 år har ligget i solsteken på en badestrand i mange timer. Utover kvelden er huden på
kroppen rød og kløende. Mannen fryser, har mistet matlysten og føler seg trett og elendig.
Hva er den beste forklaringen på mannens tilstand?
A
B
C
D

Han har en generell akutt betennelsesreaksjon med cytokinfrigjøring
Han har en generell kronisk inflammasjonsreaksjon med pyrogenfrigjøring
Han har mastcelleaktivering i huden etter bestråling med uv-lys
Han har en akutt fase-reaksjon med økt antall leukocytter i huden
000016098eb3c06249

69
Erlend (61 år) har tendens til treg mage, og legen har sagt at han må spise rikelig med fiber. Ved en
omtrentlig beregning ut fra Erlends hverdagskosthold fremkommer det at han spiser omtrent 20 g fiber
pr. dag.
Er dette tilstrekkelig?
A
B
C
D

Nei, fordi anbefalingen er 40 g/dag
Ja, fordi anbefalingen er ca. 10-15 g/dag
Ja, fordi anbefalingen er ca. 20 g/dag
Nei, fordi anbefalingen er 25-35 g/dag
000016098eb3c06249

70
Umodne stamceller skiller seg fra modne, differensierte blodceller.
Hvilken egenskap tapes gradvis under differensiering?
A
B
C
D

Evne til celledeling
Evne til å drepe bakterier
Evne til å utføre oksygentransport
Konsentrasjon av linjespesifikke proteiner
000016098eb3c06249

71
Det er mye mediaoppmerksomhet rundt kreftsykdommer fordi prevalensen av kreftpasienter øker og
fordi kreftomsorgen krever mye av helsevesenets ressurser. Hva er den viktigste årsaken til at kreft nå
er blitt den hyppigste dødsårsaken i Norge?
A
B
C
D

Norske pasienter får ikke tilgang til den aller beste behandlingen fordi kostnadene er for høye.
Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer har falt markant de siste 20 årene.
Kreft er en sykdom som først og fremst rammer personer over 60 år og den norske befolkningen
har blitt mye eldre siden 2. verdenskrig.
Bedre diagnostikk gjør at man oftere påviser at kreft er årsaken til at folk dør enn for 30 år siden.
000016098eb3c06249

72
Pasienten din har coloncancer med utbredte levermetastaser. Han går på Kreftklinikkens poliklinikk og
får kjemoterapi som stabiliserer sykdommen. Han har 1-2 års forventet levetid. Pasienten din har
imidlertid mye plager med slapphet, kvalme, dårlig matlyst, depresjon og angst.
Hvilket alternativ beskriver beste anbefalt oppfølging av en slik pasient?
A
B
C
D

Pasienten følges av onkolog med tanke på tumorrettet behandling, snakker ellers med fastlege
med jevne mellomrom. Henvises i tillegg til Palliativt team for symptombehandling.
Pasienten følges av onkolog med tanke på tumorrettet behandling, snakker ellers med sykepleier
som gir han kjemoterapi.
Pasienten følges av onkolog med tanke på tumorrettet behandling, snakker ellers med
kreftsykepleier i hjemkommunen sin en gang i måneden.
Pasienten følges av onkolog med tanke på tumorrettet behandling, snakker ellers med fastlege en
gang hver måned.
000016098eb3c06249
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73
Hvem er pasientens pårørende?
A
B
C
D

Den pasienten oppgir som pårørende til deg.
Den pasienten bor sammen med.
Den pasienten er gift eller registrert samboer med.
Den som står oppført øverst av familiemedlemmer i journalen
000016098eb3c06249

74
Det autonome nervesystemet oppfattes som tredelt (sympatiske, parasympatiske og enteriske). Hva er
den funksjonelle sammenhengen mellom det enteriske nervesystemet og sympaticus/parasympaticus?
A
B
C
D

Det enteriske nervesystemet styres fullstendig av hormonfrigjøring
Det enteriske nervesystemet styres fullstendig av de andre
Det enteriske nervesystemet er helt uavhengig av de andre
Det enteriske nervesystemet moduleres av de andre
000016098eb3c06249

75
Leveren har en sentral plass i lipoproteinenes transport av ulike fettstoff rundt i kroppen.
Hvilken av disse transport-proteinene leverer kolesterol fra maten vi spiser til leveren?
A
B
C
D

Kylomikron
IDL
Kylomikron-rest
LDL
000016098eb3c06249

76
Leveren er viktig for forsyning av gallesalter til fordøyelsesprosessen, spesielt etter måltid.
Hvilken prosess bidrar i størst grad til at leveren klarer å levere tilstrekkelig mengde gallesalt til denne
prosessen?
A
B
C
D

Lagring av gallesalt i galleblæra
Mottak av kolesterol fra lipoproteiner
Nydanning av gallesalt i leveren
Resirkulering av gallesalt via tynntarmen
000016098eb3c06249

77
Fordøyelse av triglyserider skjer i hovedsak enzymatisk.
Hvilket enzym er det som spalter disse molekylene?
A
B
C
D

Enterokinase
alfa-Amylase
Co-lipase
Lipase
000016098eb3c06249

78
Leveren har mange distinkte funksjoner.
Hvilken funksjon er nødvendig for at kalsium skal absorberes i tarmen?
A
B
C
D

Aktivering av hormon
Produksjon av lipoprotein
Lagring av vitaminer
Produksjon av gallesalter
000016098eb3c06249
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79
En mann (27 år) har redusert mengde gallesalt på grunn av dårlig enterohepatisk resirkulering.
Hva er den vanligste konsekvensen av dette?
A
B
C
D

Mangelfull absorpsjon av fettstoff og fettløselige vitaminer
Mangelfull absorpsjon av proteiner og vannløselig vitaminer
Mangelfull absorpsjon av karbohydrater og mineraler
Mangelfull absorpsjon av vann og elektrolytter
000016098eb3c06249

80
Det finnes tilstander hvor redusert nedbrytning av disakkarider gir pasienten plager, det vanligste er
problemer med melkesukker (laktose). Hvor i fordøyelsessystemet finnes årsaken til disse tilstandene?
A
B
C
D

I pancreas
I munnhulen
I tynntarmen
I magesekken
000016098eb3c06249

81
En pasient har mutasjoner i CFTR genet som koder for en klorkanal i epitelcelle membranene. Dette
resulterer i at pasienten får problemer bla. med tykt slim i luftveiene.
Hva skjer med proteinet i cellene som kan forklare hvorfor problemet oppstår?
A
B
C
D

Mutasjonen gjør at proteinet foldes feil slik at klorkanalen er konstant åpen. Klor strømmer fritt ut
av cella.
Mutasjonen gjør at proteinet mister ER signal og akkumuleres i cytosol. Klor trekkes inn i cella.
Mutasjonen gjør at proteinet ikke foldes riktig og degraderes i ER. Lavt eller ingen uttrykk av
proteinet i membran gjør at klor ikke skilles ut.
Mutasjonen gjør at proteinet transporteres via Golgi og ut av cella. Proteinet vil der bidra til å
danne et fortykket slimlag i luftveiene.
000016098eb3c06249

82
Mange legemidler er non-kompetitive inhibitorer mot bestemte enzymer. En kan avgjøre hvilken
inhiberingsmekanisme som gjelder for en enzyminhibitor ved å utføre enzymkinetiske analyser. Hvilke
endringer vil en typisk observere på typisk observere på Km og Vmax når analysen utføres i nærvær
av en non-kompetitiv inhibitor?
A
B
C
D

Km forlir uforandret og Vmax avtar
Både Km og Vmax avtar
Km øker og Vmax forblir uforandret
Km øker og Vmax avtar
000016098eb3c06249

83
Steroidhormoner produseres i binyrebarken, testikler og ovarier, og i løpet av graviditeten også av
placenta. De transporteres til målcellene via blodbanen og påvirker både genregulering og andre
prosesser i cellen. Hvordan er virkningsmekanismen for steroidhormonene?
A
B
C
D

Steroidhormoner binder G-proteinkoblete reseptorer på cellemembranen.
Steroidhormoner er fettløselig og kan passere cellemembranen. De binder reseptorer både i
kjernen og i cytoplasma.
Steroidhormoner er fettløselige og kan derfor ikke passere cellemembranen. De binder
membranreseptorer som overfører signalet.
Steroidhormoner virker som transkripsjonsfaktorer og binder seg til proteinkompleks på DNA.
000016098eb3c06249
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84
Apoptotiske celler og deler av apoptotiske celler fjernes vha. fagocyttiske immunceller. Hvordan kan en
apoptotisk celle gjenkjennes?
A
B
C
D

Apoptotiske celler vil frigjøre DNA og cellene kan dermed kjennes igjen som apoptotiske
Apoptotiske celler vil skille ut mitokondrier og cellene kan dermed kjennes igjen som apoptotiske
Apoptotiske celler vil ha fosfatidylserin i den ytre halvdel av plasmamebranen og cellene kan
dermed kjennes igjen som apoptotiske
Apoptotiske celler vil skille ut pro-inflammatoriske cytokiner, og cellene kan dermed kjennes igjen
som apoptotiske
000016098eb3c06249

85
Bcl-2 ble opprinnelig identifisert som et gen som er høyt uttrykt i B-celle lymfom. Hvordan kan Bcl-2
være et mulig angrepspunkt i kreftbehandling?
A
B
C
D

Bcl-2 er et protein som hindrer aktivering av apoptose ved å bevare integriteten til
mitkokondriemembranen. Ved å hemme Bcl-2 kan kreftceller dø.
Bcl-2 er et protein som fører til redusert celledeling. Ved å øke aktiviteten til Bcl-2 vil kreftcellene
ikke dele seg så hurtig.
Bcl-2 er et protein som hindrer aktivering av apoptose ved å bevare integriteten til
mitkokondriemembranen. Ved å øke aktiviteten til Bcl-2 kan kreftceller dø.
Bcl-2 er et protein som fører til økt celledeling. Ved å hemme Bcl-2 vil kreftcellene ikke dele seg
så hurtig.
000016098eb3c06249

86
Trisomier kan forårsakes av en Robertsonsk translokasjon mellom kromosom 14 og 21 i gametene til
en av foreldrene. Ved befruktning av disse gameten kan man få flere ulike resultat, hvilke?
A
B
C
D

Bærere, monosomi, partiell monosomi og trisomi
Normale, monosomi, trisomi og partielle trisomi
Normale, monosomi, trisomi og bærere
Monosomi, trisomi, partiell monosomi og bærere
000016098eb3c06249

87
Celler kan dø på ulike måter. Hva er en viktig forskjell mellom celler som dør ved apoptose og celler
som dør ved nekrose?
A
B
C
D

Celler som dør ved apoptose blir fagocytert og det blir ingen inflammasjonsreaksjon
Celler som dør ved apoptose frigjør celleinnholdet slik at fagocytter blir aktivert
Celler som dør ved apoptose frigjør celleinnholdet slik at immunceller blir aktivert til å skille ut proinflammatoriske proteiner
Celler som dør ved apoptose blir fagocytert og dermed blir immunceller aktivert og man får en
lokal inflammasjonsreaksjon
000016098eb3c06249

88
I en autosomalt dominant nevrologisk sykdom, er det en tredjedel som har arvet en sykdomsgivende
mutasjon i et årsaks-gen, men som ikke uttrykker noen av de assosierte nevrologiske symptomene.
Hva skyldes dette?
A
B
C
D

Sykdommen skyldes ulike gener
Sykdommen har redusert penetrans
Sykdommen har variabel ekspressivitet
Sykdommen skyldes degenerering av den genetiske koden
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De ulike enzymaktivitetene i cellen kan enten reguleres via endring av mengden av hvert enzym i de
ulike delene av cellen, eller ved å regulere enzymenes katalytiske aktivitet. Hvilke av de følgende
mekanismene vil best beskrive hvordan mengden av et bestemt enzym kan reguleres?
A
B
C
D

-Regulering av mRNAet's levetid
-Regulering av mRNA-transporten til målområdet
-Regulering av translasjonshastigheten
-Regulering av enzymets nedbrytningshastighet
-Regulering av mRNA transkripsjonshastigheten
-Regulering av mRNA levetid
-Regulering av mRNA-transporten til målområdet
-Fosforylering av det translaterte enzymet
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Du er fødselslege, og en dag tar du imot et barn. Du legger merke til at barnet har et lite hode, en
avflatet panne, små ører, stor tunge og kort nakke. I tillegg har barnet smale, skråstilte øyne med en
hudfold over den indre øyevinkelen. Etter hjerteundersøkelse påvises det også hjertefeil.
Hva er årsaken til barnets tilstand?
A
B
C
D

Non-disjunction under meiotisk deling 1 og/eller translokasjon
Non-disjunction under mitotisk deling 1 eller 2 og/eller translokasjon
Non-disjunction under meiotisk deling 2 og/eller translokasjon
Non-disjunction under meiotisk deling 1 eller 2 og/eller translokasjon
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Gener kan inneholde en region kalt 5’ UTR (utranslatert region).
Hvor i genet finner vi denne regionen?
A
B
C
D

Sist i siste intron
Først i første intron
Sist i siste exon
Først i første exon
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Taxol er et medikament som binder og stabiliserer polymerisert tubulin. Hvorfor kan dette
medikamentet brukes i kreftbehandling?
A
B
C
D

Cellene kan ikke fagocytere og kan dermed ikke ta opp viktige næringsstoffer og vil dermed gå i
apoptose.
Den mitotiske spindelen vil ikke fungere. Celledelingen vil hemmes, og cella vil gå i apoptose.
Kjernemembranen svekkes, DNAet i kjerna blir mer utsatt for skade, og cella vil gå i apoptose
Den kontraktile ringen vil ikke dannes. Cella vil ikke kunne dele seg, og vil gå i apoptose.
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Hva vil det si at en signalvei er autokrin?
A
B
C
D

Molekylene som sendes ut gir signal til egen celle der de ble produsert.
Signaloverføringen går automatisk.
Signalet går til naboceller og trenger ikke transporteres i blodbanen.
Signaloverføringen skjer innenfor det samme organet.
000016098eb3c06249
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Eukaryote celler har flere mekanismer som er med på å sikre at DNA-replikasjonen foregår med høy
nøyaktighet. Hvilken av de følgende kombinasjoner bidrar mest til korrekt DNA-replikasjon?
A
B
C
D

-DNA polymerasenes 5'-3' eksonukleaseaktivitet
-Korrekt adhesjon av kromosomene til spindelnettverket
"Induced fit" mellom DNA polymerasen og innkommende nukleotid
-Komplementær baseparing
-"induced fit" mellom DNA polymerasen og innkommende nukleotid
-DNA polymerasenes 3'-5' eksonukleaseaktivitet
-Balansert nivå av cellulære ribonukleotider
-Komplementær baseparing
-DNA mismatch-reparasjon (MMR)
-Balansert nivå av cellulære deoksyribonukleotider
-Komplementær baseparing
-Nukleotide-eksisjonsreparasjon (NER)
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Aminosyrer brytes ned ved ureasyklus.
Hvor i cellen foregår ureasyklus?
A
B
C
D

Mitokondrier og cytosol
Lysosomer og Golgi-apparatet
Mitokondrier og Golgi-apparatet
Endoplasmatisk reikulum og mitokondrier
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Cellene og deres organeller er definert og omsluttet av en membran.
Hva betyr det at denne er semi-permeabel?
A
B
C
D

At den er delvis permeabel for polare molekyler men ikke permeabel for upolare molekyler
At den slipper upolare og små polare molekyler uten ladning delvis gjennom
At den er fritt permeabel for ladde ioner men ikke polare molekyler
At den slipper polare og ladde molekyler delvis gjennom
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For å regulere transkripsjon av gener blir ofte transkripsjonsfaktorer holdt tilbake i cytosol.
Hva skal til for at de går inn i kjernen ved aktivering?
A
B
C
D

Fosforylering av kjerneeksport signal
Konformasjonsendring og eksponering av kjerne retensjonssignal
Fjerning av inhibitor og eksponering av kjerneimport signal
Fjerning av inhibitor og eksponering av kjerneeksport signal
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Hva kalles det når et ion beveger seg over cellemembranen mot sin elektrokjemiske gradient?
A
B
C
D

Fasilitert diffusjon
Passiv transport
Osmose
Aktiv transport
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Ved kreftdiagnostikk brukes, ved noen sykdommer, PET-underøkselser (positron-emisjons-tomografi).
En vanlig brukt PET-teknikk (FDG-PET) kan detektere vev i kroppen som har avvikende metabolisme
fra omkringliggende vev. Hvilken endring i metabolismen er det FDG-PET gir informasjon om?
A
B
C
D

Høy beta-oksidasjon av fettsyrer
Lavt glukoseopptak
Høyt glukoseopptak
Lav beta-oksidasjon av fettsyrer
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Gener kan inneholde en region kalt 3’ UTR (utranslatert region).
Hvor i genet finner vi denne regionen?
A
B
C
D

Sist i første exon
Først i siste exon
Først i første intron
Sist i siste exon
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Apoptose er en form for programmert celledød. Hvilken funksjon har caspaser ved apoptose?
A
B
C
D

Caspaser hemmer apoptose, ødeleggelse av caspasene ved protelytisk inaktivering initierer
apoptose
Caspaser er proteolytiske enzymer som er ansvarlig for nedbryting av cellulære komponenter ved
apoptose
Caspaser er mitokondrielle proteiner som frigjøres når cella går i apoptose
Caspaser gir signal via en dødsreseptor om at cellen skal gå i apoptose
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På bildet nedenfor er kjernemembranen i to ulike celler farget med et fluoriscerende protein. Hva kan
den deformerte kjernen skyldes?
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A
B
C
D

Feil på aktinfilamenter, slik at kjernemembranen blir svekket
Feil på mikrotubuli, slik at kjernemembranen blir svekket
Feil på intermediære filament lamin, slik at kjernemembranen blir svekket
Feil på intermediære filamentet keratin, slik at kjeremembranen blir svekket
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p53 er mutert i flere ulike kreftformer. Hva kjennetegner celler med mutasjoner i p53?
A
B
C
D

Økt nekrose ved DNA-skade
Økt apoptose ved DNA-skade
Redusert apoptose ved DNA skade
Redusert nekrose ved DNA-skade
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Familiekartet viser oversikt over en familie som har en sjelden genetisk sykdom. De affiserte er angitt
som fylte svarte symboler. Barna til III.4 er enda for unge til at de har fått symptomer på sykdommen.
Hva er risikoen for at IV.5 også får sykdommen?
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A
B
C
D

12,5 %
25 %
50 %
100 %
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Hvordan transporteres hovedsakelig kolesterol dannet i leveren til perifere celler som behøver
kolesterol?
A
B
C
D

Ved hjelp av LDL-kolesterol
Bundet til albumin
Ved hjelp av HDL-kolesterol
Ved hjelp av kylomikroner
000016098eb3c06249

106
Flere ulike strukturelle forandringer kan oppstå i humane kromosomer. En Robertsonsk translokasjon
er en relativ vanlig forekommende strukturell endring i kromosomer.
Hvilken klasse kromosomer er involvert i denne typen translokasjon?
A
B
C
D

Metasentriske kromosomer
Akrosentriske kromosomer
Ringkromosomer
Isokromosomer
000016098eb3c06249
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Sukrose utgjør en stor del av karbohydratinntaket hos mange mennesker.
Hva brytes sukrose ned til ved hydrolyse?
A
B
C
D
E

Fruktose og glukose
Kun glukose
Maltose og glukose
Galaktose og glukose
Kun fruktose
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I hvilken type celler finner man et stort antall ribosomer?
A
B
C
D

I celler som er spesialisert til produksjon av steroider
I celler som er spesialisert til produksjon av stivelse
I celler som er spesialisert til produksjon av protein
I celler som er spesialisert til produksjon av lipider
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Ulike mutasjoner kan gi ulike biokjemiske konsekvenser.
Hva er den mest sannsynlige konsekvensen på proteinnivå som følge av en dominant negativ
mutasjon?
A
B
C
D

Økt proteinaktivitet/funksjon
Ødeleggelse av proteinfunksjonen
Redusert proteinaktivitet/funksjon
Ingen proteinproduksjon
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Kroppen utsettes for en rekke ulike typer stress, slik som angst, høy fysisk anstrengelse, faste,
giftstoffer, ulike sykdommer, bl.a. feber. Kroppen kompenserer for dette ved å endre metabolismen.
Flere hormoner har viktige fuksjoner ved akutt stress.
Hvilke av nevnte funksjoner har adrenalin og kortisol ved akutt stress?
A
B
C
D

Adrenalin aktiverer en reseptor i cellemembranen til lever og muskel slik at adenylat syklase blir
aktivert i en kaskadereaksjon som fører til økt glykogennebryting til glukose. I tillegg øker kortisol
tilgang på D-glukose ved å øke glukoneogenesen.
Adrenalin aktiverer adenylyl syklase og protein kinase A i en kaskadereaksjon som fører til
glykogennebryting. Økt kortisol hemmer denne effekten av adrenalin, og regulerer derved
stressresponsen.
Adrenalin øker nebryting av glykogen i lever og muskulatur ved allosterisk aktivering av
heksokinase, mens kortisol øker transkripsjon av genet for dette enzymet.
Adrenalin øker glykogennedbryting i lever og muskel via en membranreseptor. Dette aktiverer en
cAMP-avhengig kaskadereaksjon som fører til økt tilgang på glukose. I et litt lenger perspektiv
nedregulerer kortisol glukosenivået i cellene ved transkripsjon av gener som øker
glykogenoppbygging.
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Klinefelters syndrom karakteriseres gjerne med små testikler, 85% har gynekomasti (økning av
brystkjertelvev) ved puberteten, redusert kroppsbehåring, særlig uttalt for aksille- og kjønnsbehåring
og skjeggvekst, redusert muskelmasse, som regel normal penis.
Hvilken nomenklatur betegner syndromet?
A
B
C
D

45, X
47, XYY
47, XX/XY, +18
47, XXY
000016098eb3c06249
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D-aldoheksosene er vist under. D-Glukose har tre epimere blant disse.

Hvilke?
A
B
C
D

Galaktose, Mannose, Allose
Galaktose, Talose, Mannose
Talose, Idose, Mannose
Gulose, Mannose, Altrose
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Hvilken mangelsykdom kan D-vitaminmangel føre til?
A
B
C
D

Berberi
Kwashiorkor
Rakitt
Skjørbuk
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Betegnelsene kromosomer og kromatider beskriver DNA i cellene våre.
Hvilket av disse utsagnene er korrekt?
A
B
C
D
E

En normal celle har 46 kromosomer
To kromosom innen ett kromosompar er identiske
To kromatider innen ett metafasekromosom er homologe
En normal celle har 46 kromatider under metafasen
En normal celle har 23 autosomale kromosompar
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Firfotmodellen er basert på den biopsykososiale forståelsesmodellen. Den har fokus på 4 elementer:
S: symptomer, U: utviklingsnivå, P: personlige egenskaper, O: oppvekstmiljø. Hvilket av alternativene
under gir best beskrivelse av O (oppvekstmiljø) i denne modellen?
A
B
C
D

Oppvekstmiljø beskriver hvordan miljøgifter i naturen kan påvirke barns utvikling
Oppvekstmiljø beskriver måten barnet påvirker sine omgivelser på
Oppvekstmiljø beskriver faktorer på skolen som påvirker barnets utvikling
Oppvekstmiljø beskriver faktorer av betydning i barnets omsorgsmiljø
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Hvilke av alternativene under beskriver best hva som ligger i begrepet omsorgssvikt?
A
B
C
D

Når barnet ikke får tilstrekkelig støtte fra sine omsorgsgivere til å kunne bli den beste versjonen
av seg selv
Når barn utsettes for strenge regler hjemme
Når barnets basale følelsesmessige behov blir ignorert av deres omsorgsgivere
Når barnet mobbes på skolen og omsorgspersoner ikke får stoppet det
000016098eb3c06249
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Utviklingspsykologien beskriver ungdommelig egosentrisme som et normalt utviklingstrekk hos
ungdom: hvilket av svaralternativene under beskriver dette fenomenet best?
A
B
C
D

Ungdommelig egosentrisme betyr at man bare tenker på seg selv
Ungdommelig egosentrisme kjennetegnes ved at man har god selvtillit
Ungdommelig egosentrisme kjennetegnes med at man føler at man står foran et imaginært
(usynlig) publikum
Ungdommelig egosentrisme beskriver at ungdom liker oppmerksomhet
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Münchhausen syndrom by proxy er en alvorlig og sjelden tilstand.
Hva kjennetegner dette syndromet?
A
B
C
D

Produksjon av fysiske symptomer som kan føre til psykiske problemer
Produksjon av psykiske symptomer som omsorgsgiver mener er reell sykdom
Omsorgsgivers produksjon av fysiske eller psykiske symptomer hos barn
Produksjon av fysiske symptomer som ungdommen ønsker behandling for
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De nordiske landene skiller seg ut med sin modell for "velferdsstaten", og sine prinsipper for hvilke
ytelser (trygd og pensjoner) befolkningen har krav på
Hvilke svaralternativ beskriver best de prinsipper som modellen bygger på?
A
B
C
D

Ytelsene er i stor grad uavhengig av deltagelse i arbeidsmarkedet
Ytelser er i stor grad finansiert gjennom innbetalinger fra arbeidsgiver og arbeidstaker.
Ytelsene man har rett på avhenger av hvor mye man har betalt inn
Ytelsene er avhengig av at man har god forsikring
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I 2018 var det 40 år siden Alma Ata-deklarasjonen ble lansert og vedtatt av Verdens helseorganisasjon
(WHO). Deklarasjonen er fortsatt aktuell for dagens helsetjeneste.
Hva er hovedessensen i denne deklarasjonen?
A
B
C
D

Tilgangen til både primær – og spesialisthelsetjeneste ble for første gang definert som en viktig
forutsetning for å sikre helse for alle
Tilgangen til spesialisthelsetjeneste ble for første gang definert som en viktig forutsetning for å
sikre helse for alle
Tilgang til en gratis helsetjenesten ble for første gang definert som en viktig forutsetning for å
sikre helse for alle
Tilgang til primærhelsetjeneste ble for første gang definert som en viktig forutsetning for å sikre
helse for alle
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