A) Biovetenskap - Apotekare - 23 maj (31 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-05-23 (08:30—11:30)

Name | Code:

Exam description
VIKTIG INFORMATION!
Det är tre del att besvara
Del A - Biovetenskap
Del A - Kemi,
Del A - Farmaci
Varje 10:e sekund sparas dina svar automatiskt.
Använd inte webbläsarens "back" och "forward" knappar för att förflytta dig mellan frågorna. Tryck istället på knapparna Next Question och
Prev. Question.
Vik ner din datorskärm om du lämnar ditt bord.
Observera att endast ETT svarsalternativ är rätt för varje fråga

Question 1

En patient får ett analgetikum mot mycket svår artrosvärk förskrivet. För att hantera biverkningar från preparatet förskrivs samtidigt
oral lösning Duphalac (laktulos), orala droppar Cilaxoral (natriumpikosulfat) och tablett Postafen (meklozin). Vilket analgetikum har
patienten fått förskrivet?






Depottablett Dolcontin (morfin)
Tablett Panodil (paracetamol)
Tablett Voltaren T (diklofenak)
Tablett Tradolan (tramadol)
Tablett Arcoxia (etoricoxib)

Max score: 1

Question 2

Bertil är en 45-årig man som precis har fått diagnosen svår egentlig depression. Mannen har tidigare prövat SSRI, men detta har
inte haft någon effekt. Vilken läkemedelssubstans i monoterapi bör man i första hand rekommendera till Bertil enligt svenska
behandlingsrekommendationer?






agomelatin
johannesörtextrakt
klomipramin
mirtazapin
sertralin

Max score: 1

Question 3

Patienter som har diagnosen stabil angina pectoris brukar, förutom anfallsförebyggande behandling, även få läkemedel för
anfallskupering för att bryta ett anfall. Vilken behandlingsstrategi rekommenderas i första hand som anfallskupering vid stabil angina
pectoris, enligt svenska behandlingsrekommendationer?






Bricanyl Turbuhaler 0,5 mg/dos (terbutalin), 1-2 inhalationer vid behov
Felodipin (amlodipin), 5 mg, 1 depottablett 1 gång dagligen
Imdur (isosorbidmononitrat) 30 mg, 1 depottablett 1 gång dagligen
Nitrolingual (glycerylnitrat) 0,4 mg/dos, 1-2 spraydoser vid behov
SelokenZOC (metoprolol) 100 mg, 1 depottablett 1 gång dagligen

Max score: 1

Question 4

 graf fråga 4.jpg
I nedanstående graf ses plasmakoncentrationer för ett läkemedel som administrerats både peroralt och intravenöst. Vad stämmer
för den perorala administreringen?






Distributionsvolymen är större, vilket leder till längre halveringstid.
De metaboliserande enzymerna är mättade vilket leder till en längre halveringstid.
Det sker komplexbindning i tarmen, som gör att det tar tid för substansen att ta sig in i kroppen.
Proteinbindningen är lägre, vilket gör att mer av substansen fördelas ut till perifer vävnad.
Absorptionen är långsam, och begränsar därmed substansens elimination.

Max score: 1

Question 5

Vad kännetecknar en hydrofil läkemedelssubstans?
 Passerar med lätthet blod-hjärn-barriären (BBB)
 Reabsorberas oftast i njurens (distala) tubuli
 Har dåliga förutsättningar att passera biologiska membran (transcellulärt)
 Fördelas oftast över membran med hjälp av endocytos
 Genomgår ofta fas-I reaktion innan den utsöndras

Max score: 1

Question 6

 Picture1 (3).jpg
I grafen nedan ses plasmakoncentrationer från olika administreringsvägar. Vilken av kurvorna illustrerar en intramuskulär
administreringsväg? (LÄGG TILL FIGUR)






Kurva A
Kurva B
Kurva C
Kurva D
Ingen av kurvorna

Max score: 1

Question 7

Viket påstående är rätt för en substans som enbart utsöndras renalt?






Clearance (CL) påverkar distributionsvolymen (V)
Clearance (CL) påverkar intrinsic clearance (CL int)
Distributionsvolymen (V) påverkar obunden fraktion (fu)
Obunden faktion (fu) påverkar distributionsvolymen (V)
Obunden fraktion (fu) påverkar intrinsic clearance (CL int)

Max score: 1

Question 8

Vilka av följande läkemedelsgrupper kan användas vid Parkinsons sjukdom?






Levodopa, dopaminagonister och MAO-A-hämmare
Levodopa, dopaminagonister och MAO-B-hämmare
Levodopa, dopaminantagonister och MAO-B-hämmare
Levodopa, muskarinantagonister och MAO-A-hämmare
Levodopa, muskarinagonister och MAO-B-hämmare

Max score: 1

Question 9

Vilka farmakologiska effekter ses med en acetylkolinesterashämmare?






Liten pupill, ökad sekretion, sammandragning av luftvägarna
Liten pupill, ökad sekretion, vidgning av luftvägarna
Liten pupill, minskad sekretion, vidgning av luftvägarna
Stor pupill, ökad sekretion, sammandragning av luftvägarna
Stor, pupill, minskad sekretion, vidgning av luftvägarna

Max score: 1

Question 10

En dos-responskurva illustrera sambandet mellan koncentration och farmakologisk effekt av ett läkemedel. Ur kurvorna kan man
avläsa ett läkemedels potens och efficacy. Vad innebär potens och efficacy?
 Potens anger hur starkt läkemedlet binder till sin receptor och efficacy beskriver hur stor mängd läkemedel som behövs
för att ge maximal effekt.
 Potens anger hur stor den biologiska effekten av ett läkemedel är och efficacy anger hur starkt läkemedlet binder till sin
receptor.
 Potens anger mängden läkemedel som behövs för att ge en viss effekt och efficacy anger hur starkt läkemedlet binder till
sin receptor
 Potens anger mängden läkemedel som behövs för att ge en viss effekt och efficacy anger tendensen för läkemedlet att
aktivera sin receptor.
 Potens anger hur stor den biologiska effekten av ett läkemedel är och efficacy anger hur stor del av läkemedlet som når
systemkretsloppet
Max score: 1

Question 11

Ett läkemedel som används vid hjärt-kärlsjukdom aktiverar guanylatcyklas vilket leder till ökad koncentration av cGMP som i sin tur
ger vasodilatation. Vilket är läkemedlet?






ADP-antagonister
Digitalisglykosider
Organiska nitrater
Kalciumsensitiserare
Kärlselektiva kalciumantagonister

Max score: 1

Question 12

Varför har medellångverkade insuliner längre verkningstid än snabbverkande insulin?






Det medellångverkade insulinet har ett annat pH än snabbverkande insulin
Det medellångverkade insulinet har fällts ut till svårlösliga kristaller
Det medellångverkade insulinet administreras på annat sätt än snabbverkande insulin
Det medellångverkade insulinet har renats fram från djurvävnad
Det medellångverkade insulinet har ett stort antal icke naturliga aminosyror i insulinmolekylen

Max score: 1

Question 13

Glukokortikoider används vid behandling av astma på grund av deras…






…antiinflammatoriska effekt
…analgetiska effekt
…bronkvidgande effekt
…metabola effekt
…sekretionshämmande effekt

Max score: 1

Question 14

Vilken verkningsmekanism har kloramfenikol?






Hämmar bakteriens DNA-syntes
Hämmar bakteriens cellväggsuppbyggnad
Hämmar bakteriens RNA-syntes
Hämmar bakteriens sterolsyntes
Hämmar bakteriens proteinsyntes

Max score: 1

Question 15

FARMAKOLOGI VIKTORIA (A+R)
Vilken av följande substanser hämmar leverns kolesterolsyntes och minskar koncentrationen av LDL i blodet?






ADP-antagonister
fibrater
fiskolja
resiner
statiner

Max score: 1

Question 16

Kunskap om en läkemedelskandidats toxikologiska profil bygger i allmänhet på data från toxicitetsstudier på försöksdjur.
Toxicitetsstudier delas upp i allmänna och specifika toxicitetsstudier. Vilket påstående är rätt för toxicitetsstudier?






En akut toxicitetsstudie på marsvin är en specifik toxicitetsstudie
En helkroppsautoradiografisk studie på hamster är ett specifik toxicitetsstudie
En subkronisk toxicitetsstudie (90-dagarsstudie) på råtta är en allmän toxicitetsstudie
En segment 2-studie på kanin är en allmän toxicitetsstudie
Ett Ames test är en allmän toxicitetsstudie som görs in vitro

Max score: 1

Question 17

En cell kan genomgå apoptotisk celldöd eller nekrotisk celldöd. Vad är det som ytterst avgör om cellen kan genomgå apoptos?






ATP-halten i cellen
Halten reaktiva syreföreningar (ROS) i cellen
Kalciumjonkoncentrationen i cytoplasma
Natriumjonkoncentrationen i cytoplasma
Lysosomala enzymer i cellen

Max score: 1

Question 18

Paracetamolförgiftning är en av de vanligare intoxikationerna vid överdosering av läkemedel. Vilket är det främsta målorgan för
toxicitet orsakad av paracetamol och vad används som antidot?






Lever är målorgan för toxicitet och acetylcystein är antidot
Lever är målorgan för toxicitet och naloxon är antidot
Lunga är målorgan för toxicitet och acetylcystein är antidot
Njure är målorgan för toxicitet och acetylcystein är antidot
Hjärnan är målorgan för toxicitet och naloxan är antidot

Max score: 1

Question 19

Vilken cellulär process har chaperonerna betydelse för?






Fosforylering av protein
Glykosylering av protein
Nedbrytning av protein
Utsöndring av protein
Veckning av protein

Max score: 1

Question 20

Vad används glykogen till i kroppen och i vilka organ finns de största mängderna av detta ämne?






Det används till att lagra glukos och finns framförallt i lever och muskler
Det används till att stimulera glukosnedbrytning och finns framförallt i lever och njure
Det används till att bryta ner komplexa lipider och finns framförallt i lever och fettvävnad
Det används till att bilda triacylglyceroler och finns framförallt i lever och fettvävnad
Det används till att stimulera proteinsyntes och finns framförallt i lever och njure

Max score: 1

Question 21

I vilket organ och var i cellen utförs de flesta läkemedelsmetaboliserande reaktionerna?






I tarmens mitokondrier
I njurens mitokondrier
I leverns mitokondrier
I leverns cytosol
I leverns släta endoplasmatiska retikel

Max score: 1

Question 22

Hjärtcykeln delas in systole, där kamrarna kontraheras, och diastole, där kamrarna relaxeras. Vilka av nedanstående hjärtklaffar är
öppna/stängda under kammarkontraktionens ejektionsfas?






Aortaklaffen öppen och mitralisklaffen stängd
Aortaklaffen stängd och pulmonalisklaffen öppen
Både aortaklaffen och mitralisklaffen öppna
Både pulmonalisklaffen och tricuspidalisklaffen stängda
Tricuspidalisklaffen stängd och mitralisklaffen öppen 

Max score: 1

Question 23

Vilka hormoner reglerar produktionen av könshormon hos män och kvinnor?






(1) follikelstimulerande hormon (2) cortisol (3) aldosteron
(1) follikelstimulerande hormon (2) cortisol (3) luteiniserande hormon
(1) gonadotropinfrisättande hormon (2) follikelstimulerande hormon (3) luteiniserande hormon
(1) gonadotropinfrisättande hormon (2) oxytocin (3) luteiniserande hormon
(1) oxytocin (2) cortisol (3) aldosteron

Max score: 1

Question 24

I en stimulerande synaps leder frisättning av transmittorsubstans till depolarisering av mottagarcellen, som regel på grund av att
natriumjoner strömmar __(1)__ genom receptorstyrda jonkanaler. Denna depolarisering kallas en __(2)__ .






(1) ut ur cellen, (2) inhibitorisk postsynaptisk potential
(1) ut ur cellen, (2) excitatorisk postsynaptisk potential
(1) in i cellen, (2) aktionspotential
(1) in i cellen, (2) excitatorisk postsynaptisk potential
(1) in i cellen, (2) inhibitorisk postsynaptisk potential

Max score: 1

Question 25

Njuren har till uppgift att filtrera plasman och bilda __(1 )__. Det kapillärnystan som filtrerar plasman kallas __(2)__. Från den
filtrerade vätskan absorberas näringsämnen, bland annat glukos, tillbaka till blodet. Den del av nefronet som har till uppgift att
reabsorbera glukos heter __(3)__.






(1) primärurin (2) afferent arteriol (3) distala tubuli
(1) primärurin (2) afferent arteriol (3) proximala tubuli
(1) primärurin (2) glomerulus (3) proximala tubuli
(1) sekundärurin (2) glomerulus (3) distala tubuli
(1) sekundärurin (2) afferent arteriol (3) distala tubuli

Max score: 1

Question 26

Vilken är effekten av makrolider på bakterieceller?






Löser upp bakteriens cellmembran
Hämmar bakteriens cellväggssyntes
Hämmar bakteriens folsyrasyntes
Hämmar bakteriens DNA-syntes
Hämmar bakteriens proteinsyntes

Max score: 1

Question 27

Vilken funktion har enzymet integras hos HIV-virus?






Leder till integrering av HIV-DNA i en kromosom
Klyver ut HIV-DNA från den kromosom där virus är integrerat
Klyver polypeptider som bildats vid translation för att ge funktionella proteiner
Katalyserar syntes av en RNA-kopia med HIV-RNA som mall
Katalyserar syntes av HIV-RNA från integrerat HIV-DNA

Max score: 1

Question 28

Vilken process katalyseras av DNA-ligas?






Bildandet av en fosfodiester-binding mellan Okazaki fragment
Polymerisering av nukleotider på den ledande strängen
Polymeriserar en primer som behövs för att starta replikationen
Tar bort felparade nukleotider genom att hydrolysera fosfodiester-bindningar
Tar bort överspänning i DNA-molekylen som uppkommer i replikationen

Max score: 1

Question 29

Med vilken molekylärbiologisk metod är det möjligt att mäta uttrycksnivån av en gen?






PCR (Polymerase Chain Reaction)
RT-PCR (Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction)
Rekombinant DNA-teknologi
Kloning
DNA-sekvensering

Max score: 1

Question 30

Vad är hematopoes?






Bildandet av blodcellerna
Blödarsjuka, en brist av en koagulationsfaktor
Kemokin-medierad migration
Nedbrytning av röda blodkroppar i levern
Syntesen av hemoglobin

Max score: 1

Question 31

Vad är antikroppar?






De är det genetiska minnet som finns i DNA
En signalsubstans som aktiverar nervceller att börja producera prostaglandiner
Ett anti-inflammatoriskt cytokin som produceras av makrofager
Ett antigenbindande protein som produceras av B celler
Strukturer av bindväv, som kapslar in patogena mikroorganismer

Max score: 1

Reference
Responsable for examination:
Main responsible person for the examination is Shima Momeni

A) Farmaci - Apotekare - 23 maj (15 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-05-23 (08:30—11:30)

Name | Code:

Exam description
VIKTIG INFORMATION!
Det är tre del att besvara
Del A - Biovetenskap
Del A - Kemi,
Del A - Farmaci
Varje 10:e sekund sparas dina svar automatiskt.
Använd inte webbläsarens "back" och "forward" knappar för att förflytta dig mellan frågorna. Tryck istället på knapparna Next Question och
Prev. Question.
Vik ner din datorskärm om du lämnar ditt bord.
Observera att endast ETT svarsalternativ är rätt för varje fråga

Question 1

Många läkemedel innehåller amfifila ämnen. Vad är amfifila ämnen?






De är ämnen som har mycket låg löslighet i vatten
De är ämnen som har både hydrofila och hydrofoba egenskaper
De är radioaktiva ämnen med långsamt sönderfall
De är ämnen som löser sig bra i oljor men inte i vatten
De är ämnen som är mycket lättflyktiga

Max score: 1

Question 2

Kolligativa egenskaper är en typ av lösningars egenskaper som har stor betydelse för flera farmaceutiska tillämpningar. Vilka två är
exempel på kolligativa egenskaper?






Fryspunktssänkning och kokpunktssänkning
Smältpunktshöjning och kokpunktshöjning
Smältpunktssänkning och kokpunktssänkning
Osmotiskt tryck och fryspunktssänkning
Osmotiskt tryck och kokpunktssänkning

Max score: 1

Question 3

Konsekutiva reaktioner är en vanligt förekommande typ av reaktionsmekanism i samband med upptag, distribution och nedbrytning
av läkemedel i kroppen. Hur ser mekanismen ut för en konsekutiv kemisk reaktion?






A+B→C
A→B→C
A→B
2A → B
A⇌B

Max score: 1

Question 4

Det finns fyra olika procedurer för godkännande av läkemedel. Vilken godkännandeprocedur ska en läkemedelstillverkare av ett
nytt läkemedel mot diabetes välja för att söka ett försäljningstillstånd?






Tillverkaren ska välja den centrala godkännandeproceduren
Tillverkaren ska välja den decentrala godkännandeproceduren
Tillverkaren kan välja mellan den centrala godkännandeproceduren eller proceduren för ömsesidigt erkännande
Tillverkaren kan välja mellan den decentrala godkännandeproceduren eller proceduren för ömsesidigt erkännande
Tillverkaren kan välja mellan den nationella godkännandeproceduren eller den centrala godkännandeproceduren

Max score: 1

Question 5

Vad krävs för att få släppa ut en medicinteknisk produkt på marknaden inom EU?
 Produkter i säkerhetsklass IIa eller högre ska vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet.
 Produkter i säkerhetsklass IIb eller högre samt aktiva implantat ska vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet.
 Produkter i säkerhetsklass Is samt IIa eller högre ska vara CE-märkt enligt det medicinska direktivet.
 Produkten ska vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet. Om produkten har tillbehör så behöver dessa inte
vara CE-märkta men kombinationsanvändning ska vara verifierad.
 Produkten ska vara CE-märkt enligt det medicintekniska direktivet. Om produkten har tillbehör så ska även dessa vara
CE-märkta och kombinationsanvändning ska vara verifierad.
Max score: 1

Question 6

Begreppet incidens för en sjukdom används inom epidemiologi. Vad anger incidens?






Antalet insjuknanden i specificerad population under en specificerad tidsperiod
Antalet sjuka i en specificerad population
Andelen friska efter en viss behandling
Andelen insjuknade under en specificerad tidsperiod i totalbefolkningen
Andelen sjuka i en specificerad population under en specificerad tidsperiod

Max score: 1

Question 7

Inom epidemiologi och hälsoekonomi används ofta proximätning. Vad innebär proximätning?
 Det är en studiedesign för att undvika minnesbias
 Den syftar till att visa samband mellan två olika variabler som mäts och har ett teoretiskt troligt samband
 Den innebär att en variabel mäts för att stärka hur starkt den är associerad till en annan mer slutgiltig variabel
 Den innebär att en variabel approximeras till ett slumpmässigt valt värde då den variabel som önskas mätas inte kan
observeras eller data saknas
 Den innebär att en variabel mäts som ersätter eller representerar en annan variabel när denna inte kan observeras eller
då data saknas
Max score: 1

Question 8

En vanlig hälsoekonomisk variabel är DDD. Vad står DDD för?






Definierade dagliga doser, medeldoseringen av ett läkemedel för en definierad population
Definierad dygnsdos, den förmodade medeldosen till vuxna vid underhållsbehandling vid läkemedlets huvudindikation
Definitiv dagsdosering, den faktiska dosen för ett läkemedel given en specifik dag
Dagar till definitiv död, den maximala överlevnadstiden som kalkyleras med i mortalitetsstudier
Determinerad dödlig dos, den maximala dosen till vuxna som kan ges innan risk för dödsfall föreligger

Max score: 1

Question 9

Vad innebär en fördelningskoefficient?






Hur stor del av en läkemedelsmolekyl som är hydrofob
Hur läkemedlet fördelar sig mellan laddat och oladdat tillstånd
Hur en viss läkemedelsmolekyl fördelar sig mellan till exempel oktanol och vatten
Hur olika atomer är fördelade inom en läkemedelsmolekyl
Hur olika hjälpämnen fördelar sig runt en läkemedelsmolekyl

Max score: 1

Question 10

En tablett har enligt produktresumén följande innehåll: Vattenfri citronsyra, vattenfri natriumkarbonat, vattenfri kolloidal kiseldioxid,
makrogol, propylenglykol. Vilken huvudsaklig funktion har citronsyra i beredningen?






Bindemedel
Fyllnadsmedel
Smakämne
Smörjmedel
Sprängmedel

Max score: 1

Question 11

Ett läkemedel har enligt produktresumén följande innehåll: Paracetamol, mannitol, krospovidon, aspartam, magnesiumstearat,
polymetakrylater, kolloidal vattenfri kiseldioxid, smakämne (svartvinbärssmak innehållande citron-, apelsin-, vanilj- och
mintessenser). Vilken läkemedelsform har läkemedlet?






Brustablett
Konventionell tablett
Munsönderfallande tablett
Oral lösning
Suppositorium

Max score: 1

Question 12

Om viskositeten för en suspension ökar med ökad skjuvhastighet blir det problem vid injektion av suspensionen. Vad kallas detta
reologiska beteende?






Dilatant
Elastiskt
Newtonskt
Pseudoplastiskt
Tixotropt

Max score: 1

Question 13

Sterilitet vid framställning av sterila läkemedel definieras teoretiskt som frånvaro av levande mikroorganismer. Vid sterilisering
används dock i praktiken en sannolikhetsdefinition för sterilitet. Vilken sannolikhetsnivå används i praktiken vid tillverkning av sterila
läkemedel?






1/1 000
1/10 000
1/100 000
1/1 000 000
1/10 000 000

Max score: 1

Question 14

Vilket hjälpämne används vanligen som bärarpartiklar i inhalationspulver?






Cellulosa
Laktos
Polyetylenglykol
Stärkelse
Talk

Max score: 1

Question 15

Nasal administrering används inte enbart för lokal effekt utan även för systemiskt upptag. Vilka är de vanligaste orsakerna till att
man använder denna administreringsväg för systemiskt upptag?






Att man kan administrera högdosläkemedel och få en snabb effekt
Att man kan erhålla förlängd effekt och få en högre biotillgänglighet än oralt
Att man får en snabb effekt och undviker 1:a passagemetabolismen
Att man undviker lokal nedbrytning i slemhinnan och får en jämn plasmakoncentration
Att man kan undvika lokal irritation och få bättre patientföljsamhet

Max score: 1

Reference
Responsable for examination:
Main responsible person for the examination is Shima Momeni

A) Kemi - Apotekare - 23 maj (15 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-05-23 (08:30—11:30)

Name | Code:

Exam description
VIKTIG INFORMATION!
Det är tre del att besvara
Del A - Biovetenskap
Del A - Kemi,
Del A - Farmaci
Varje 10:e sekund sparas dina svar automatiskt.
Använd inte webbläsarens "back" och "forward" knappar för att förflytta dig mellan frågorna. Tryck istället på knapparna Next Question och
Prev. Question.
Vik ner din datorskärm om du lämnar ditt bord.
Observera att endast ETT svarsalternativ är rätt för varje fråga

Question 1

Titrering används ofta inom läkemedelsanalys för både kvantitativa och kvalitativa analyser. Vilken av följande teoretiska principer
används för att haltbestämma en protolyt med hjälp av tekniken titrering?






I ekvivalenspunkten är volymen (V) titrator = koncentrationen (c) titrand
I ekvivalenspunkten är molmängden (n) titrator = molmängden (n) titrand
I ekvivalenspunkten är temperaturen för titratorn = molmängden (n) titrand
I halvtitrerpunkten är molmängden (n) titrator = molmängden (n) titrand
I halvtitrerpunkten är koncentrationen (c) titrator = volymen (V) titrand

Max score: 1

Question 2

Vid läkemedelsanalys kan masspektrometri vara en lämplig teknik. Vad är det som mäts när masspektrometri används som
detektionsteknik?






Molekylers förmåga att absorbera ljus
Molekylers koncentration över tid
Molekylers massa över laddning
Molekylers laddning över tid
Molekylers förmåga att rotera

Max score: 1

Question 3

Vid läkemedelsanalys är kromatografi en vanligt förekommande teknik. Vilken av följande beskrivningar stämmer överens med
begreppet retentionsfaktor.
 Ett siffervärde som beskriver partikelstorleken (µm) på den stationära fasen
 Ett siffervärde som beskriver upplösningen (Rs) mellan två kromatografiska toppar
 Ett siffervärde som beskriver bredden av en kromatografisk topp (w)
 Ett siffervärde som beskriver flödeshastigheten (ml/min)
 Ett siffervärde som beskriver retentionstiden (t r) i relation till dödtiden (t 0)

Max score: 1

Question 4

 AK1.jpg
Vilken av följande läkemedelssubstanser (se bild) innehåller den funktionella gruppen ester?






Cyklopentolat
Fenoximetylpenicillin
Haloperidol
Propranolol
Sumatriptan

Max score: 1

Question 5

Hormonet adrenalin är en molekyl i den rena R-formen. Molekylen finns i två former som är spegelbildsmolekyler till varandra, de är
dock inte identiska. Vad kallas denna typ av molekyl där molekyl och spegelbildsmolekyl inte är identiska?






Symmetricentrum
Symmetrielement
Diastereomer
Enantiomer
Racemat

Max score: 1

Question 6

 AK3.jpg
När läkemedelssubstanser binder till målprotein uppstår olika interaktioner och bindningar däremellan. Av vilken typ är den
prickade i bilden (A)?






Dipol-dipol interaktion
Hydrofob interaktion
Jonbindning
Kovalent bindning
Vätebindning

Max score: 1

Question 7

 AK4.jpg
Substansen trihexylfenidyl ser ut som på bilden. Vilket rationellt kemiskt namn har trihexylfenidyl?






1-cyclohexyl-1-fenyl-1-piperidino-3-propanol
1-cyklopentyl-3-fenyl-3-piperidino-3-propanol
1-cyclohexyl-1-fenyl-3-piperidino-2-butanol
1-cyclopentyl-1-fenyl-3-piperidino-2-butanol
1-cyklohexyl-1-fenyl-3-piperidino-1-propanol

Max score: 1

Question 8

 AK5.jpg
I vissa beredningar är sumatriptan (se bilden) löst i en buffert som innehåller bland annat svavelsyra. I vilken form är sumatriptan i
närvaro av svavelsyra?






Protonerad och därför minusladdad
Protonerad och därför plusladdad
Oprotonerad och därför minusladdad
Oprotonerad och därför plusladdad
Deprotonerad och därför minusladdad

Max score: 1

Question 9

 AK6.jpg
I reaktionen på bilden bildas molekylen Y från molekylen X. Vilken typ av reaktion är detta ett exempel på?






Acylering
Alkylering
Hydrolys
Oxidation
Reduktion

Max score: 1

Question 10

 LMK1 (1).jpg
Vilken läkemedelsgrupp tillhör strukturen på bilden?






Bensodiazepiner
Glukokortikoider
Nukleosidanaloger
Penicilliner
Tricykliskt antidepressiva

Max score: 1

Question 11

 LMK2 (1).jpg
Vilken av substanserna i bilden kommer vara i princip helt laddad vid pH 9?






betaxolol
kinapril
nifedipin
periciazin
prednisolon

Max score: 1

Question 12

Det är vanligt att den farmakologiska tillhörigheten för en läkemedelssubstans markeras genom ett suffix i substansens generiska
namn, t ex -barbital för barbiturater. Vilket är det gemensamma suffixet för kinasinhibitorer?






-dipin
-mab
-nib
-olol
-pril

Max score: 1

Question 13

 LMK10.jpg
Läkemedelssubstanser har oftast både hydrofila och lipofila delar. Vilken av de inringade delarna i tipranavir är mest lipofil?






A
B
C
D
E

Max score: 1

Question 14

Vilket av följande alternativ beskriver ett läkemedel från en naturprodukt med sitt korrekta ursprung?






Morfin, som kommer från belladonna (Atropa belladonna).
Penicillin, som kommer från tryffelsvampar från familjen Tuberaceae.
GLP-1 agonisten exenatide, som kommer från ödlan gilamonster ( Heloderma suspectum).
Avermectin, som kommer från vallmon Papaver somniferum
Ibuprofen, som kommer från växter av släktet Salix.

Max score: 1

Question 15

Ge förslag på ett produktionssystem för ett läkemedelsprotein som har massan 20 kDa. Det innehåller inga posttranslationella
modifieringar.






Rekombinant expression i bakterien E. coli.
Rekombinant expression i CHO-celler (chinese hamster ovary). Det säkerställer rätt glykosylering.
Rekombinant expression i jästceller. Det är det vanligaste och absolut bästa sättet att göra alla proteiner.
Ett protein som har massan 20 kDa lämpar sig väl för produktion genom kemisk syntes.
Proteinet kan med fördel göras i genetiskt modifierade djur.

Max score: 1

Reference
Responsable for examination:
Main responsible person for the examination is Shima Momeni

B) Biovetenskap - Apotekare - 23 maj (20 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-05-23 (12:30—15:30)

Name | Code:

Exam description
VIKTIG INFORMATION!
Det är tre del att besvara
Del B - Biovetenskap
Del B - Kemi,
Del B - Farmaci
Varje 10:e sekund sparas dina svar automatiskt.
Använd inte webbläsarens "back" och "forward" knappar för att förflytta dig mellan frågorna. Tryck istället på knapparna Next Question och
Prev. Question.
Vik ner din datorskärm om du lämnar ditt bord.
Observera att endast ETT svarsalternativ är rätt för varje fråga

Question 1

En apotekskund vill köpa Tablett Ipren (ibuprofen) som febernedsättande. Kunden använder även Tablett Waran 2,5 mg dagligen.
Du vet att dessa två läkemedel interagerar. Vilket febernedsättande läkemedel och vilken dygnsdos av detta bör du istället
rekommendera?






Panodil (paracetamol) maxdos 2 g/dygn
Panodil (paracetamol) maxdos 4 g/dygn
Pronaxen (naproxen) maxdos 250 mg/dygn
Pronaxen (naproxen) maxdos 500 mg/dygn
Pronaxen (naproxen) max 1250 mg/dygn

Max score: 1.5

Question 2

Ove är en 82-årig man som fått besvär med urinträngningar och sveda vid urinering. Han har ingen flanksmärta eller feber.
Husläkaren bedömer att Ove har fått en afebril urinvägsinfektion (UVI). I övrigt är Ove fullt frisk, utan andra sjukdomar eller andra
läkemedel. Oves eGFR är 38 ml/min. Vilken behandlingsstrategi rekommenderas i första hand till honom, enligt svenska
behandlingsrekommendationer?






Tablett Bactrim Forte (sulfametoxazol/trimetoprim), 800 mg/160 mg, 1 tablett 2 gånger dagligen i 14 dagar
Tablett Ciprofloxacin (ciprofloxacin) 500 mg, 1 tablett 2 gånger dagligen i 14 dagar
Tablett Furadantin (nitrofurantoin) 50 mg, 1 tablett 3 gånger dagligen i 7 dagar
Tablett Kåvepenin (fenoximetylpencillin) 1g, 1 tablett 3 gånger dagligen i 7 dagar
Tablett Selexid (pivmecillinam) 200 mg, 1 tablett 3 gånger dagligen i 7 dagar.

Max score: 1.5

Question 3

Absorptionsegenskaper för ett allergiläkemedel har undersökts genom att mäta exponering (AUC) från perorala administreringar.
En annan substans (FAP2Y) har i ytterligare försök administrerats en gång dagligen under 7 dagar (tillsammans med
allergiläkemedlet). Vilken påverkan har FAP2Y på allergisubstansen?
Försök

AUC (mg x h / L) för allergiläkemedlet

Allergiläkemedel

40 ± 3

Allergiläkemedel + FAP2Y (dag 0)

41 ± 3

Allergiläkemedel + FAP2Y (dag 7)

23 ± 5







Den hämmar efflux av allergiläkemedlet
Den hämmar influx av allergiläkemedlet
Den inducerar efflux av allergiläkemedlet
Den inducerar influx av allergiläkemedlet
Den komplexbinder med allergiläkemedlet

Max score: 1.5

Question 4

Läs nedan, modiferade FASS-text för Zomig tabletter (zolmitriptan). Vilken information i texten anger att zolmitriptan uppvisar en
effektfördröjning?
Farmakokinetik
Zolmitriptan absorberas långsamt men väl efter oral administrering. Biotillgängligheten är cirka 40%. Det förekommer en aktiv
metabolit (N-desmetylmetaboliten) som är 2-6 gånger mer potent än zolmitriptan.
Plasmakoncentrationen av zolmitriptan och dess metaboliter är lägre under de första 4 timmarna efter intag under migränattack
jämfört med en migränfri period.
Zolmitriptan elimineras till största delen genom metabolism i levern och metaboliterna utsöndras därefter via urinen.
Totalt plasmaclearance är 10 mL/min/kg. Distributionsvolymen är 2.4 L/kg och plasmaproteinbindningen av zolmitriptan och Ndesmetylmetaboliten är 25%. Halveringstiden för metaboliterna är i samma storleksordning vilket tyder på att deras elimination
är begränsad av bildningshastigheten.
 Det förekommer en aktiv metabolit
 Halveringstiden för metaboliterna är i samma storleksordning vilket tyder på att deras elimination är begränsad av
bildningshastigheten
 Plasmakoncentrationen är lägre under de första 4 timmarna efter intag under migränattack
 Zolmitriptan absorberas långsamt men väl efter oral administrering
 Zolmitriptan elimineras till största delen genom metabolism
Max score: 1.5

Question 5

Antipsykotiska medel kan ge upphov till en rad olika biverkningar. Vilken av följande biverkningar kan lindras genom samtidig
administrering av antikolinerga läkemedel?






Prolaktinstegring
Muskelstelhet
Viktökning
Trötthet
Yrsel

Max score: 1.5

Question 6

Varför bör inte levotyroxin administreras tillsammans med järn?






En toxisk metabolit bildas
Ett olösligt komplex bildas
Järn förstärker levotyroxinets effekt
Järn inducerar levotyroxins metaboliserande enzymer
Järn hämmar levotyroxins metaboliserande enzymer

Max score: 1.5

Question 7

Vilket antidiabetika har den ovanliga med allvarliga biverkningen laktatacidos?






ACE-hämmare
Metformin
SGLT-2-hämmare
Statiner
Sulfonureider

Max score: 1.5

Question 8

Vilken är den största risken med att kombinera en betablockerare och en oselektiv kalciumantagonist?






Betablockeraren inducerar kalciumantagonistens metaboliserande enzymer
Betablockeraren hämmar kalciumantagonistens metaboliserande enzymer
Betablockeraren hämmar kalciumantagonistens blodtryckssänkande effekt
Kombinationen kan leda till en kraftig blodtryckshöjning
Kombinationen kan leda till ett kraftigt blocktrycksfall

Max score: 1.5

Question 9

Vitamin K kan användas som antidot (motgift) vid överdosering ev ett visst läkemedel. Vilket?






ADP-antagonister
acetylsalicylsyra
heparin
paracetamol
warfarin

Max score: 1.5

Question 10

Toxiska effekter är ibland svåra att förutsäga. Ibland ser man toxicitet vid mycket lägre doser än förväntat. Ibland ser man toxicitet
vid mycket högre doser än förväntat. Detta kan bero på flera olika saker, exempelvis idiosynkrasier, interaktioner, toleransutveckling
eller kemiska allergier. Vid vilka av nedanstående omständigheter kan förväntad tröskeldos för toxicitet antingen minska eller öka
drastiskt?






Vid idiosynkrasier och kemiska allergier
Vid idiosynkrasier och Interaktioner
Vid kemiska allergier och toleransutveckling
Vid toleransutveckling och interaktioner
Vid toleransutveckling och kemiska allergier

Max score: 1.5

Question 11

Vid många akuta förgiftningar finns mer eller mindre specifika motgifter (antidoter) man kan ta till för att rädda patientens liv. Nedan
anges några akuta förgiftningar med tillhörande motgifter. Ett av påstående är korrekt. Vilket?






Vid akut förgiftning med paracetamol ges glutation som motgift
Vid akut förgiftning med metanol ges etanol som motgift
Vid akut förgiftning med NSAID-preparat ges diazepam som motgift
Vid akut förgiftning med opioid ges N-acetylcystein som motgift
Vid akut förgiftning med vit flugsvamp ges etanol som motgift

Max score: 1.5

Question 12

Föreställ dig att det på en främmande planet finns ett hydrofobt hav och i detta lever organismer som har en cytosol som är lika
hydrofob som det omgivande havet. Om dessa organismers membran byggs av samma typ av fosfolipider som finns i våra celler,
hur kommer dessa att organiseras?
 Fosfolipiderna bildar ett dubbellager med de hydrofila huvudena riktade inåt och utåt och med de hydrofoba svansarna i
mitten
 Fosfolipiderna bildar ett dubbellager med de hydrofoba svansarna riktade både inåt och utåt med de hydrofila huvudena i
mitten
 Fosfolipiderna bildar ett enkellager med de hydrofoba svansarna riktade utåt och de hydrofila huvudena inåt
 Fosfolipiderna bildar ett enkellager med de hydrofila huvudena riktade utåt och de hydrofoba svansarna inåt
 Fosfolipiderna bildar ett enkellager där de hydrofila och hydrofoba huvudena växelvis kommer att riktas utåt och inåt
Max score: 1.5

Question 13

Röda blodkroppar saknar mitokondrier. Vilken betydelse har detta för deras energiförsörjning?






De kan inte bryta ner glukos
De kan inte omvandla ADP till ATP
De kan endast utföra anaerob nedbrytning av näringsämnen
De behöver mer syre än andra celler för sin energiförsörjning
De behöver mer protein än andra celler för att kunna försörja sig

Max score: 1.5

Question 14

Efter fem dagars svält, vilka tre metabola processer är det då som (troligtvis) är viktigast för att förse hela din kropp med energi?






Nedbrytning av triacylglyceroler, beta-oxidation, glukoneogenes
Nedbrytning av glykogen, nedbrytning av triacylglyceroler, glukoneogenes
Nedbrytning av glykogen, glykolys, fettsyrasyntes
Nedbrytning av triacylglyceroler, kolesterolsyntes, glykolys
Nedbrytning av kolesterol, nedbrytning av glykogen, beta-oxidation

Max score: 1.5

Question 15

När du springer 200 meter kommer ditt blodtryck att vara högre än normalt. Till en början kommer njuren att få ett ökat blodflöde
och därmed ökad filtration. Efter en kort stund kommer njurens filtration att återställas till en normal nivå, även om blodtrycket i
kroppen är fortsatt högt. Detta fysiologiska fenomen kallas __(1)__. En av de mekanismer som sköter om detta fenomen är
tubuloglomerulär feedback (TGF). En ökad filtration ger en __(2)__ mängd salt vid nefronets kontrollstation, macula densa. Detta
leder till en vasokonstriktion av den afferenta arteriolen. Detta sänker blodflödet in till nefronets filtrationsenhet och sänker det
__(3)__ trycket och därmed sänks filtrationstrycket.






(1) Njurens autoreglering (2) sänkt (3) kolloidosmotiska
(1) Njurens autoreglering (2) ökad (3) hydrostatiska
(1) Njurens autoreglering (2) oförändrad (3) hydrostatiska
(1) Njurens clearance (2) ökad (3) kolloidosmotiska
(1) Njurens clearance (2) sänkt (3) hydrostatiska

Max score: 1.5

Question 16

CO2 är betydligt mer vattenlösligt än syre, men ändå transporteras bara ca 7-10% av den totala mängden CO2 från vävnader till
lungor __(1)__ i blodplasma. Omkring 23% av CO2 transporteras till lungorna bundet till hemoglobin. Hemoglobin finns i stor
mängd i __(2)__. Den största mängden CO2 transporteras i blodplasman i form av __(3)__.






(1) bundet till albumin, (2) leukocyter, (3) vätekarbonat
(1) bundet till albumin, (2) pneumocyter, (3) vätekarbonat
(1) fysikaliskt löst, (2) erytrocyter, (3) fosfat
(1) fysikaliskt löst, (2) leukocyter, (3) fosfat
(1) fysikaliskt löst, (2) erytrocyter, (3) vätekarbonat

Max score: 1.5

Question 17

I ett blodkärl är ingångstrycket 100 mmHg och utgångstrycket 70 mmHg. Kärlresistansen är 2 perifera resistansenheter (PRU). Vad
skulle hända med blodflödet om resistansen ökade med 100%?






Blodflödet skulle inte förändras
Blodflödet skulle öka med det dubbla
Blodflödet skulle halveras
Blodflödet skulle minska med 20%
Blodflödet skulle öka med 20%

Max score: 1.5

Question 18

Om en bakterie visar sig vara resistent mot amoxicillin, kan den ofta behandla med kombinationen amoxicillin och klavulansyra.
Denna kombination hjälper dock inte om den resistenta bakterien är av typen MRSA. Varför fungerar inte kombinationen mot
MRSA?
 MRSA producerar ett beta-laktamas som inte påverkas av klavulansyra
 MRSA har ett ytterhölje som inte släpper in några antibiotika i bakteriecellen
 MRSA är Grampositiva bakterier och vare sig amoxicillin eller klavulansyra har effekt mot Grampositiva bakterier
 MRSA bär på en plasmid som ger resistens mot många antibiotika inklusive amoxicillin och klavulansyra
 Klavulansyra hämmar enzymet beta-laktamas, som ofta är orsaken till bakteriens resistens mot amoxicillin. MRSA
producerar inte beta-laktamas, utan resistensen beror på ett penicillinbindande protein som inte påverkas av antibiotikan
Max score: 1.5

Question 19

RNA-molekyler kan bilda många olika typer av 3-dimensionella former (till skillnad från DNA som bara finns i helixform). Vad kan det
bero på?






RNA är enkelsträngat vilket möjliggör basparningen inom strängen
RNA-strängen innehåller Uracil istället för Tymin
RNA-molekylen innehåller inget socker
Baserna i RNA kan inte bilda vätebindningar med varandra
Nukleotiderna i RNA-strängen binds ihop av olika typer av bindningar

Max score: 1.5

Question 20

Hur kan en Th-cell veta att det är en främmande peptid som presenteras på MHC II?
 MHC II kan endast binda och presentera främmande peptider som tagits upp från patogener Aminosyrasekvensen av
våra peptider gör att de inte har förankringspunkter
 Th-celler selekteras i tymus för att inte binda till kroppsegna peptider som presenteras på MHC och de får costimulatoriska signaler från den antigenpresentarande cellen
 Th celler kräver att peptiderna på MHC II är uppbundna av antikroppar. Inbindningen av en antikropp visar att det är en
främmande peptid
 Komplementsystemet kan bara aktiveras av främmande peptider och modifierar aminosyrorna i dessa genom att sätta dit
biotin på aminosyran lysin, vilket gör att peptiden kan binda MHC II
 En virusinfektion i en cell gör att genen för MHC II utrycks. MHC har som funktion att eliminera virusproteiner och bryta
ner dem till peptider. Sedan transporteras de ut till ytan på cellen
Max score: 1.5

Reference
Responsable for examination:
Main responsible person for the examination is Shima Momeni

B) Farmaci - Apotekare - 23 maj (10 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-05-23 (12:30—15:30)

Name | Code:

Exam description
VIKTIG INFORMATION!
Det är tre del att besvara
Del B - Biovetenskap
Del B - Kemi,
Del B - Farmaci
Varje 10:e sekund sparas dina svar automatiskt.
Använd inte webbläsarens "back" och "forward" knappar för att förflytta dig mellan frågorna. Tryck istället på knapparna Next Question och
Prev. Question.
Vik ner din datorskärm om du lämnar ditt bord.
Observera att endast ETT svarsalternativ är rätt för varje fråga

Question 1

Polymerer används för att ge farmaceutiska beredningar en trögflytande konsistens. Vilken egenskap är det som gör att polymerer
är mer lämpliga än andra ämnen för detta ändamål?






Polymerer är i allmänhet fullständigt blandbara med de andra komponenterna i beredningen
Polymerer är i allmänhet smak- och luktfria
Polymerer bryts inte ned lika lätt som andra viskositetshöjande ämnen
Polymerer har låg diffusionskoefficient
Polymer bildar nystan genom att svälla upp i lösningen och bidrar därför mycket till viskositeten per gram tillsatt ämne

Max score: 1.5

Question 2

Betrakta en bägare som innehåller en utspädd sockerlösning vid 25 °C och trycket 1 atm. Vad gäller för de kemiska potentialerna i
lösningen?






Den kemiska potentialen för vatten i sockerlösningen är högre än för rent vatten vid samma temperatur och tryck
Den kemiska potentialen för vatten i sockerlösningen är lägre än för rent vatten vid samma temperatur och tryck
Den kemiska potentialen för vatten i sockerlösningen är lika som för rent vatten vid samma temperatur och tryck
Den kemiska potentialen för vatten är lägre än den kemiska potentialen för socker
De kemiska potentialerna för vatten och socker är lika

Max score: 1.5

Question 3

Du jobbar som läkemedelsansvarig farmaceut på ett apotek där du upptäcker att kutan emulsion Tenutex (bensylbensoat och
disulfiram) har förvarats felaktigt den senaste månaden, nämligen i rumstemperatur istället för i kylskåp. Till vem ska du anmäla
händelsen?
 Alla händelser ska anmälas till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) oavsett om en patient har drabbats av felet eller
inte
 Alla händelser ska anmälas till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) samt till Läkemedelsverket oavsett om en patient
har drabbats av händelserna eller inte
 Om ingen patient har drabbats av händelsen ska anmälan endast göras till Läkemedelsverket
 Om en patient har drabbats av händelsen ska anmälan endast göras till Läkemedelsverket
 Om ingen patient har drabbats av händelsen ska anmälan endast göras till Socialstyrelsen
Max score: 1.5

Question 4

Registerdata används ofta vid epidemiologiska studier. Vilka är de största fördelarna med registerdata i Sverige jämfört med många
andra länder?
 I Sverige används personnummer vilket innebär att populationen blir väldefinierad med god kännedom om vilka individer
som ingår i populationen
 I Sverige används personnummer vilket ger unika möjligheter att kombinera data på individnivå från många olika register
från olika områden som hälsa, ekonomi och samhällsförhållanden
 Sverige har en hög grad av datorisering vilket gör att det finns mycket data tillgängligt i digitala register, vilka är lätta att
extrahera data ur
 I Sverige är livslängden lång och levnadsförhållanden väldigt lika för hela populationen vilket tillåter långa uppföljningar
och minskar mängden confounders
 I Sverige finns register över förskrivna läkemedel på individnivå vilket inte finns i andra länder
Max score: 1.5

Question 5

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) använder GRADE, som är ett internationellt system för att undersöka
det vetenskapliga underlaget i en fråga. Vad är största fördelen med att använda ett definierat system för att göra detta?
 Bedömningar av underlag för att avgöra evidensstyrkan blir direkt internationellt jämförbara då nationell data kan viktas
enligt definierade mallar för att internationalisera dem
 Endast data från likvärdiga studier vägs in i analysen och detta ger en tydligare evidensstyrka för en specifik fråga
 Evidensstyrkan kan beräknas med avancerade matematiska modeller utifrån många olika internationella datakällor
 Data från stora databaser kan samköras i stora registerstudier då evidensnivån är densamma för alla register som följer
detta system
 Data från olika studier med olika design, resultat och kvalitet kan sammanvägas för att beskriva evidensstyrka och ge
rekommendationer med olika tyngd
Max score: 1.5

Question 6

Hur kontrollerar Randomiserade kontrollerade studier (RCT) för confounders?
 Genom explicita exklusions- och inklusionskriterier vilket eliminerar risken för okända faktorer i studien
 Genom matchning, där kontroller och studieobjekt fördelas till de olika grupperna baserat på kända confounders och
grupperna på så sätt blir jämförbara
 Genom randomisering till grupper vilket gör att slump sedan kan behandlas enkelt matematiskt
 Genom att genomföra studierna på små grupper av friska, yngre män med få eller inga confounders
 Genom stratifiering där subgrupper jämförs
Max score: 1.5

Question 7

Det verksamma ämnet i ett fast läkemedel kan brytas ner genom hydrolys under lagring i fuktig miljö. Nedbrytningshastigheten av
det verksamma ämnet påverkas bland annat av beredningens komposition. Vilket fyllnadsmedel bör undvikas vid utformning av en
tablett innehållande ett verksamt ämne som är hydrolyskänsligt?






Beta-laktos
Kalciumkarbonat
Mannitol
Mikrokristallin cellulosa
Vattenfri alfa-laktos

Max score: 1.5

Question 8

Många formuleringar våtgranuleras innan tablettslagning trots riskerna för klumpbildning och försämrad kemisk stabilitet. Vad är
anledningen till detta?






Våtgranulering förbättrar utseendet på den färdiga produkten
Våtgranulering minskar bulkdensitetet vilket förbättrar flytförmågan hos pulvermassan
Undvika segregation av pulvermassan
Få mer förutsägbara värden på tabletthållfastheten
Öka upplösningshastigheten

Max score: 1.5

Question 9

I ett utvecklingsprojekt ska ett preparat tas fram som ska formuleras på sådant sätt att effektdurationen är åtminstone 10 dagar.
Vilken av följande beredningsformer uppnår detta mål??






Depåtablett
Intramuskulär injektion
Intravenös injektion
Pulver för inhalation
Suppositorium

Max score: 1.5

Question 10

För de flesta oralt administrerade läkemedel sker merparten av absorptionen i tunntarmen. Vilken faktor bidrar mest till att
tunntarmen är den dominerande absorptionsregionen?
 Tarmveck, villi och mikrovilli gör att tunntarmens yta är betydligt större än tjocktarmens
 pH i tunntarmen gör att permeabiliteten är högre än i tjocktarmen
 Effluxtransportörer såsom P-glykoprotein minskar absorptionen och är högre uttryckta i tjocktarmen än i tunntarmen
 Matspjälkningsenzymer i tunntarmen bryter ner beredningsformens hjälpämnen, vilket leder till en snabbare frisättning
och ökad absorption
 Mucuslagret som täcker tarmens epitelceller är tunnare i tunntarmen
Max score: 1.5

Reference
Responsable for examination:
Main responsible person for the examination is Shima Momeni

B) Kemi - Apotekare - 23 maj (10 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-05-23 (12:30—15:30)

Name | Code:

Exam description
VIKTIG INFORMATION!
Det är tre del att besvara
Del B - Biovetenskap
Del B - Kemi,
Del B - Farmaci
Varje 10:e sekund sparas dina svar automatiskt.
Använd inte webbläsarens "back" och "forward" knappar för att förflytta dig mellan frågorna. Tryck istället på knapparna Next Question och
Prev. Question.
Vik ner din datorskärm om du lämnar ditt bord.
Observera att endast ETT svarsalternativ är rätt för varje fråga

Question 1

Vad är syftet med att provupparbeta biologiska prover inför mätning?






För att mätning ska kunna genomföras på allt som finns i det biologiska provet
För att fragmentera samtliga molekyler till mindre beståndsdelar
För att kemiskt modifiera samtliga molekyler genom derivatisering
För att öka temperaturen i det biologiska provet
För att koncentrera ämnet/ämnena av intresse samt bli av med möjliga interferenser

Max score: 1.5

Question 2

En gaskromatografisk metod med nedanstående egenskaper används för att separera en flyktig och termostabil
läkemedelssubstans från andra ämnen.
Temperatur: 100ºC
Bärgas: vätgas
Detektion: kväve/fosfor-känslig detektor (NPD)
Vilken av följande förändringar ska du göra om du vill minska retentionen för substansen?






Gör mätningen med hjälp av en flamjonisationsdetektor (FID)
Ökar flödeshastigheten på bärgasen
Byter bärgasen från vätgas till kvävgas
Sänker temperaturen
Ökar temperaturen

Max score: 1.5

Question 3

 AK B 1.jpg
Det rationella namnet för en substans är 3-(2-(dimetylamino)-4-(2-klorofenyl)cyclohexyl)-N-etylpropanamid. Vilken av substansen i
bilden har detta kemiska namn?






A
B
C
D
E

Max score: 1.5

Question 4

 AK B 2.jpg
Hur ser molekylen X ut om du tillsätter en molekvivalent saltsyra (HCl)?






A
B
C
D
E

Max score: 1.5

Question 5

Propranolol kan syntetiseras genom att reagera 1-kloro-3-(naftalen-1-yloxy)propan-2-ol med isopropylamin. Vad blir utbytet i
reaktionen om det bildas 2,9 g Propranolol från 3,0 g 1-kloro-3-(naftalen-1-yloxy)propan-2-ol?
Molekylvikt:
1-kloro-3-(naftalen-1-yloxy)propan-2-ol: 236,7 g/mol
propranolol: 259,4 g/mol






110%
97%
94%
91%
88%

Max score: 1.5

Question 6

 AK B 4.jpg
Vilken av följande substanser (se bild) kan förekomma i totalt 4 stereoisomera former?






labetalol
cefadroxil
prednisolon
acetylsalicylsyra
bendroflumetiazid

Max score: 1.5

Question 7

 LMK B 1.jpg
Perfenazin kan ges som en ester-prodrug. I vilken position är det möjligt att derivatisera perfenazin för att göra en ester-prodrug?






A
B
C
D
E

Max score: 1.5

Question 8

 LMK B 3.jpg
Struktur-effektsambandet för betareceptorblockerare är följande utifrån grundstrukturen:
a)
b)
c)
d)

Ar måste vara en aromatisk grupp.
R-gruppen måste vara en sekundär amin.
Alkylering av hydroxylgruppen på etylkedjan ger en inaktiv förening.
Substitution i någon av positionerna S medför sänkt effekt.

Vilken av följande substanser har enligt struktur-effektsambandet den starkaste betareceptorblockerande effekten?






A
B
C
D
E

Max score: 1.5

Question 9

 LMK B 4.jpg
Vilken av följande molekyler är en rimlig fas I metabolit till substansen lidokain?






A
B
C
D
E

Max score: 1.5

Question 10

Hur kan växter och svampar användas i läkemedelsutveckling och som läkemedel?
 Svampar och växter har ingen roll i läkemedelsutveckling idag. Alla exempel på framgångsrika upptäckter gjordes innan
1920.
 Svampar och växter har ingen roll i läkemedelsutveckling idag. Alla substanser som används som läkemedel produceras
idag syntetiskt.
 Läkemedel från växter och svampar är överlag bättre än syntetiska molekyler, då de är av naturligt ursprung och därmed
saknar biverkningar.
 Växtmaterial kan extraheras och användas som startpunkt för isolering av rena substanser. I det arbetet ingår
bioaktivitetsstyrd isolering som ett verktyg, det vill säga att man efter varje reningssteg testar farmakologisk aktivitet och låter
resultatet styra nästa steg.
 Vissa växtextrakt används direkt som läkemedel baserat på traditionell användning. Sådana växtbaserade läkemedel
kan säljas och förskrivas utan prövning av kvalitet och säkerhet.
Max score: 1.5

Reference
Responsable for examination:
Main responsible person for the examination is Shima Momeni

C) Vetenskaplig artikel - Apotekare - 23 maj (11 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-05-23 (16:00—17:00)

Name | Code:

Exam description
Läs den vetenskapliga artikeln och svara sedan på de tillhörande frågorna:
Contemporary use of ticagrelor in patients with acute coronary syndrome: insights from Swedish Web System for Enhancement and
Development of Evidence-Based Care in Heart Disease Evaluated According to Recommended Therapies (SWEDEHEART)
A. Sahle ́n et al. 2016, Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother (2016) 2, 5–12

Question 1

Vad var de viktigaste fynden med den tidigare PLATO-studien då clopidogrel och ticagrelol jämfördes?






Ticagrelol ökade trombotiska händelser jämfört med clopidogrel.
Ticagrelol minskade trombotiska händelser jämfört med clopidogrel.
Ticagrelol och clopidogrel hade lika stor effekt på trombotiska händelserleder.
Ticagrelol ledde till en mindre potent blodplättshämning jämfört med clopidogrel.
Ticagrelol och clopidogrel hämmade blodplättar i lika hög grad.

Max score: 1

Question 2

Studien utfördes i två olika patientpopulationer. Den första patientpoulationen bestod av patienter med post akut koronart syndrom
(ACS) som överlevde tills de var utskrivna. Vilka patienter var exkluderade från denna patientpopulation?






Patienter inlagda 2012-2013
Patienter mellan 18 pch 29 år
Patienter som genomgick kranskärlsoperation (CABG) vid inläggning
Patienter inskrivna i SWEDEHEART
Patienter medicinerade för annan hjärtkärlsjukdom

Max score: 1

Question 3

Vilken myndighet måste godkänna att flera register slås ihop för att studeras tillsammans i svenska kliniska studier?






Socialstyrelsen (The National Boeard of Health and Welfare)
Svenska nationella patientregistret (the Swedish National Patient Registry)
Läkemedelsverket (Swedish Medical Product Agency)
Europeiska läkemedelsverket (European Medicines Agency)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)

Max score: 1

Question 4

Hur många patienter ingick totalt i studien?






7 956
12 601
16 038
23 417
28 639

Max score: 1

Question 5

Vad mättes med hjälp av formeln Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration?






ASAT (aspartataminotransferas)
ALAT (alaninaminotransferas)
GT (glutamyltransferas)
IGF-1 (Insulin Growth Factor)
GFR (Glomerular Filtration Rate)

Max score: 1

Question 6

Vad särskiljde de patienter som blev utskrivna med ticagrelol jämfört med de patienter som blev utskrivna med andra
antikoagulantia?






En lägre andel var rökare
En lägre andel hade akut ST-höjningsinfarkt (STEMI)
En lägre andel hade högt blodtryck
En lägre andel tog β-blockare
En lägre andel tog statiner

Max score: 1

Question 7

Denna studie visar att anpassning av ticagrelol för hantering av ACS i Sverige har varit snabb. Hur snabbt nya läkemedel används
kliniskt praktiskt kan bero på flera faktorer. Vad är en faktor som spelar stor i Sverige enligt denna studie?






Läkarnas synpunkter om det nya läkemedlet
Patienternas synpunkter om det nya läkemedlet
Statens läkemedlessubvention
Sjukhusens lager av läkemedlet
Apotekens lager av läkemedlet

Max score: 1

Question 8

Vilka begränsningar hade denna studie?






Information om utlämnad mängd ticagrelol saknas
Register på patienter äldre än 40 år saknas
Patientpolulationen är för liten
Endast kvinnor studerades
Kunskap om ticagrelols verkningsmekanism saknas

Max score: 1

Question 9

I vilken tidskrift har denna studie publicerats?
 International Journal of Cardiovacular Studies
 International Pharmacotherapy Studies
 European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy
 Swedish Journal of Heart Studies
 Swedish Cardiovascular Associations Studies
Max score: 1

Question 10

Vad är detta för typ av vetenskaplig artikel?






Review
Case report
Orginal aticle
Opinion
Meta analysis

Max score: 1

Question 11

Är det något kring artikelns medförfattare man bör vara uppmärksam på?






Artikelns medförfattare är medlem i den etiska kommittén i Stockholm
Artikelns medförfattare saknar relevant akademisk utbildning
Artikelns medförfattare har själva deltagit i studiegruppen
Artikelns medförfattare har själva utfört alla moment i studien
Artikelns medförfattare har fått finansiella bidrag och har haft samarbeten med samma företag som finansierar studien

Max score: 1

Reference
Responsable for examination:
Main responsible person for the examination is Shima Momeni

