A) Biovetenskap - Receptarier - 24 januari (26 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-01-24 (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 2

För att beräkna distributionsvolymen för ett läkemedel behöver man känna till...






...koncentration i plasma
...koncentration i urin
...det terapeutiska fönstret för substansen
...substansens löslighet (till exempel logD)
...substansens pKa-värde

Max score: 1

Question 3

Vilken typ av substans passerar lätt membran med hjälp av passiv diffusion?






joniserade substanser
fettlösliga substanser
hydrofila substanser
proteinläkemedel
substanser som är bundna till plasmaproteiner

Max score: 1

Question 4

Vad gäller vid sublingual administrering?






Substansen utsätts för den sura miljön i magsäcken
Substansen genomgår första passage-metabolism
Endast en dos kan administreras
Man har en biotillgänglighet som motsvarar intravenös administrering
Absorptionen är relativt snabb

Max score: 1

Question 5

En 35-årig man har nyligen har fått diagnosen Reumatoid artrit (RA) med medelsvår sjukdomsaktivitet. Vilken initial
behandlingsstrategi rekommenderas i första hand till honom enligt svenska behandlingsrekommendationer?






Metotrexat och folsyra i kombination med NSAID
Metotrexat och folsyra i kombination med lågdos steroider
NSAID och folsyra
Sulfasalazin och folsyra
Sulfasalazin och folsyra i kombination med NSAID

Max score: 1

Question 6

Vilken av följande behandlingsstrategier rekommenderas i första hand vid akut faryngotonsillit (halsfluss) hos vuxna med ett positivt
snabbtest för grupp A-streptokocker (GAS) och minst tre uppfyllda centorkriterier, enligt svenska behandlingsrekommendationer?






Cefadroxil (cefadroxil)
Ciprofloxacin (ciprofloxacin)
Dalacin (klindamycin)
Heracillin (flukloxacillin)
Tikacillin (fenoximetylpencillin)

Max score: 1

Question 7

Vilken behandling rekommenderas i första hand till en patient med nydiagnostiserad diabetes mellitus typ 2 enligt svenska
behandlingsrekommendationer?






Förändring av levnadsvanor i tre månader
Glucophage (metformin)
Januvia (sitagliptin)
Mindiab (glipizid)
NovoNorm (repaglinid)

Max score: 1

Question 8

Vilken av följande behandlingsstrategier rekommenderas i första hand vid akut faryngotonsillit (halsfluss) hos vuxna med ett positivt
snabbtest för grupp A-streptokocker (GAS) och minst tre uppfyllda centorkriterier, enligt svenska behandlingsrekommendationer?






Cefadroxil (cefadroxil)
Ciprofloxacin (ciprofloxacin)
Dalacin (klindamycin)
Heracillin (flukloxacillin)
Tikacillin (fenoximetylpencillin)

Max score: 1

Question 9

Hur definieras clearance?






Mängden läkemedel i kroppen dividerat med koncentrationen av läkemedlet i blodet
Mängden läkemedel som elimineras per tidsenhet
Mängden läkemedel som elimineras av ett specifikt organ
Volymen blod som renas från läkemedlet per tidsenhet
Volymen urin som bildas per tidsenhet under elimination av ett läkemedel

Max score: 1

Question 10

Vanliga biverkningar för en läkemedelsgrupp med påverkan på parasympatiska nervsystemet är muntorrhet,
ackommodationsstörningar och hjärtklappning. Vilken är läkemedelsgruppen?






antikolinergika
kompetitiv nikotinreceptoragonist
kolinesterashämmare
muskarinreceptoragonist
nikotinreceptorantagonist

Max score: 1

Question 11

Acetylsalicylsyra verkar genom att...






...hämma cox-1 reversibelt
...hämma cox-1 irreversibelt
...hämma cox-2 reversibelt
...hämma cox-1 och cox-2 irreversibelt
...hämma cox-1 och cox-2 reversibelt

Max score: 1

Question 12

Vilken läkemedelsgrupp används ofta för att behandla godartad prostataförstoring?






androgenreceptorantagonister
aromatashämmare
fosfodiesteras-5-hämmare
GnRH-antagonister
5-alfareduktashämmare

Max score: 1

Question 13

Vilket oralt antidiabetikum hämmar återupptaget av glukos i njuren?






DPP-4-hämmare
GLP-1-agonister
Metformin
Sufonureider
SGLT-2-hämmare

Max score: 1

Question 14

Hur verkar ACE-hämmare?






hämmar renin
minskar bildningen av angiotensin I
minskar nivån av cirkulerande angiotensin II
ökar natriumreabsorptionen
ökar utsöndringen av aldosteron

Max score: 1

Question 16

Dubbelsträngsbrott på DNA-molekylen är den allvarligaste DNA-skada som en cell kan råka ut för. Hur kan denna skada repareras?






Med hjälp av homolog rekombination och icke-homolog sammanfogning
Med hjälp av mis-match repair (felparningsreparation)
Med hjälp av nucleotide excision repair (NER)
Med hjälp av base-excision repair (BER)
Med hjälp av proof reading (korrekturläsning)

Max score: 1

Question 17

I celler finns RNA, DNA och proteiner. Hur överförs aminosyra/nukleotid-sekvenserna mellan dess typer av biomolekyler i mänskliga
celler?
 RNA-sekvensen transkriberas till DNA. DNA-sekvensen translateras till proteiner, där varje nukleotid kodar för en
aminosyra.
 RNA bildar en duplex med DNA. När RNA-molekylen translokeras till ribosomerna translateras de till proteiner.
 RNA translateras till proteiner, varje aminosyra kodas av tre nukleotider. Via omvänd transkription (reverse transcription)
bildas DNA för långtidsförvaring av nukleotidsekvensen.
 DNA transkriberas till RNA. RNA-molekylerna translateras till proteiner, där varje aminosyra kodas av tre nukleotider.
 DNA transkriberas till RNA. RNA-molekylerna translateras av mitokondrierna, där varje aminosyra kodas av två
nukleotider.
Max score: 1

Question 18

Vad är det som händer när ATP deltar i en enzymatisk reaktion och i samband med det omvandlas till ADP?






Reaktionen ger energi som kan lagras i form av ADP
Energi frigörs från ATPs nedbrytning, vilket är nödvändigt för att reaktionen ska kunna ske
Energi från bildning av ADP ökar reaktionens aktiveringsenergi
Omvandlingen av ATP till ADP är ett tecken på att cellen har energibrist
Omvandlingen av ATP till ADP innebär att reaktionshastigheten är för låg

Max score: 1

Question 19

Vilka celler kan inte använda sig av oxidation av fettsyror för sin energiproduktion?






celler i hjärtat och i levern
lever- och muskelceller
lever- och njurceller
röda blodkroppar och celler i hjärnan
röda blodkroppar och muskelceller

Max score: 1

Question 20

Eukaryota celler innehåller biologiska membran som bildar gränsen mellan cellen och omgivning samt intracellulära organeller.
Vilken nytta kan cellen ha av dessa membran?






Alla ämnen kan fritt diffundera igenom membranet och därmed tas upp av cellen
De möjliggör koncentrationsgradienter
De är nödvändiga för att glykolysen ska fungera
De minskar behovet av kolesterol
Membranvesiklar används för lagring av steroidhormoner

Max score: 1

Question 21

Vad är huvudsyftet med en toxikologisk riskbedömning?
 Att ange om en uppskattad hälsorisk till exempel i form av allvarliga biverkningar är acceptabel eller ej
 Att först identifiera ett ämnes toxikologiska profil, och sedan uppskatta hur stor sannolikheten är att toxicitet ska
uppkomma vid en given dosering
 Att väga risken till exempel i form av allvarliga biverkningar mot nyttan till exempel i form av bot och lindring
 Att reducera oacceptabelt höga risknivåer så att acceptabel risknivå nås
 Att reducera oacceptabelt höga risknivåer så att effekt uteblir
Max score: 1

Question 22

Vad orsakar sjukdomen antrax (mjältbrand) och vilka målorgan påverkas primärt?






ett retrovirus som främst skadar lever och magtarmkanal
en sporbildande bakterie som främst skadar lever och magtarmkanal
ett parvovirus som främst skadar lever och magtarmkanal
en sporbildande bakterie som främst skadar lungor och lever
ett retrovirus som främst skadar lungor och lever

Max score: 1

Question 23

Vad är bisfenol A (BPA) och vad är den mest kända orsaken bakom dess hormonstörande effekt?






ett exotoxin som liknar kroppseget kortisol
en pesticid som liknar kroppseget kortisol
en herbicid som liknar kroppseget östrogen
en vanlig kemikalie inom metallindustrin som liknar kroppseget östrogen
en vanlig kemikalie inom plastindustrin som liknar kroppseget östrogen

Max score: 1

Question 24

Vilken del av hjärtats retledningssystem är det som fördröjer signalen så att förmaken hinner kontrahera färdigt innan kamrarna
kontraherar?






AV-knutan
his’ bunt
purkinjefibrerna
sinusknutan
mitralisklaffen

Max score: 1

Question 25

Vilket hormon frisätts från hypotalamus och ökar, indirekt, frisättningen av kortisol?






ACTH
CRH
ghrelin
somatostatin
TRH

Max score: 1

Question 26

Merparten av magsaften bildas i rörkörtlar i magsäcken. Parietalceller utsöndrar både ___(1)___ och ___(2)___ medan
huvudcellerna producerar ___(3)___.






(1) histamin, (2) slem, (3) sekretin
(1) pepsinogen, (2) intrinsic factor, (3) slem
(1) pepsinogen, (2) histamin, (3) slem
(1) saltsyra, (2) gastrin, (3) pepsinogen
(1) saltsyra, (2) intrinsic factor, (3) pepsinogen

Max score: 1

Question 28

Vilken är den vanligaste orsaken till tetracyklinresistens hos gramnegativa bakterier?






Bakterien har fått en mutation som förändrar ett ribosomalt protein.
Bakterien har fått en ny gen som förändrar ett protein i cellväggssyntesen.
Bakterien har en plasmid som ger förmåga att pumpa ut tetracyklin ur cellen.
Bakterien har en plasmid som ger förmåga att producera betalaktamas.
Bakterien har en plasmid som ger förmåga att metylera ribosomalt RNA, vilket blockerar bindning av tetracyklin.

Max score: 1

Question 29

Vilken funktion har klavulansyra i kombinationspreparatet Spektramox (amoxicillin och klavulansyra)?






Klavulansyran hämmar bakteriens tillväxt
Klavulansyran dödar aktivt bakterier
Klavulansyran förstärker effekten av amoxicillins inbindning till målproteinet
Klavulansyra och amoxicillin bildar en ny kemisk förening med kraftigt bakteriedödande effekt
Klavulansyra hämmar enzymet beta-laktamas som annars kan bryta ner amoxicillin

Max score: 1

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

C) Vetenskaplig artikel - Receptarier - 24 januari (8 frågor)
Farmaceutisk Vetenskap
Exam held on: 2019-01-24 (16:00—17:00)

Name | Code:

Exam description
Läs den vetenskapliga artikeln och svara sedan på de tillhörande frågorna:
Cardiac effects of amiselimod compared with fingolimod and placebo: results of a randomised, parallel-group, phase I study in
healthy subjects.
Harada T et al. 2017, Br J Clin Pharmacol.; 83(5):1011-1027

Question 1

Vad var studiens huvudsakliga syfte att studera och kategorisera?






Kardiologiska effekter av placebo på sjuka patienter
Kardiologiska effekter av substansen fingolimod på friska patienter
Kardiologiska effekter av substansen fingolimod på sjuka patienter
Kardiologiska effekter av substansen amiselimod på friska patienter
Kardiologiska effekter av substansen amiselimod på sjuka patienter

Max score: 1

Question 2

Vad är S1P1 för typ av målprotein?






transportprotein
ligandstyrd jonkanal
G-proteinkopplad receptor
intracellulär receptor
enzym

Max score: 1

Question 3

Vilken studiemetod används i denna studie?






En retrospektiv, okontrollerad, oblindad fas 1-studie
En retrospektiv, placebokontrollerad, oblindad fas 1-studie
En randomiserad, placebokontrollerad, paralellgrupp, delvis blindad fas 1-studie
En randomiserad, placebokontrollerad, paralellgrupp, oblindad fas 1-studie
En fall-kontroll, paralellgrupp, delvis blindad fas 1-studie

Max score: 1

Question 4

Vilken farmakodynamisk parameter mättes i studien?






halveringstid
plasmakoncentration
lymfocytmätning
ekokardiografi
blodtryck

Max score: 1

Question 5

Vilka var de huvudsakliga exklusionskriterierna?






Pågående behandling för smärta, bakgrund av öron-, näsa-, halsdiagnos och fetma
Pågående medicinering, bakgrund av relevanta kliniska diagnoser och graviditet
Pågående medicinering, bakgrund av relevanta kliniska diagnoser och fetma
Tidigare receptbelagd medicinering, bakgrund av relevanta kliniska diagnoser och rökning
Tidigare receptbelagd medicinering, bakgrund av öron-, näsa- halssjukdom och rökning

Max score: 1

Question 6

Hur länge pågick uppföljningen i studiegrupperna som längst?






28 dagar
35 dagar
42 dagar
56 dagar
77 dagar

Max score: 1

Question 7

Hur adminstrerades substansen i studien?






oralt
intravenöst
intramuskulärt
rektalt
nasalt

Max score: 1

Question 9

Vad var en av begränsningarna i denna studie?






Biverkningarna var för höga och studien fick avslutas i förtid.
Det saknas en större patientpopulation som även innehåller kvinnor.
Studien pågick för lång tid. En kortare studie behövs för att kunna mäta effekten.
Flera mätfel i studien bidrog till att effekten av fingolimod inte kunde säkerhetsställas.
För många i patientpopulationen uppfyllde exklusionskriterierna.

Max score: 1

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

B) Kemi - Receptarier - 24 januari (6 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-01-24 (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

 Kemi7 (2).jpg
Det rationella kemiska namnet för betaxolol är 1-[p-[2-(cyklopropylmetoxi)etyl]fenoxi]-3-(1-metyletyl)amino-2-propanol. Hur ser
substansen ut (se figur)?






A
B
C
D
E

Max score: 1.5

Question 4

 Picture2 (1).jpg
Vilken av substanserna i figuren saknar stereocentra, det vill säga är INTE kiral?






adrenalin
fenoximetylpenicillin
klorpromazin
morfin
zidovudin

Max score: 1.5

Question 5

 Kemi10 (1).jpg
Struktur-effektsambandet för antiinflammatoriska steroider är enligt följande:
a)
b)
c)
d)

Det måste finnas hydroxi- eller ketogrupp i position 11
En ketogrupp i position 3 och en dubbelbindning mellan C4 och C5 är nödvändiga.
En dubbelbindning mellan C1 och C2 förstärker effekten
Ett fluor i position 9 förstärker effekten

Vilken av substanserna i figuren har enligt struktur-effektsambandet ovan starkast antiinflammatorisk effekt?






A
B
C
D
E

Max score: 1.5

Question 6

 Kemi11 (1).jpg
Oseltamivir är en prodrug som snabbt metaboliseras till den aktiva formen oseltamivirkarboxylat. Vilken är den aktiva
metaboliten (se figur)?






A
B
C
D
E

Max score: 1.5

Question 8

Vid extraktion från 100,0 kg torkade myror, med ett innehåll på 4% av substansen myrmecodin erhålls hela 80 g myrmecodin. Vilket
av nedanstående påståenden är korrekt?
Faktiskt utbyte: hur stor del av en råvara som den erhållna substansen utgör
Teoretiskt utbyte: hur stor del av de i råvaran förekommande substanserna erhålls






Det faktiska utbytet är 0,032% och det teoretiska utbytet är ca 2%
Det faktiska utbytet är 0,08% och det teoretiska utbytet är 2%
Det faktiska utbytet är 3,2% och det teoretiska utbytet är ca 200%
Det faktiska utbytet är 8% och det teoretiska utbytet är ca 20%
Det faktiska utbytet är 80% och det teoretiska utbytet är ca 3,2%

Max score: 1.5

Question 9

Utdrag ur analytisk metod för haltbestämning av ketoprofen (svag syra, pKa = 4,45) i human plasma:
1. Tag 500 µL plasmaprov till ett extraktionsrör
2. Tillsätt 200 µL buffert med pH 2
3. Tillsätt 2 mL heptan
4. Skaka kraftigt i 10 minuter
5. Centrifugera vid 10 000 g

Varför tillsattes heptan i steg 3?






För att stoppa ketoprofen att lämna vattenfasen via vätske-vätske extraktion.
För att möjliggöra extraktion av de oladdade molekylerna av ketoprofen via vätske-vätske extraktion.
För att fälla ut ketoprofen molekylerna via vätske-vätske extraktion.
För att påverka buffertkapaciteten av bufferten i steg 2.
För att underlätta joniseringen i steg 4.

Max score: 1.5

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

A) Kemi - Receptarier - 24 januari (9 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-01-24 (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 är en teknik som används ofta inom läkemedelsanalys för att bland annat genomföra haltbestämningar. När sker det
största titrersprånget vid titrering?






När en låg koncentration av stark syra (titrand) titreras med en låg koncentration av stark bas (titrator)
När en låg koncentration av mycket svag syra (titrand) titreras med en låg koncentration av mycket svag bas (titrator)
När en låg koncentration av mycket svag syra (titrand) titreras med en hög koncentration av stark bas (titrator)
När en hög koncentration av stark syra (titrand) titreras med en hög koncentration av en svag syra (titrator)
När en hög koncentration av stark syra (titrand) titreras med en hög koncentration av stark bas (titrator)

Max score: 1

Question 2

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






Molekylers förmåga att absorbera ljus
Molekylers förmåga att utsända ljus
Molekylers förmåga att vibrera
Molekylers förmåga att rotera
Molekylers förmåga att jonisera

Max score: 1

Question 4

 Picture1 (2).jpg
I figuren visas en struktur för ett kemisk ämne från naturen som används som ett läkemedel. Vilket ämne föreställer strukturen?






koffein
noskapin
heroin
efedrin
morfin

Max score: 1

Question 6

 kemi1 (3).jpg
Vilken av läkemedelssubstanserna i figuren innehåller delstrukturen anilin?






cyklopentolat
naproxen
pentazocin
petidin
sulfametoxazol

Max score: 1

Question 7

Tranexamsyra är trans-formen av 4-aminometylcyklohexansyra. Vad är cis- respektive trans-formen av 4aminometylcyklohexansyra?
 Cis-formen är spegelbildsmolekylen till trans-formen av 4-aminometylcyklohexansyra.
 Cis-formen är när de två substituenterna på cyklohexanringen sitter på olika sidor och trans-formen är när de två
substituenterna sitter på samma sida.
 Cis-formen är när de två substituenterna på cyklohexanringen sitter på samma sida och trans-formen är när de två
substituenterna sitter på olika sidor.
 Cis-formen är den helt protonerade formen av cyklohexansyra och transformen är den helt oprotonerade formen av
cyklohexansyra.
 Cis-formen är den helt oprotonerade formen av cyklohexansyra och transformen är den helt protonerade formen av
cyklohexansyra.
Max score: 1

Question 8

 Picture1 (42).png
När läkemedelssubstanser binder till målprotein uppstår olika interaktioner och bindningar däremellan. Vilken typ av
interaktion/bindning är den prickade som är markerad med A i bilden?






vätebindning
jonbindning
dipol-dipol interaktion
hydrofob interaktion
kovalent bindning

Max score: 1

Question 9

 Kemi3 (2).jpg
Substansen haloperidol ser ut som i figuren. Vilket rationellt kemiskt namn har haloperidol?






1-(4-fluorofenyl)-4-(4-(4-klorofenyl)-4-hydroxipiperidin-1-yl)butan-1-on
1-(4-klorofenyl)-4-(4-(4-fluorofenyl)-4-hydroxipiperidin-1-yl)butan-1-on
4-(1-fluorofenyl)-1-(1-(1-klorofenyl)-1-hydroxipiperidin-4-yl)butan-4-oat
4-(1-fluorofenyl)-1-(1-(1-klorofenyl)-1-hydroxipiperidin-4-yl)butan-4-on
4-(1-fluorofenyl)-1-(1-(1-hydroxifenyl)-1-kloropiperidin-4-yl)butan-4-oat

Max score: 1

Question 12

 Kemi5 (2).jpg
Vilken läkemedelsklass tillhör strukturen på bilden?






adrenergika
kolinergika
nukleosidanaloger
penicilliner
triptaner

Max score: 1

Question 14

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
-pril
-tiazid

Max score: 1

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

B) Farmaci - Receptarier - 24 januari (6 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-01-24 (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 2

 Picture1 (36).png
Figuren visar hur skjuvspänningen (shear stress) beror av skjuvningshastigheten (shear rate) för olika typer av flytande eller
halvfasta material. Vilka typer av material illustreras av kurva A?
elastisk
plastisk
dilatant (skjuvtjockande)
pseudoplastisk (skjuvtunnande)
newtonsk
Max score: 1.5

Question 3

 Picture2 (1).png
Läkemedelssubstansen A förekommer i fyra kristallformer: A1, A2, A3 och A4. När dessa tillsattes till ett upplösningsbad fyllt med
rent vatten erhölls nedanstående upplösningsprofiler (se figur). Vilken av kristallformerna har den högsta smältpunkten?
A1
A2
A3
A4
Alla har samma smältpunkt
Max score: 1.5

Question 4

 Picture3.png
Figuren visar tre olika pulver. Rangordna dessa från högst till lägst flytförmåga.
A>B>C
A>C>B
B>A>C
C>A>B
C>B>A
Max score: 1.5

Question 8

Vid prissättning av läkemedel i Sverige använder Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket (TLV) sig av den etiska principen
”människovärdesprincipen”. Hur sker värderingen enligt denna princip?
Man utgår från att alla människor har lika värde och samma rätt, oberoende av personliga egenskaper och funktioner i
samhället.
Man värderar nyttan efter vilken produktion en person kan prestera, till exempel värderas yrkesarbetande högre än
pensionärer
Man värderar människors känslor inför en behandling lika högt som de faktiska effekterna eftersom det är upplevelsen av
behandlingens nytta som ska utvärderas
Man utgår från att värdet av ett läkemedel alltid ska komma de fattigaste människorna till nytta i första hand
Man utgår från att livskvalitet är det avgörande måttet
Max score: 1.5

Question 9

Varför går det inte att mäta kausalitetssamband i en tvärsnittsstudie?
I en tvärsnittsstudie...
...mäts exponering och sjukdom vid flera olika tidpunkter för samma individ och det går därför inte att dra några säkra
tidssamband.
...mäts inte exponering utan bara prevalens och incidens av en sjukdom vid ett specifikt tillfälle.
...mäts exponering och sjukdom vid en tidpunkt och det går därför inte att dra några säkra tidssamband.
...saknas en 0-hypotes för samband mellan exponering och sjukdom och det går därför inte att dra några säkra tidssamband
...görs alltid en intervention vilket omöjliggör att dra slutsatser om kausalitetssamband.
Max score: 1.5

Question 10

I fallkontrollstudier används risk och odds som utfall. Om 50 av 100 individer drabbas av stroke enligt resultaten – vad blir risken
och oddset?
risk: 50/50=1 och odds: 50/100 =0,5
risk: 50/100=0,5 och odds: 50/50=1
risk: 50/50=1 och odds: 50/100=0,5
risk: 100/50=2 och odds: 50/50=1
risk: 50/100=0,5 och odds: 50/100=0,5
Max score: 1.5
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Question 3

En läkemedelsprodukt har följande komposition: Paracetamol, adeps solidus. Vilken beredningsform är det?






En konventionell tablett
En depåtablett
En brustablett
En suspension
Ett suppositorium

Max score: 1

Question 4

Vad händer om salt tillsätts ett disperst system?






Systemet blir mer stabilt
Systemet blir mindre stabilt
Storleken på partiklarna i systemet ändras
Saltet sjunker till botten genom sedimentation
Systemet blir fasinverterat

Max score: 1

Question 5

Ett vanligt sätt att påverka den orala absorptionen av en läkemedelssubstans är att använda en saltform av substansen i
läkemedelsberedningen i stället för den fria basen/syran. Vilken är den främsta orsaken till en högre absorption för saltformen?






Saltformen har en högre upplösningshastighet än den fria basen/syran
Saltformen har högre permeabilitet över tarmepitelet än den fria basen/syran
Saltformen har högre smältpunkt än den fria basen/syran
Saltformen är mer motståndskraftig mot mikrobiell nedbrytning än den fria basen/syran
Saltformen är mer porös än den fria basen/syran

Max score: 1

Question 6

Vilka två ytterligare krav ställs på ögonberedningar förutom sterilitet och partikelfrihet?






isomorfi och isohydri
isotoni och isomorfi
isohydri och isotoni
isometri och isomorfi
isometri och isohydri

Max score: 1

Question 7

Det biofarmaceutiska klassificeringssystemet (eng.: Biopharmaceutical Classification System, BCS) används bland annat för att
bestämma om ett generiskt läkemedel kan genomgå en förenklad godkännandeprocess. Utifrån vad klassificeras läkemedel enligt
BCS?






permeabilitet och upplösningshastighet
permeabilitet och löslighet
smältpunkt och löslighet
smältpunkt och upplösningshastighet
permeabilitet och pKa

Max score: 1

Question 8

Tillförsel av läkemedel till lunga sker vanligtvis med hjälp av en inhalator. Vilken är huvudanledningen till att läkemedelspartiklar
avsedda för inhalationspulver har en välkontrollerad storlek mellan 1-5 µm?






För att partiklarna ska lösa upp sig på önskat sätt i den begränsade mängd vätska som finns i lungan.
För att partiklarna inte ska transporteras upp av flimmerhåren i luftvägarna.
För att partiklarna ska nå avsedd del av lungan.
För att partiklarna inte ska tas upp av de makrofager som rensar luftvägarna.
För att pulvret ska kunna bilda en aerosol i samband med administreringen.

Max score: 1

Question 13

Inom epidemiologi används begreppet PREVALENS. Vad innebär det?






Andelen individer i en population som har en sjukdom eller ett givet tillstånd.
Andelen individer i en population som insjuknar i en sjukdom under en given tidsperiod
Andelen nyinsjuknade i en population som kan förebyggas med en behandling
Antalet individer som insjuknar i en sjukdom eller ett givet tillstånd under en given tidsperiod
Antalet individer som har en sjukdom eller ett givet tillstånd

Max score: 1

Question 14

Kostnadsnyttoanalyser är en hälsoekonomisk studietyp som används av Tandvårds och Läkemedelsförmånsverket (TLV) för
prissättning av läkemedel i Sverige. Vilket utfallsmått används i kostnadsnyttoanalyser?






Inget utfallsmått används
Livskvalitetsjusterade levnadsår (QALY)
Läkemedelskostnaden för en behandling
Monetära enheter (kronor)
Naturala enheter till exempel mmHG eller minskade sjukhusbesök

Max score: 1

Question 15

Vilken farmakoepidemiologisk typ av studier värderas som starkast enligt SBU (Statens beredning för medicinsk och social
utvärdering)?






Kohortstudier
Fallserier
Fallstudier
Fall-kontrollstudier.
Randomiserade kontrollerade studier

Max score: 1

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

B) Biovetenskap - Receptarier - 24 januari (17 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-01-24 (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

Läs följande modifierade FASS-text för Aurorix;
Efter oral tillförsel absorberas moklobemid till 95% från mag-tarmkanalen. Maximal plasmakoncentration uppnås efter ca en
timme. Biotillgängligheten av moklobemid är 90% vid upprepad dosering av 150 mg 3 gånger dagligen, 60% vid enkeldos om
200 mg och 40% vid enkeldos om 50 mg.
Moklobemid är lipofil med en hög vävnadsdistribution. Farmakokinetiska beräkningar indikerar att 3% av kroppsinnehållet
återfinns i plasma. Plasmaproteinbindningen är ca 50%.
Moklobemid metaboliseras nästan fullständigt och utsöndras sedan via urinen. Metabolismen sker till viss del av det polymorfa
isoenzymet CYP 2C19. Metaboliterna bidrar troligen ej till den farmakologiska effekten.

Vilken är den mest rimliga förklaringen till varför biotillgängligheten ökar vid högre doser?






Fraction absorbed (fa) ökar vid högre doser
Induktion av aktiv sekretion i njuren
Mättnadsbar elimination i samband med absorption
Mättnad av influxtransportör i tarmepitelet
Polymorfism av isoenzymet CYP2C19

Max score: 1.5

Question 2

En substans uppvisar följande farmakokinetiska parametrar
CLtot = 15 L/h
Obunden fraktion (fu) = 0.8
Utsöndrad fraktion (fe) = 0.4
Biotillgänglighet (F) = 0.6
Distributionsvolym (Vd) = 20 L
Vilken eller vilka av processerna filtration, aktiv sekretion och/eller reabsorption spelar en signifikant roll när det gäller substansens
renala elimination?
Utgå ifrån att en frisk individ har en glomerulär filtrationshastighet på 125 mL/min.






aktiv sekretion
aktiv sekretion och passiv filtration
passiv filtration
reabsorption
reabsorption och passiv filtration

Max score: 1.5

Question 3

Sven är 57 år och har hypertoni och diabetes mellitus typ 2. Hans nuvarande behandling är T. Salures (bendroflumetiazid) 5 mg
1x1 och T. Glucophage (metformin) 100 mg 1x2. Sven är nu på en årlig kontroll och läkaren upptäcker att hans blodtryck inte är
tillräckligt behandlat utan ligger på 160/100 mmHg.
Vilken är den mest lämpliga tilläggsbehandlingen enligt svenska behandlingsrekommendationer med hänsyn tagen till Svens
diagnoser?






T. Furix (furosemid)
T. Inspra (eplerenon)
T. Renitec (enalapril)
DT Alfadil (doxazosin)
DT. Imdur (isosorbidmononitrat)

Max score: 1.5

Question 4

En 25-årig kvinna använder p-piller Yasmin (drospirenon och etinylestradiol). Nyligen påbörjades även behandling mot epilepsi med
Tegretol (karbamazepin). Vilket är det troligaste resultatet av kombinationsbehandlingen?






Farmakokinetisk interaktion mellan karbamazepin och både drospirenon och etinylestradiol
Farmakodynamisk interaktion mellan karbamazepin och både drospirenon och etinylestradiol
Minskad risk för läkemedelsbiverkningar av karbamazepin
Ökad risk för läkemedelsbiverkningar av både drospirenon och etinylestradiol
Ökad risk för läkemedelsbiverkningar av etinylestradiol

Max score: 1.5

Question 5

En ligand som inte själv har någon effekt men minskar den maximala responsen (Emax) hos en annan ligand som binder till samma
receptor är en…






…full/fullständig agonist
…icke kompetitiv/allosterisk antagonist
…kemisk antagonist
…kompetitiv antagonist
…partiell agonist

Max score: 1.5

Question 6

Vilken av följande är en farmakokinetisk interaktion?
 Antibiotika kan minska tarmens produktion av vitamin K vilket kan leda till att att warfarin kan få en ökad antikoagulativ
effekt.
 Oselektiva betaadrenoreceptorantagonister minskar effekten av betaagonister som till exempel salbutamol.
 Naloxon minskar effekten av morfin
 Sulfonamider kan vid hög dos blockera albumins bindningsställen för ett annat albuminbindande läkemedel
 Warfarin och acetylsalicylsyra kan tillsammans ge en ökad blödningsbenägenhet
Max score: 1.5

Question 7

Varför kombineras ofta diuretika med ACE-hämmare vid hjärtsvikt?






För att minska diuretikans stimulerande effekt på renin-angiotensin-aldosteronsystemet
För att minska den kompensatoriska aktiveringen av sympatikus som sker vid kronisk hjärtsvikt
För att förstärka effekten av samtidig behandling med betaantagonister
För att minska risken för dehydrering och hypokalemi
För att minska risken för allvarlig hypotoni

Max score: 1.5

Question 8

Vilken läkemedelsgrupp används vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom?






Kolinesterashämmare
Muskarinreceptorantagonister
Muskarinreceptoragonister
Nikotinreceptoragonister
NMDA-receptoragonister

Max score: 1.5

Question 9

Läkemedelssusbtansen L-dopa (levodopa) är förstahandsval vid behandling av Parkinsons sjukdom. Läkemedlet ges oftast
tillsammans med en dopadekarboxylashämmare. Varför?






För att förhindra uppkomst av antikolinerga bieffekter
För att förhindra uppkomst av psykotiska symtom
För att minska perifera bieffekter och öka verkningsgraden
För att minska toleransutveckling
För att minska utsöndring av hormonet prolaktin

Max score: 1.5

Question 10

När frisätts glukagon från bukspottskörteln och vad är dess funktion i kroppen?






Det frisätts när blodglukosnivåerna sjunker och hindrar att man får en alltför låg blodglukosnivå
Det frisätts när blodglukosnivåerna är höga och hjälper glukosen att komma in i cellerna
Det frisätts vid muskelansträngning och stimulerar energiframställning i musklerna
Det frisätts när blodglukosnivåerna sjunker och stimulerar utsöndring av glukos från musklerna
Det frisätts efter måltid och hindrar att man får en alltför hög blodglukosnivå

Max score: 1.5

Question 11

Vad skulle hända om du behandlar DNA med ett enzym som bryter bindningarna som håller samman nukleotiderna i DNAsträngen?






DNA-dubbelhelixens två strängar skulle separera från varandra
Fosfodiester-bindningar skulle brytas
Pyrimidiner skulle lossna från dexoyribos-enheterna
Puriner skulle lossna från ribos-enheterna
Sulfodiester-bindningar skulle brytas

Max score: 1.5

Question 13

Det har skett en deletion av två nukleotider i en gen. Vad har detta för konsekvens för proteinet som kodas av den här genen och
varför?






Proteinet fungerar troligen inte som det ska eftersom det skett en läsramsförskjutning
Proteinet fungerar troligen som det ska eftersom så få nukleotider försvunnit
Proteinet fungerar troligen inte som det ska eftersom koden för en hel aminosyra tagits bort
Proteinet fungerar troligen som det ska eftersom så få nukleotider lagts till
Proteinet fungerar troligen som det ska eftersom det skett en tyst mutation

Max score: 1.5

Question 14

Det finns flera olika strategier man kan ta till för att öka eliminationen av ett toxiskt ämne från kroppen genom:
att sänka urinens pH
att ge multipla doser aktivt kol
forcerad diures
hemodialys eller
hemoperfusion
Två av dessa anses vara mindre lämpliga eftersom de ökar risken för allvarliga biverkningar. Vilka?






forcerad diures och sänka urinens pH
hemodialys och multipla doser aktivt kol
hemodialys och hemoperfusion
multipla doser aktivt kol och forcerad diures
sänka urinens pH och hemoperfusion

Max score: 1.5

Question 16

Blodtrycket beror av hur mycket blod som hjärtat pumpar ut och det totala perifera motståndet. Den volym blod som varje hjärthalva
hjärtat pumpar ut under en minut kallas ____(1)_____ och den volym som pumpas ut under varje hjärtslag kallas ____ (2)_____.
De blodkärl som utövar störst effekt på blodtrycket är ____(3)____. När dessa dilaterar kommer blodtrycket att____(4)____.






(1) slagvolym (2) hjärt-minutvolym (3) arterioler (4) ökas
(1) slagvolym (2) hjärt-minutvolym (3) arterioler (4) vara oförändrat
(1) slagvolym (2) hjärt-minutvolym (3) venoler (4) sänkas
(1) hjärt-minut-volym (2) slagvolym (3) arterioler (4) sänkas
(1) hjärt-minutvolym (2) slagvolym (3) kapillärer (4) vara oförändrat

Max score: 1.5

Question 17

Vid diagnostisering av hypotyreos mäts blodhalten av de tre hormonerna TSH, T4 och T3. Om patienten har en primär hypotyreos,
vad förväntas av blodvärdena TSH, T4 och T3 jämfört med en helt frisk individ ?






Högt TSH, höga T4 och T3
Högt TSH, låga T4 och T3
Lågt TSH, höga T4 och T3
Lågt TSH, låga T4 och T3
Normalt TSH, låga T4 och T3

Max score: 1.5

Question 18

För nedbrytning och absorption av fett gäller följande.
Sekretionen av __(1)__ ökar när koncentrationen av fett och proteiner ökar i duodenum. __(1)__ stimulerar bukspottkörteln att
frisätta enzymer och galla att komma ut till duodenum. Gallsalters viktigaste uppgift är att __(2)__. Enzymet __(3)__ spjälkar
triglycerid till fri fettsyra och monoglycerid.






(1) gastrin (2) öka peristaltiken (3) trypsin
(1) kolecystokinin (2) öka vattensekretionen (3) pepsin
(1) kolecystokinin (2) emulgera fettet (3) lipas
(1) sekretin (2) emulgera fettet (3) lipas
(1) sekretin (2) öka peristaltiken (3) trypsin

Max score: 1.5

Question 19

Efter gramfärgning syns röda avlånga bakterieceller i mikroskop. Vid utodling på CLED-agar är omgivningen av kolonierna
gulfärgad. Vilken av nedanstående bakterier är det troligen fråga om?
CLED-agar: Cysteine-, Lactose-, Electrolyte Deficient-agar






Bacillus subtilis
Enterococcus faecalis
Escherichia coli
Pseudomonas aeruginosa
Stafylococcus aureus

Max score: 1.5
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