
A) Biovetenskap - Receptarier - 12 september (26 frågor)

Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-09-12 (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

Vilket av följande påståenden beskriver farmakokinetik?

  Läkemedlets påverkan på kroppen, beskriver effekt mot koncentration
  Läkemedlets påverkan på kroppen, beskriver koncentration mot tid
  Läkemedlets påverkan på kroppen, beskriver effekt mot tid
  Kroppens påverkan på läkemedlet, beskriver koncentration mot tid
  Kroppens påverkan på läkemedlet, beskriver effekt mot koncentration

Max score: 1



Question 2

Vad innebär linjär farmakokinetik?

  Eliminationshastigheten är oberoende av dos
  Effekten är proportionell mot koncentrationen
  Farmakokinetiska parametrar är oberoende av koncentration
  Det saknas distributionsfas vid intravenöst givet läkemedel
  Cmax och Emax infaller vid samma tidpunkt

Max score: 1



Question 3

I FASS står följande om diklofenak:

Biotillgängligheten är ca 50% efter peroral dos på grund av förstapassage-metabolismen i levern. Maximal plasmakoncentration
är 1,5 µg/mL och erhålles ca 2 timmar efter intag av en 50 mg tablett. Plasmakoncentrationen är linjärt relaterad till dosen.
Diklofenak elimineras från plasma med en total clearance om 263 ±56 mL/min. Halveringstiden är 1-2 timmar.

Vilket påstående stämmer om dosen ökas från 50 till 100 mg?

  Biotillgängligheten ökar
  Maximal plasmakoncentration påverkas inte
  Maximal plasmakoncentration erhålls tidigare än 2 timmar efter administrering
  Clearance ökar
  Halveringstiden är densamma

Max score: 1



Question 5

Vilken initial behandling rekommenderas i första hand mot sömnbesvär hos äldre enligt svenska behandlingsrekommendationer?

  Imovane (zopiklon)
  Heminevrin (klometiazol)
  Propavan (propiomazin)
  Valerina Forte (vänderot)
  Stesolid (diazepam)

Max score: 1



Question 6

Vilken farmakologisk långtidsbehandling rekommenderas i första hand till en patient med generellt ångestsyndrom (GAD) enligt
svenska behandlingsrekommendationer?

  Buspiron
  Kolinesterashämmare
  Monoaminoxidashämmare
  Selektiv serotoninåterupptagshämmare
  Tetracykliskt antidepressivum

Max score: 1



Question 8

Hamza är en 70-årig man som nyligen har fått en akut hjärtinfarkt med ST-höjningar (STEMI). När han skrevs ut från sjukhuset blev
han insatt på de läkemedel som rekommenderas för att minska risken för nya kardiovaskulära händelser, se nedan:

DT. Seloken ZOC (metoprolol) 100 mg, 1x1 tills vidare

T. Renitec (enalapril) 5 mg, 1x1 tills vidare

T. Lipitor (atorvastatin 40 mg, 1x1 tills vidare

T. Brilique (tikagrelor) 90 mg, 1x2 under 12 månader

Nitrolingual (glycerylnitrat) 0,4 mg/dos, 1-2 spraydoser vid behov

Vilket av följande läkemedel bör också ingå i Hamzas läkemedelsbehandling, enligt svenska behandlingsrekommendationer?

  Plavix (klopidogrel)
  Persantin Depot (dipyramidol)
  Pradaxa (dabigatran)
  Eliquis (apixaban)
  Trombyl (acetylsalicylsyra)

Max score: 1



Question 9

Vad kallas begreppet som beskriver vilken koncentration som behövs av ett läkemedel för att utlösa en viss respons?

  Potens
  Förstapassagemetabolism
  Efficacy
  Biologisk tillgänglighet
  Arean under plasmakoncentrationskurvan (AUC)

Max score: 1



Question 10

Hur förhåller sig en partiell agonist till en antagonist?

  Den har högre affinitet än antagonisten
  Den har högre efficacy än antagonisten
  Den har lägre biotillgänglighet än antagonisten
  Den har lägre clearance än antagonisten
  Den har högre förstapassagemetabolism än antagonisten

Max score: 1



Question 11

Hur verkar AT1-antagonister?

  De minskar bildningen av angiotensin II
  De minskar effekten av angiotensin II
  De hämmar bindning av aldosteron till aldosteronreceptorn
  De minskar vasodilatation genom att binda till angiotensinreceptorer
  De minskar aldosteronets diuretiska effekt

Max score: 1



Question 12

Vid användning av tiaziddiuretika uppstår ofta brist på ett ämne. Vilket?

  Kalcium
  Magnesium
  Natrium
  Kalium
  Klorid

Max score: 1



Question 13

Läkemedel kan öka effekten av endogena monoaminer genom att...

  ...stimulera adrenerga alfa-2-receptorer
  ...blockera enzymet dopadekarboxylas
  ...hämma vesikeltransportören VMAT
  ...stimulera återupptagsproteinet NET
  ...hämma enzymet monoaminoxidas (MAO)

Max score: 1



Question 14

Disulfiram (Antabus®) anses minska alkoholintaget hos alkoholmissbrukare genom att...

  ...blockera opioida receptorer
  ...hämma acetylkolinesteras
  ...blockera nikotinreceptorer
  ...hämma aldehyddehydrogenas
  ...hämma alkoholdehydrogenas

Max score: 1



Question 16

Vilket av följande tester är en specifik toxicitetsstudie som utförs in vivo?

  Helkroppsautoradiografisk studie
  Kronisk toxicitetsstudie
  Cancerstudie
  Akut toxicitetsstudie
  Ames test 

Max score: 1



Question 18

Varför ges etanol som antidot vid akut intoxikation med etylenglykol?

  För att inducera alkoholdehydrogenas
  För att hämma alkoholdehydrogenas kompetitivt
  För att inducera aldehyddehydrogenas
  För att hämma aldehyddehydrogenas kompetitivt
  För att binda upp etylenglykolens reaktiva metabolit

Max score: 1



Question 19

Vad händer när en ligand binder till ett receptortyrosinkinas?

  Aktivering av heterotrimera G-protein
  Bindning av receptorn till regulatoriska DNA-sekvenser
  Bildande av en aktionspotential
  En snabb och kraftig ökning i koncentrationen av cAMP
  Tyrosinfosforylering av intracellulära proteiner

Max score: 1



Question 20

Vad är ett co-enzym?

  Det är en hjälpfaktor som vissa enzymer behöver för att kunna fungera
  Det är ett enzym som fungerar som en RNA-molekyl
  Det är ett enzym som utnyttjas vid translationen
  Det är ett enzym som utnyttjas vid replikationen
  Det är ett enzym som förekommer hos vissa typer av idisslande djur

Max score: 1



Question 21

Kroppen får triacylglycerol från födan. Hur transporteras triacylglycerol från tarmen till blodet och vidare ut i kroppen? 
Med hjälp av...

  ...albumin
  ...blandmiceller
  ...High Density Lipoprotein (HDL)
  ...kylomikroner
  ...Very Low Density Lipoprotein (VLDL)

Max score: 1



Question 22

Vad krävs för att DNA-kopiering ska kunna starta i en eukaryot cell?

  initiator-tRNA
  ORI-sekvenser
  promotorsekvenser
  ribosomer
  transkriptionsfaktorer

Max score: 1



Question 23

Med vilken metod kan du upptäcka om en gen innehåller en ny, tidigare okänd, mutation?

  DNA-sekvensering
  Polymerase Chain Reaction (PCR)
  Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)
  rekombinant DNA-teknologi
  kloning

Max score: 1



Question 24

Vilken typ av reparationsmekanism har celler för att kunna reparera dubbelsträngsbrott på DNA?

  Homolog rekombination
  Nucleotide Excision Repair (NER)
  Base Excision Repair (BER)
  Mis-match repair (MMR)
  Reparation av enkelsträngsbrott

Max score: 1



Question 26

Vilken är den främsta funktionen för flageller som sitter på vissa bakteriers yta?

  Försvårar passage av antibiotika in i bakteriecellen.
  Motverkar nedbrytning av bakterier via fagocytos.
  Hindrar antikroppar från att binda till bakterien.
  Ger bakterien förmåga att binda till andra celler.
  Ger bakterien rörelseförmåga.

Max score: 1



Question 27

Vilken är den vanligaste orsaken till resistens mot tetracykliner hos Escherichia coli?          

  Bakterien har genomgått mutationer som förändrar dess DNA-gyras.
  Bakterien har en plasmid som leder till kraftigt utflöde av tetracyklin.
  Bakterien har en plasmid som leder till produktion av beta-laktamas
  Bakterien har genomgått mutationer som förändrar enzymer inblandade i folsyrasyntes.
  Bakterien har en plasmid som leder till metylering av DNA.

Max score: 1



Question 28

Tunna axoner kan ha mycket hög elektrisk ledningshastighet tack vara att de är omgivna av flera efter varandra isolerande
___(1)___ . Det nakna området mellan dessa isolerade delar heter Ranviers nod och det är här inströmning av ___(2)___ sker.

  (1) axonkäglor, (2) kalium
  (1) dendriter, (2) kalcium
  (1) dendriter, (2) natrium
  (1) myelinskidor, (2) natrium
  (1) myelinskidor, (2) kalium

Max score: 1



Question 29

Vad är cardiac output?

  Skillnaden mellan den slutdiastoliska och slutsystoliska volymen
  Produkten av slagfrekvens och slagvolym
  Skillnaden mellan slagvolymen vid fysiskt arbete och slagvolymen i fysisk vila
  Skillnaden mellan den slutdiastoliska volymen och slagvolymen
  Produkten av slagfrekvensen och blodtrycket

Max score: 1



Question 30

Njurens funktionella enheter kallas a)__________. I dessa filtreras blodet i ett kapillärnystan som kallas b) __________. Det
efterföljande tubulussystemet har olika delar som har olika funktioner. Den del som tar upp glukos kallas c)_____________. 

  a) glomerulus b) afferent arteriol c) proximala tubuli
  a) nefron b) glomerulus c) distala tubuli
  a) glomerulus b) proximala tubuli c) distala tubuli
  a) nefron b) glomerulus c) proximala tubuli 
  a) nefron  b) afferent arteriol c) proximala tubuli

Max score: 1



Reference

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

mailto:shima.momeni@farmbio.uu.se


A) Farmaci - Receptarier - 12 september (9 frågor)

Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-09-12 (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 4

Hur förändras protoneringstillståndet hos en svag syra om pH höjs över pKa?

  Protoneringstillståndet förblir oförändrat
  Syran omvandlas till en svag bas
  Syran förlorar en proton
  Syran tar upp en extra proton
  Syran blir neutralt laddad

Max score: 1



Question 5

För en farmakologiskt aktiv oladdad substans bestämdes logP-värdet till 2. Hur tolkas vanligen detta värde?

  Lösligheten för substansen är 2 gånger högre i oktanol än i vatten.
  Lösligheten för substansen är 100 gånger högre i oktanol än i vatten.
  Lösligheten för substansen är 100 gånger högre i vatten än i oktanol.
  Lösligheten för substansen är 2 gånger högre i etanol än i vatten. 
  Lösligheten för substansen är 100 gånger högre i etanol än i vatten.

Max score: 1



Question 6

Ett läkemedel har enligt produktresumén följande innehåll:

aktiv substans, vattenfri citronsyra, vattenfri natriumkarbonat, vattenfri kolloidal kiseldioxid, makrogol, propylenglykol

Vilken läkemedelsform har läkemedlet?

  brustablett
  konventionell tablett
  munsönderfallande tablett
  oral lösning
  suppositorium

Max score: 1



Question 8

Vad karakteriserar ett pseudoplastiskt (skjuvtunnande) material?         

  Viskositeten är oförändrad med ökande skjuvningshastighet och materialet har ingen flytgräns.
  Viskositeten ökar med ökande skjuvningshastighet och materialet har en flytgräns.
  Viskositeten ökar med ökande skjuvningshastighet och materialet har ingen flytgräns.
  Viskositeten minskar med ökande skjuvningshastighet och materialet har en flytgräns.
  Viskositeten minskar med ökande skjuvningshastighet och materialet har ingen flytgräns.

Max score: 1



Question 9

Inhalationsspray är den vanligaste läkemedelsformerna för pulmonär administrering sett över hela världen. För riktigt små barn
samt vid till exempel svårare astma använder man sig av en annan läkemedelsform. Vad heter den?

  Inhalationsgas
  Inhalationspulver
  Inhalationsånga
  Inhalationscigaretter
  Vätska för nebulisering

Max score: 1



Question 10

Kutana formuleringar förpackas vanligtvis inte som avdelade doser utan i flerdosförpackningar. Vad är den huvudsakliga
anledningen till detta?

  Doseringen är mycket individuell
  För att de behöver konserveras
  Interaktionsproblem med endosförpackningar
  Minska kostnader
  Patienterna föredrar det

Max score: 1



Question 13

I läkemedelsepidemiologiska studier ses ofta begreppet DDD. Vad står förkortningen för?

  Defined Disposed Dose
  Daily Dose Data
  Directed Daily Dose
  Daily Disposed Dose
  Defined Daily Dose

Max score: 1



Question 14

Validitet är ett viktigt kriterie när det gäller hur man bedömer kvaliteten i en kvantitativ studie. Vad innebär validitet i vetenskapliga
studier?
 

  Att studiens resultat kan återupprepas om studien genomförs igen
  Att studien lyckas mäta det som haft för avsikt att mätas i studien
  Att studiens resultat visar på samma resultat som andra studier inom området
  Att studien har flera olika datakällor som visar på samma resultat
  Att studien är noggrant genomförd

Max score: 1



Question 15

Begreppet kumulativ incidens används inom epidemiologi. Vad anger kumulativ incidens?

  Antalet insjuknade under en specificerad tidsperiod
  Andelen insjuknade under en specificerad tidsperiod
  Andelen insjuknande efter exponering av en specificerad riskfaktor
  Andelen tillfrisknade efter en specificerad behandling
  Antalet tillfrisknande efter en specificerad behandling

Max score: 1



Reference

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

mailto:shima.momeni@farmbio.uu.se


A) Kemi - Receptarier - 12 september (9 frågor)

Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-09-12 (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

Vilken av följande läkemedelssubstanser kan sägas ha upptäckts genom etnofarmakologisk användning av en drog?

  artemisinin
  avermektin
  epibatidin
  kaptopril
  prialt

Max score: 1



Question 4

Vid kvalitativa och kvantitativa analyser av läkemedel är kromatografi en vanligt förekommande teknik. Vilka av följande egenskaper
stämmer bra med en substans som lämpar sig för gaskromatografi?

  Ett ämne som bryts ned vid höga temperaturer
  Ett icke-flyktigt ämne med många hydroxidgrupper
  Ett flyktigt och opolärt ämne
  Ett polärt ämne med mycket hög molekylvikt
  Ett polärt ämne som bryts ned vid höga temperaturer

Max score: 1



Question 5

Vad stämmer överens med Le Châteliers princip?  

  Om en kemisk jämvikt utsätts för en störning, svarar reaktionen så att störningen halveras
  Om en kemisk jämvikt utsätts för en störning, svarar reaktionen så att störningen ökar
  Om en kemisk jämvikt utsätts för en störning, kommer jämviktskonstanten (K) öka
  Om en kemisk jämvikt utsätts för en störning, kommer jämviktskonstanten (K) minska
  Om en kemisk jämvikt utsätts för en störning, svarar reaktionen så att störningen motverkas.

Max score: 1



Question 8

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 antivirala medel?

  -cillin
  -floxacin
  -nib
  -kain
  -vir

Max score: 1



Question 9

 LMK3 (1).jpg 

Vilken av substanserna amitritylin och sulfametoxazol kommer lösa sig bäst i lösningsmedlet isohexan och vad är anledningen?

  amitritylin eftersom den är mer hydrofil och isohexan är ett polärt lösningsmedel
  amitritylin eftersom den är mer lipofil och isohexan är ett opolärt lösningsmedel
  amitritylin eftersom den är mer hydrofil och isohexan är ett opolärt lösningsmedel
  sulfametoxazol eftersom den är mer hydrofil och isohexan är ett polärt lösningsmedel
  sulfametoxazol eftersom den är mer lipofil och isohexan är ett opolärt lösningsmedel

Max score: 1

http://localhost/openexam/utility/media/view/image/LMK3 %281%29.jpg


Question 11

Vad måste finnas i en läkemedelssubstans som är en enantiomer?

  ett positivt laddat kväve
  ett symmetricentrum
  ett kväve som binder tre olika grupper
  en kolatom som binder fyra olika grupper
  en karboxylsyra som kan bli negativt laddad

Max score: 1



Question 12

 ORG4.jpg 

När läkemedelssubstanser binder till målprotein uppstår olika interaktioner och bindningar där emellan. Vilken av de markerade
bindningarna i bilden är ett exempel på en kovalent bindning?

  A
  B
  C
  D
  E

Max score: 1

http://localhost/openexam/utility/media/view/image/ORG4.jpg


Question 13

 ORG3.jpg 

Vilket rationellt kemiskt namn har substansen salbutamol (se bilden)?

  2-tert-butylamino-1-[4-hydroxi-3-(hydroximetyl)fenyl]etanol
  2-tert-butylamino-1-[1-hydroxi-2-(hydroxietyl)fenyl]etanol
  2-tert-butylamino-2-[1-hydroxi-3-(hydroxietyl)fenyl]etanol
  2-tert-butylamino-1-[4-hydroxi-3-(hydroximetyl)fenyl]propanol
  2-tert-butylamino-1-[1-hydroxi-2-(hydroxietyl)fenyl]propanol

Max score: 1

http://localhost/openexam/utility/media/view/image/ORG3.jpg


Question 14

 ORG2.jpg 

Rosuvasatin (se bilden) kan lösas i natriumhydroxid (NaOH) löst i vatten. I vilken form är rosuvastatin i närvaro av natriumhydroxid?

  oprotonerad och därför minusladdad
  protonerad och därför minusladdad
  protonerad och därför plusladdad
  deprotonerad och därför minusladdad
  deprotonerad och därför plusladdad

Max score: 1

http://localhost/openexam/utility/media/view/image/ORG2.jpg


Reference

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

mailto:shima.momeni@farmbio.uu.se


B) Biovetenskap - Receptarier - 12 september (17 frågor)

Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-09-12 (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

 KinetikB1.jpg 

Bilden visar koncentrations/effekt-sambandet för ett läkemedel. En hög andel (> 80%) av substansen metaboliseras.
Hur förändras kurvan vid induktion av metaboliserande enzymer?

  kurvan förskjuts neråt
  kurvan förskjuts uppåt
  kurvan förskjuts åt vänster
  kurvan förskjuts åt höger
  kurvan kommer att vara oförändrad

Max score: 1.5

http://localhost/openexam/utility/media/view/image/KinetikB1.jpg


Question 2

Vad händer om absorptionshastighetskonstanten (ka) ökar?

  biotillgängligheten kommer att öka
  halveringstiden för substansen kommer att minska
  substansen kommer att absorberas fortare till kroppen
  arean under plasmakoncentrationskurvan kommer att öka
  en större mängd kommer att försvinna från kroppen med faces

Max score: 1.5



Question 3

Elsa, 60 år, har sedan 10 år haft kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) numera klassificerad som GOLD B. Hon använder Ventoline
Diskus (salbutamol) vid behov. Elsa drabbades nyligen av en akut försämringsperiod (exacerbation) och husläkaren beslutade att
optimera hennes behandling genom att lägga till ett läkemedel.

Vilket läkemedel är det mest troligt att Elsa fick förskrivet, enligt svenska behandlingsrekommendationer?

  Daxas (roflumilast)
  Acetylcystein
  Spiriva Respimat (tiotropium)
  Robinul (glykopyrronium)
  Pulmicort Turbuhaler (budesonid)

Max score: 1.5



Question 4

En patient ska påbörja behandling med Doxyferm (doxycyklin) mot pneumoni. I övrigt behandlas patienten med bland annat:

Cipramil (citalopram)
Kalcipos-D (kalcium + D-vitamin)

Vilket av dessa preparat interagerar med Doxyferm och varför?

  Citalopram för att kombinationen leder till ökad blödningsrisk i magtarmkanalen
  Citalopram för att kombinationen leder till en ökad biotillgänglighet av Doxyferm
  Citalopram för att kombinationen leder till en minskad biotillgänglighet av Doxyferm
  Kalcipos-D för att kombinationen leder till en minskad biotillgänglighet av Doxyferm
  Kalcipos-D för att kombinationen leder till en ökad biotillgänglighet av Doxyferm

Max score: 1.5



Question 5

Kombinationen kodein och acetylsalicylsyra (Treo® comp) ger en effektiv analgetisk effekt eftersom läkemedelssubstanserna
verkar via...

  ...olika målprotein och ger upphov till en synergistisk effekt
  ...samma målprotein och ger upphov till en additiv effekt
  ...olika målprotein och ger upphov till en extrapolering
  ...samma målprotein och ger upphov till en potentiering
  ...samma målprotein och ger upphov till en förändrad metabolism

Max score: 1.5



Question 6

Vilket läkemedel/läkemedelsgrupp är rekommenderat för en gravid kvinna som behöver antikoagulativ behandling?

  warfarin
  trombinhämmare
  heparin
  acetylsalicylsyra
  klopidogrel

Max score: 1.5



Question 7

En vanlig biverkning hos ett läkemedel orsakas sannolikt av minskad nedbrytning av kininer i luftvägarna. Vilket är detta läkemedel?

  reninhämmare
  kalciumantagonister
  Cox-hämmare
  ACE-hämmare
  tiaziddiuretika

Max score: 1.5



Question 8

En ovanlig men allvarlig biverkning kan uppkomma vid samtidig användning av paroxetin (SSRI) och sumatriptan (triptaner) då
dessa läkemedel förstärker...

  ...serotonerg aktivitet
  ...kolinerg aktivitet
  ...dopaminerg aktivitet
  ...adrenerg aktivitet
  ...noradrenerg aktivitet

Max score: 1.5



Question 9

Varför behöver man vara försiktig vid kombination av vissa antiepileptika (till exempel fenytoin och karbamazepin) och p-piller
(hormonell antikonception)?

  Koncentrationen av antiepileptika kan minska på grund av enzyminduktion och tillräcklig antiepileptisk effekt uteblir.
  Koncentrationen av antiepileptika kan bli toxiskt hög på grund av enzyminhibition.
  Koncentrationen av de verksamma substanserna i p-piller kan öka på grund av enzyminhibition och ge svåra hormonella
biverkningar.
  Det kan leda till ökad nedbrytning av de verksamma substanserna i p-piller på grund av enzyminduktion.
  Det kan leda till minskad nedbrytning av de verksamma substanserna i p-piller på grund av enzyminhibition.

Max score: 1.5



Question 11

Under vilket skede i fosterutvecklnge uppkommer de flesta missbildningar? 

  när implantationen sker
  när hjärtat börjar slå
  när gastrulationen sker
  när organogenesen sker
  när neurulationen sker

Max score: 1.5



Question 12

Många av plasmamembranets funktioner beror på att det innehåller specialiserade proteiner. Vilken av följande funktioner skulle
finnas kvar även om membranet skulle sakna proteiner?

  cellsignalering
  cellrörelse
  jongradienter
  selektiv permeabilitet
  transport av glukos

Max score: 1.5



Question 13

I en svältsituation löper hjärnan risk att skadas på grund av energibrist. Vilka molekyler är de viktigaste för att ge nervcellerna
tillräcklig energi i en sådan situation?

  fettsyror och aminosyror
  glukos och aminosyror
  glukos och fettsyror
  glukos och ketonkroppar
  ketonkroppar och fettsyror

Max score: 1.5



Question 14

Det finns många olika processer som måste påverkas för att en normal cell ska utvecklas till en cancercell. Vilken process är
troligen en av de första som slås ut då en normal cell utvecklas till en cancercell, speciellt med tanke på den genetiska bakgrunden
till cancer?

  Ras är en viktig del i proteinkomplexet som utför replikationen
  Ras stimulerar cellen att gå från cellcykelns G1-fas till S-fas
  Ras behövs för separation av kromosomer under cellcykelns M-fas
  Ras behövs för att kromosomernas telomerer ska förlängas
  Ras spelar en viktig roll i kärnspolens organisation

Max score: 1.5



Question 15

En ny substans som är en inhibitor av muterat Ras-protein visar lovande resultat vid behandling av både lungcancer och
koloncancer. Varför har Ras länge stått i fokus för utveckling av läkemedel mot cancer?

  Ras spelar en viktig roll i kärnspolens organisation
  Ras stimulerar cellen att gå från cellcykelns G1-fas till S-fas
  Ras behövs för separation av kromosomer under cellcykelns M-fas
  Ras behövs för att kromosomernas telomerer ska förlängas
  Ras är en viktig del i proteinkomplexet som utför replikationen

Max score: 1.5



Question 16

Lunginflammation kan orsakas av bl.a. bakterierna Streptococcus pneumoniae och Mycoplasma pneumoniae. Att artbestämma
bakterien kan vara viktigt för att avgöra val av antibiotika för behandling. Penicillin är användbart mot de flesta streptokocker men
inte mot Mycoplasma. Varför går det inte att använda penicilliner mot Mycoplasma?  

  Mycoplasma saknar cellvägg, som annars är måltavla för penicilliner.
  Mycoplasma har ett tjockt yttre membran där penicilliner inte kan passera.
  Mycoplasma invaderar lungvävnaden på ett ställe där penicilliner inte får tillräckligt hög koncentration.
  Mycoplasma växer långsamt och går in i långa stadier av latens, där antibiotika har dålig effekt.
  Alla Mycoplasma producerar beta-laktamas.

Max score: 1.5



Question 18

Vilken av nedanstående händelser är mest sannolik att minska det arteriella blodtrycket?

  Ökning av hjärtminutvolymen, oförändrad perifer kärlresistans samt ökad stimulering av baroreceptorerna på aortabågen
och halspulsådern
  Ökning av hjärtminutvolymen, ökning av den perifera kärlresistansen samt ökad stimulering av baroreceptorerna på
aortabågen och halspulsådern
  Minskning av hjärtminutvolymen, ökning av den perifera kärlresistansen samt oförändrad stimulering av baroreceptorerna
på aortabågen och halspulsådern
  Minskning av hjärtminutvolymen, minskning av den perifera kärlresistansen samt ökad stimulering av baroreceptorerna
på aortabågen och halspulsådern
  Oförändrad hjärtminutvolym, minskning av den perifera kärlresistansen samt minskad stimulering av baroreceptorerna på
aortabågen och halspulsådern

Max score: 1.5



Question 19

Vad ger en ökad aktivitet i sympatiska nervsystemets nerver till hjärtat upphov till?

  Ökad hjärtfrekvens, förlängd överledningstid i AV-noden, ökad intracellulär kalciumkoncentration i hjärtcellen samt
minskad hjärtkontraktilitet
  Ökad hjärtfrekvens, förkortad överledningstid i AV-noden, ökad intracellulär kalciumkoncentration i hjärtcellen samt ökad
hjärtkontraktilitet
  Minskad hjärtfrekvens, förkortad överledningstid i AV-noden, minskad intracellulär kalciumkoncentration i hjärtcellen samt
ökad hjärtkontraktilitet
  Minskad hjärtfrekvens, förlängd överledningstid i AV-noden, minskad intracellulär kalciumkoncentration i hjärtcellen samt
minskad hjärtkontraktilitet
  Oförändrad hjärtfrekvens, oförändrad överledningstid i AV-noden, oförändrad intracellulär kalciumkoncentration i
hjärtcellen samt oförändrad hjärtkontraktilitet

Max score: 1.5
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B) Farmaci - Receptarier - 12 september (6 frågor)

Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2019-09-12 (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 3

Hur säkerställer man en steril formulering i tillverkningen av en injektionsvätska med följande komposition lämpligast?

desmopressin (peptid) 4 µg
natriumklorid 9 mg
saltsyra q.s.
vatten för injektionsvätskor ad 1 ml

  Aseptisk tillverkning följt av sterilfiltrering
  Autoklavering
  Avgasning med etylenoxid
  Strålning
  Torrsterilisering

Max score: 1.5



Question 4

 Fra ̊ga 2B.png 

I figuren visas olika typer av destabiliseringar som kan ske av en emulsion efter en tids lagring. Ange vad som har hänt i fallet A.

  Fasinversion
  Fasseparation
  Flockulering
  Gräddsättning
  Ostwaldmognad

Max score: 1.5

http://localhost/openexam/utility/media/view/image/Fra%CC%8Aga 2B.png


Question 5

För de flesta oralt administrerade läkemedel sker merparten av absorptionen i tunntarmen. Vilken faktor bidrar mest till att
tunntarmen är den dominerande absorptionsregionen?

  Effluxtransportörer såsom P-glykoprotein minskar absorptionen och är högre uttryckta i tjocktarmen än i tunntarmen.
  pH:t i tunntarmen gör att permeabiliteten är högre än i tjocktarmen.
  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 än i tjocktarmen.
  Tarmveck, villi och mikrovilli gör att tunntarmens yta är betydligt större än tjocktarmens.

Max score: 1.5



Question 7

Vad innebär begreppet kostnadsminimeringsanalys (Cost Minimisation Analysis) inom hälsoekonomin?

  Det är en kostnadsanalys där man jämför kostnaderna för två ̊ olika behandlingsalternativ som ger likvärdiga effekter
  Det är en kostnadsintäktsanalys där man jämför alla samhällsekonomiska kostnader och intäkter för olika åtgärder
  Det är en hälsoekonomisk analys där man jämför de privata kostnaderna med samhällets kostnader
  Det är en kostnadsanalys där alla relevanta kostnader för ett läkemedel jämförs mot ett annat läkemedel för att beräkna
kvalitetsjusterade levnadsår (QALY)
  Det är en kostnadsanalys där varje individs effekter jämförs med varandra

Max score: 1.5



Question 8

Ett etiskt dilemma uppstår när olika etiska principer står i konflikt med varandra. Till exempel:
Du upptäcker att en apotekskund väljer att inte hämta ut ett viktigt läkemedel som den har förskrivet på recept. Du som farmaceut
måste då väga kundens rätt att själv bestämma vad hen vill hämta ut, mot att du samtidigt vill hjälpa kunden till att få den
behandling den behöver.
Vilka etiska principer står då i konflikt med varandra?

  rättviseprincipen mot människovärdesprincipen
  autonomiprincipen mot människovärdesprincipen
  autonomiprincipen mot godhetsprincipen
  människovärdesprincipen mot godhetsprincipen
  godhetsprincipen mot rättviseprincipen

Max score: 1.5



Question 9

I en studie med syfte att fastställa sambandet mellan hypertoni och förmaksflimmer ingick 800 patienter med diagnostiserad
hypertoni. Av dessa hade 700 patienter fått antihypertensiva läkemedel och 100 inte fått det. Under 10 års uppföljning insjuknade 1
av de 700 behandlade patienterna och 10 av de 100 obehandlade patienterna i förmaksflimmer. Vilken studiedesign har använts i
denna undersökning?

  Ekologisk studie
  Tvärsnittsstudie
  Fall-kontrollstudie
  Kohortstudie
  Randomiserad kontrollerad studie

Max score: 1.5
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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

Vilken metod passar för extraktion av en alkaloid?

  En laddad alkaloid kan extraheras med ett organiskt lösningsmedel.
  Oladdade alkaloider kan extraheras med alla vattenlösningar.
  Alkaloider kan extraheras med en syra.
  Alkaloider kan extraheras med en bas.
  Alkaloider extraheras alltid bäst med hexan som lösningsmedel.

Max score: 1.5



Question 3

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 500 µL buffert med pH 2,00

3. Tillsätt 2,0 mL oktanol

4. Skaka kraftigt i 10 minuter

5. Centrifugera vid 8000 g

Varför tillsattes bufferten i steg 2?

  För att fälla ut eventuella proteiner i human plasman
  För att säkerställa att så mycket som möjligt av ketoprofen molekylerna stanna kvar i vattenfasen
  För att säkerställa att ketoprofen ska kunna analyseras med masspektrometri
  För att säkerställa att ketoprofen är laddad och effektivt extraheras över till organfasen
  För att säkerställa att ketoprofen extraheras över effektivt till organfasen.

Max score: 1.5



Question 4

 LMKB1.jpg 

Vilken substans i bilden har det kemiska namnet 2-(4-aminofenyl)-2-cyclohexyletyl 3-fenylpropanoat?

  A
  B
  C
  D
  E

Max score: 1.5

http://localhost/openexam/utility/media/view/image/LMKB1.jpg


Question 5

 LMKB2.jpg 

Hur ser molekylen X ut om du tillsätter 2 molekvivalenter svavelsyra (H2SO4)?

  A
  B
  C
  D
  E

Max score: 1.5

http://localhost/openexam/utility/media/view/image/LMKB2.jpg


Question 8

 LMKB6.jpg 

Struktur-effektsambandet för adrenerga agonister utifrån grundstrukturen är enligt följande:

- Den asymmetriska kolatomen ska ha  (R)-konfiguration.
- Endast primär eller sekundär amin är tillåtet.
- Alkylering av hydroxylgruppen på etylkedjan ger en inaktiv förening.
- Substitution med ytterligare en hydroxylgrupp på aromatens 4-position ger förstärkt effekt.

Vilken av följande substanser har enligt struktur-effektsambandet ovan starkast adrenerg effekt?

  A
  B
  C
  D
  E

Max score: 1.5

http://localhost/openexam/utility/media/view/image/LMKB6.jpg


Question 10

 LMKB8.jpg 

Vilken av följande molekyler är en möjlig fas I metabolit till substansen kabozantinib?

  A
  B
  C
  D
  E

Max score: 1.5

http://localhost/openexam/utility/media/view/image/LMKB8.jpg
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Exam description

Läs den vetenskapliga artikeln och svara sedan på de tillhörande frågorna:

Ticagrelor plus aspirin versus clopidogrel plus aspirin for platelet reactivity in patients with minor stroke or transient ischaemic attack:
open label, blinded endpoint, randomised controlled phase II trial
Y. Wang et al. 2019, BMJ (6), 365, l2211



Question 1

Vilken studiemetod används i denna studie?

  En retrospektiv, blindad, aktiv kontrollerad, fas II studie
  En prospektiv, blindad, aktiv kontrollerad, fas II studie
  En prospektiv, blindad, okontrollerad, fas II studie
  En prospektiv, oblindad, okontrollerad, fas II studie
  En retrospektiv, oblindad, placebokontrollerad, fas II studie

Max score: 1



Question 2

Vad var studiens syfte att undersöka?

  Om ticagrelol i kombination med aspirin är en snabbare behandlingsmetod jämfört med clopidogrel i kombination med
aspirin.
  Om ticagrelol i kombination med aspirin är en dyrare behandlingsmetod jämfört med clopidogrel i kombination med
aspirin.
  Om ticagrelol i kombination med aspirin är en bättre behandlingsmetod jämfört med clopidogrel i kombination med
aspirin.
  Om ticagrelol i kombination med aspirin är en sämre behandlingsmetod jämfört med clopidogrel i kombination med
aspirin.
  Om ticagrelol i kombination med aspirin är en vanligare behandlingsmetod jämfört med clopidogrel i kombination med
aspirin.

Max score: 1



Question 3

Vilka deltagare exkluderades från studien?

  Patienter som röker
  Patienter som är överviktiga och har diabetes
  Patienter med penicillinallergi
  Patienter med en kontraindikation till statiner
  Patienter som inte gav samtycke till att delta

Max score: 1



Question 4

I studien ingick flertalet patientbesök. Vad ingick i dessa patientbesök? 

  Patienterna fyllde i skriftliga enkäter och blodtryck mättes. 
  Patienterna fyllde i skriftliga enkäter och lämnade blod- och urinprov.  
  Patienterna genomgick muntliga interjuver och genomgick EKG.
  Patienterna genomgick muntliga interjuver och lämnade blod- och urinprov.
  Patienterna genomgick muntliga interjuver och längd och vikt mättes.

Max score: 1



Question 6

En genotypning gjordes på alla deltagare för att analyserade tre olika SNP:ar (single nucleotide polymorphism) på cytokrom P450.
Denna genotypnong gjordes för att tidigare studier har visat att bärare av vissa alleler av denna gen har...

  ...fördelar av singel trombocythämning
  ...fördelar av dubbel trombocythämning
  ...fördelar av trippel trombocythämning
  ...inga fördelar av trombocythämning
  ...nackdelar av trombocythämning

Max score: 1



Question 7

Totalt randomiserades 675 patienter till de två studiegrupperna. Hur stor andel av patienterna var kvinnor i respektive
behandlingsgrupp?

  12,5% och 13,4%
  17,8% och 17,9%
  27,1,% och 26,5%
  37,1% och 36,5%
  42,9% och 46,7%

Max score: 1



Question 9

Hur föreslår författarana att studien ska gå vidare? 

  Att utföra studien på unga patienter. 
  Att utföra studien i olika populationer.
  Att utföra studien snabbare. 
  Att utföra studien enbart på kvinnliga patienter.
  Att utföra studien enbart på manliga patienter. 

Max score: 1



Question 11

Vad var slutsatsen av denna studie?

  Behanling med ticagrelor i kombination med aspirin fungerar bättre
  Behanling med clopidogrel i kombination med aspirin fungerar bättre
  Behanling med ticagrelor i kombination med aspirin och clopidogrel i kombination med aspirin fungerar lika bra
  Behanling med ticagrelor i kombination med aspirin gav ingen effekt
  Behanling med clopidogrel i kombination med aspirin gav ingen effekt

Max score: 1
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