2018 - IAB - MD4011 - eksamen 1
Eksamensdato: 2018-05-16

1
Du er medisinstudent og får bli med en av de erfarne patologene på obduksjon. Det er gjort en insisjon
slik at øvre deler av bukhulen er eksponert.
Patologen ber deg stikke pekefingeren inn mellom den store og den lille peritonealkaviteten. Du
forstår straks hva hun mener og fører fingeren inn i?
A
B
C
D

foramen epiploicum/omentale
foramen rotundum
foramen ovale
foramen magnum
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2
En håndballspiller får skuldra ut av ledd. I etterkant blir leddet ustabilt og må trenes opp.
Hvilken av strukturene nedenfor er i minst grad stabiliserende for dette leddet?
A
B
C
D

labrum glenoidale
Capsula articularis
m. trapezius
m. subscapularis
000015cc8108415175

3
Hvilket utsagn om bronkioler er riktig?
A
B
C
D

Det er begerceller i bronkioleveggen
Det er brusk i bronkioleveggen
Det er kjertler i bronkioleveggen
Det er muskulatur i bronkioleveggen
000015cc8108415175

4
Hvilket utsagn om pleura er riktig?
A
B
C
D

Mellom de ulike lagene i pleura er det luft
Pleura laterale er det ytterste laget i pleura
Mellom pleuralagene er det et tynt væskelag
Pleura består av tre lag: viscerale, parietale og laterale
000015cc8108415175

5
De ulike avsnitt av fordøyelseskanalen har forskjellig epitelbekledning, bl.a. pga. funksjonelle forhold.
Fra hvilket avsnitt i fordøyelseskanalen er bildet hentet fra?
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A
B
C
D

Tynntarm
Øsofagus
Colon
Ventrikkel
000015cc8108415175

6
Osteoklaster har som oppgave å bryte ned ben.
Hvilken av følgende prosesser benytter disse cellene seg av i forbindelse med nedbrytningen av ben?
A
B
C
D

Kollagenaseaktivitet
Utskillelse av H+-ioner, katepsin og metalloproteinaser.
Sekresjon av matriksvesikler som bl.a. inneholder alkalisk fosfatase.
Sekresjon av osteopontin (osteokalsin).
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7
Fordøyelseskanalen har generelt samme lagvise oppbygning, men noen topografiske forskjeller finnes
som er relatert til funksjon og brukes diagnostisk.
Hva er typisk for slimhinnen i terminale ileum?
A
B
C
D

Submukøse kjertler.
Retroperitoneal beliggenhet.
Rikelig med lymfoidt vev.
Blodforsyning fra art. mesenterica inferior.
000015cc8108415175
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8
En ung mann har vært utsatt for en motorsykkelulykke. Etter en tids rekonvalesens kommer han til
undersøkelse. Han stiller seg med ansiktet mot veggen og planter begge håndflater i veggen rett fram
for skuldrene. Du ser at mediale del av høyre skulderblad stikker ut fra kroppen.
Hvilken nerve er ute av funksjon?
A
B
C
D

n. thoracodorsalis
n. suprascapularis
n. axillaris
n. thoracicus longus
000015cc8108415175

9
Som vakthavende turnuslege på kirurgisk avdeling sjekker du røntgen thorax på en pasient etter
hjertekirurgi. Det viser høystand av høyre diafragma.
Hvilken nerve er sannsynligvis skadet?
A
B
C
D

nn. cardiacii
n. vagus
n. laryngeus recurrens
n. phrenicus
000015cc8108415175

10
Bildet viser proksimale deler av venstre femur sett dorsalt.
Hva slags vev er det på overflaten på en normal femur der pilen peker på modellen?
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A
B
C
D

Synovialmembran
Fiberbrusk
Benvev
Hyalin brusk
000015cc8108415175

11
Av de fire rotator-cuff musklene er m. supraspinatus mest utsatt for skade på grunn av slitasje. Dette
kan behandles med å sette en kortison-sprøyte i en slimpose. Hvilket slimpose?
A
B
C
D

bursa subacromialis/- deltoideus
bursa trochanterica
bursa olecranii
bursa infrapatellaris
000015cc8108415175

12
Leggen kan deles inn i funksjonelle anatomiske losjer i henhold til musklenes innervasjon og
lokalisasjon. Hvilke nerver forsyner i hovedsak muskulaturen i hver av disse losjene?
A
B
C
D

1. Anteriore losje: N. fibularis profundus.
2. Posteriore losje: N. tibialis.
3. Laterale losje: N. fibularis superficialis.
1. Anteriore losje: N. tibialis.
2. Posteriore losje: N. fibularis profundus.
3. Laterale losje: N. fibularis superficialis.
1. Anteriore losje: N. fibularis profundus.
2. Posteriore losje: N. fibularis superficialis.
3. Laterale losje: N. tibialis.
1. Anteriore losje: N. fibularis superficialis.
2. Posteriore losje: N. tibialis.
3. Laterale losje: N. fibularis profundus.
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13
Du skal sette en intramuskulær injeksjon i m. gluteus maximus på en pasient. Om man tenker seg m.
gluteus maxiumus delt inn i fire kvadranter, hvilken kvadrant er det mest hensiksmessig å sette denne
injeksjonen for å unngå å treffe n. ischiadicus?
A
B
C
D

Nedre laterale kvadrant.
Øvre laterale kvadrant.
Nedre mediale kvadrant.
Øvre mediale kvadrant.
000015cc8108415175

14
Hvilken påstand er riktig om m. quadriceps femoris?
A
B
C
D

M. rectus femoris har utspring på spina iliaca anterior superior.
M. quadriceps femoris har antagonistisk virkning på hamstringsmuskulaturen hva gjelder
ekstensjon/fleksjon av kneleddet.
M. vastus medialis er innervert av n. ischiadicus.
M. vastus intermedius er innervert av n. tibialis.
000015cc8108415175

15
Hvilken del av fordøyelseskanalen er dette mikroskopi-bildet av en normal slimhinne mest sannsynlig
fra?
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A
B
C
D

Tynntarmen
Svelget
Spiserøret
Magesekken
000015cc8108415175

16
Ved hjelp av spesifikke antistoff kan man farge histologiske snitt slik at man får en fargereaksjon i de
områder der det proteinet man er interessert i, finnes. I dette snittet markeres resultatet ved brun farge.
Hvilken type intermediærfilament er antistoffet på bildet mest sannsynlig rettet mot?
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A
B
C
D

Vimentin
Desmin
Cytokeratin
Nevrofilament
000015cc8108415175

17
Sarkomer er den funksjonelle enheten i den enkelte muskelcelle, mellomrommet mellom to Z-linjer.
Hvilken av bokstavene på det forstørrede utsnittet viser sarkomeret.
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A
B
C
D

A
B
C
D
000015cc8108415175

18
Dette er et mikroskopisk bilde av et overflateepitel. Hvilket av bildene til høyre viser tverrsnitt gjennom
de strukturene som finnes innenfor det avmerkede rektangelet?
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A
B
C
D

A
B
C
D
000015cc8108415175

19
Telomerer er repeterte DNA-sekvenser som sitter på kromosomenes ender. Figuren viser det siste
replikonet (hvor bidireksjonell replikasjon starter i ori) ved enden av et humant kromatid. Tråd A og B
representerer området som sitter mellom ori og enden på kromatidet. De stiplede linjene angir
retningen hvor kromatidet fortsetter.
Ved replikasjon av dette områet vil det oppstå problem med å replikere kromatidet fullt ut mot enden
såfremt cellene ikke inneholder aktiv telomerase.
Hvilke(n) av trådene vil dette gjelde?
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A
B
C
D

Ingen av trådene
Tråd B
Tråd A
Både tråd A og B
000015cc8108415175

20
Hvilke av følgende karakteristika er typisk for et allosterisk sete?
A
B
C
D

Det er et aktivt sete som har gjennomgått "induced fit"
Det er et bindingssete separat fra det aktive setet i et enzym, men som kan påvirke
enzymaktiviteten når det blir bundet av en ligand
Det er et bindingssete som kan binde en lang rekke ulike kjemiske forbindelser
Det er et bindingssete som typisk inneholder aromatiske aminosyrer
000015cc8108415175

21
Klinefelter er et hyppig kjønnskromosomavvik i befolkningen.
Hva er karyotypen til denne tilstanden?
A
B
C
D

47,XYY
46,XXY
47,XXY
46,XY
000015cc8108415175

22
Når et dyr kommer i en "fight or flight" -situasjon frigjøres adrenalin som stimulerer nedbrytning av
glykogen i lever, hjerte og skjelettmuskulatur. Sluttproduktet av glykogen nedbrytning i leveren er
glukose; sluttproduktet i skjelettmuskulaturen er pyruvat.
Hva er årsaken til de forskjellige produktene av glykogen-nedbrytning i de to vevene?
A
B
C
D

Glykogen brytes ned til sukrose og kun leverceller, men ikke muskelceller, har enzymet sukrase
Kun leverceller, men ikke muskelceller, har enzymet heksokinase IV (glukokinase) og kan
fosforylere glukose
Muskelceller, men ikke leverceller, kan bryte ned glukose til pyruvat via glykolysen
Glykogen brytes ned til glukose-6-fosfat og bare leverceller, men ikke muskelceller, har
enzymet glukose-6-fosfatase
000015cc8108415175

23
Etter døden inntrer gradvis en stivhet i muskulaturen, og denne tilstanden kalles dødsstivhet eller rigor
mortis.
Hva kan være årsaken til at denne stivheten oppstår?
A
B
C
D

Cellens produksjon av aktin øker.
Cellens produksjon av aktin opphører
Cellens produksjon av ATP øker.
Cellens produksjon av ATP opphører.
000015cc8108415175

24
Epitelceller dekker kroppsoverflater (indre og ytre), og blir derfor utsatt for mye mekanisk påvirkning.
Hvilken type cytoskjelettfilament er viktig for mekanisk styrke i slike celletyper?
A
B
C

Aktinfilamenter
Mikrotubuli
Intermediære filamenter
000015cc8108415175
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25
Ved Kartageners syndrom har man større sannsynlighet for å få bronkiale infeksjoner. Dette skyldes
en defekt i cilier i luftveiene som reduserer evnen til å transportere slim og mikroorganismer. Menn
som har dette syndromet er også ofte infertile. Defekten er lokalisert i cytoskjelettet.
Hvilken del av cytoskjelettet er defekt?
A
B
C

Mikrotubuli
Aktinfilamenter
Intermediære filamenter
000015cc8108415175

26
I beta-celler i pankreas vil høy intracellulært ATP lukke en ATP-avhengig K+ kanal. Dette gir
depolarisering av membranen og åpning av spenningsstyrte Ca2+ kanaler. Strøm av Ca2+ inn i cella
fører til eksocytose av insulingranula.
Sulfonylurea binder og lukker den ATP-avhengige K+ kanalen. Hvordan påvirkes blodsukkeret?
A
B
C
D

Insulinsekresjon hemmes og blodsukkeret vil da etterhvert synke
Insulinsekresjon øker og blodsukkeret vil da etterhvert stige
Insulinsekresjon hemmes og blodsukkeret vil da etterhvert øke
Insulinsekresjon øker og blodsukkeret vil da etterhvert synke
000015cc8108415175

27
En befruktet eggcelle (zygote) inneholder all den genetiske informasjon som behøves for å danne et
nytt individ.
Hvilken kromosomsammensetning (autosomer og kjønnskromosomer) må zygoten ha for at det skal
bli en normal gutt?
A
B
C
D

23 + Y
46 + XX
44 + XY
46 + XY
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28
DNA-polymeraser er ansvarlige for syntese (replikasjon) av DNA; de adderer nye nukleotider på den
voksende DNA-tråden. Polymerasene kan kun addere nye nukleotider på 3'-enden av den nye DNAtråden.
Hva innebærer det?
A
B
C
D

At ingen av DNA-trådene syntetiseres på fragmentert vis
At DNA-tråden som forlenges i 5'-3'-retning syntetiseres på fragmentert vis
At DNA-tråden som forlenges i 3'-5'-retning syntetiseres på fragmentert vis
At begge DNA-trådene syntetiseres på fragmentert vis
000015cc8108415175

29
En 23 år gammel kvinne kommer til legekontoret ditt. Hun har den siste tiden følt seg slapp og
redusert, og hun har vært nødt til å være hjemme fra jobb. Hun sier selv at hun ofte har gått på
toalettet for å urinere, og hun har også vært svært tørst. Dette har pågått i noen måneder, og hun
merker at hun har begynt å gå ned i vekt. Du kjenner at det lukter aceton av pusten hennes. Etter
blodprøve kommer det fram at hun har lav pH i blodet, samt en blodglukose på 20 mmol/l (normalt 4-6
mmol/l). Du måler også at kvinnen har lavt blodtrykk, og når du spør henne nærmere om dette
kommer det fram at hun har vært mye svimmel og ør. Kvinnen har et normalt kosthold, trener
reglemessig og har en BMI på 21,3.
Hva kan være årsaken til kvinnens lave blodtrykk?
A
B
C
D

Høyre blodvolum som følge av økt væskeinntak
Lavere blodvolum som følge av økt urinutskillelse
Økt fettsyrenedbrytning som følge av redusert glukoseopptak
Lav pH i blodet som følge av dannelse av ketonlegemer
000015cc8108415175
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30
DNA inneholder nitrogenbasene A, G, T og C. I RNA er en av disse basene byttet ut med en annen.
Hvilken av basetriplettene under kan finnes i RNA?
A
B
C
D

GGT
ACG
TGA
UAT
000015cc8108415175

31
Du jobber en sen lørdagskveld på laboratoriet når en kollega viser deg dette bildet av et slektstre.
Kollegaen din har glemt å repetere prinsippene for mendelsk arv, og han spør deg om du kan hjelpe
han med å finne ut hvordan sykdommen har blitt nedarvet.
Hvilken arvegang følger dette slektstreet?

A
B
C
D

Autosomal recessiv arv
Autosomal dominant arv
X-bundet dominant arv
X-bundet recessiv arv
000015cc8108415175
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32
Hos pasienter med ubehandlet diabetes vil man kunne påvise glukose i urinen. Før i tiden pleide man
å undersøke glukosekonsentrasjonen i urinen ved å la en urinprøve reagere med Fehlings væske.
Dersom det viste seg at det var glukose i urinen, ville kobberioner i Fehlings væske, Cu2+, gå over til
Cu+, og væsken ville skifte farge fra mørk blå til mursteinsrød.
Hvilke egenskaper har glukosemolekylet som gjør reaksjonen mulig?
A
B
C
D

Glukosemolekylet er en ketose og har oksiderende evne.
Glukosemolekylet er en aldose og har oksiderende evne.
Glukosemolekylet er en aldose og har reduserende evne.
Glukosemolekylet er en ketose og har reduserende evne.
000015cc8108415175

33
Hva er den viktigste funksjonen til sarkoplasmatisk retikulum i forbindelse med muskelkontraksjonen?
A
B
C
D

Det sarkoplasmatiske retikulum frigjør lagret Ca2+ som er nødvendig for muskelkontraksjonen.2+
Det sarkoplasmatiske retikulum gjør at ATP og Ca2+ kan komme i kontakt med hverandre.
Det sarkoplasmatiske retikulum bestemmer strukturen til de enkelte sarkomerene.
Det sarkoplasmatiske retikulum frigjør lagret ATP som er nødvendig for muskelkontraksjonen.
000015cc8108415175

34
En 23 år gammel kvinne kommer til legekontoret ditt. Hun har den siste tiden følt seg slapp og
redusert, og hun har vært nødt til å være hjemme fra jobb. Hun sier selv at hun ofte har gått på
toalettet for å urinere, og hun har også vært svært tørst. Dette har pågått i noen måneder, og hun
merker at hun har begynt å gå ned i vekt. Du kjenner at det lukter aceton av pusten hennes. Etter
blodprøve kommer det fram at hun har lav pH i blodet, samt en blodglukose på 20 mmol/l (normalt 4-6
mmol/l). Kvinnen har et normalt kosthold, trener reglemessig og har en BMI på 21,3.
Hva lider kvinnen sannsynligvis av?
A
B
C
D

Kronisk nyresvikt
Diabetes type 2
Diabetes type 1
Fenylketonuri (Føllings sykdom)
000015cc8108415175

35
Enzymet ravsyre dehydrogenase katalyserer det 6. trinnet i Krebssyklus som er dannelse av fumarat
fra ravsyre (succinate). Samtidig utgjør dette enzymet det såkalte kompleks III i
elektrontransportkjeden, som overfører elektroner til Coenzym Q10 (danner Ubiquinon). Hviken
elektronbærer danner et mellomtrinn i denne reaksjonen?
A
B
C
D

NADPH
FADH2
NADH
FAD
000015cc8108415175

36
Ved nedbryting av glukose transporteres elektroner fra de kjemiske bindingene i glukose via såkalte
elektronbærere for til slutt å ende opp på oksygen som er den endelige elektronakseptoren. En slik
elektronbærer er NicotinAdenin Dinukleotid (NAD+). Hvilke oksidasjons-reduksjonsprosesser skjer da
med NAD+?
A
B
C
D

NAD+ transporteres inn i mitokondriematrix som FADH2
NAD+ binder et proton
NAD+ blir oksidert til NADH
NAD+ blir redusert til NADH
000015cc8108415175
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37
I hvilken av de følgende celletyper i kroppen vil telomerase være aktiv?
A
B
C
D

Beinceller
Spermceller
Muskelceller
Miltceller
000015cc8108415175

38
Du er fødselslege, og en dag tar du imot et barn. Du legger merke til at barnet har et lite hode, en
avflatet panne, små ører, stor tunge og kort nakke. I tillegg har barnet smale, skråstilte øyne med en
hudfold over den indre øyevinkelen. Etter hjerteundersøkelse påvises det også hjertefeil.
Hva kalles barnets tilstand?
A
B
C
D

Turners syndrom
Edwards syndrom
Downs syndrom
Klinefelders syndrom
000015cc8108415175

39
Utbyttet i form av genererte ATP molekyler fra oksidativ fosforylering avhenger av hvordan elektronene
i NADH generert i glykolysen transporteres inn i mitokondriematriks. Hvorfor genererer transport av et
elektronpar via glyserol-fosfat shuttel 1,5 ATP, mens transport via malat-aspartat shuttel genererer 2,5
ATP?
A
B
C
D

Via malate-aspartat shuttel transporteres elektronparet gjennom den indre
mitokondriemembranen
Via glyserol-fosfat shuttel transporteres NADH over den indre mitikondriemembranen
Via glyserol-fosfat shuttel overføres elektronparet til FADH2 og videre til komplex III som fører til
produksjon av 1,5 ATP
Via malat-aspartat shuttel transporteres elektronparet via Quinilon (Q10) til komplex III
000015cc8108415175

40
Hva heter transmittersubstansen som bidrar til signaloverføring fra motoriske nervefibre til
skjelettmusklene?
A
B
C
D

Acetylcholin.
Noradrenalin.
Glutamat
Adrenalin.
000015cc8108415175

41
En 64 år gammel kvinne kommer til legekontoret ditt. Hun har den siste tiden følt seg slapp og
redusert, og hun har vært nødt til å være hjemme fra jobben sin som vaskehjelp på en
ungdomsskole. Hun sier selv at hun ofte har gått på toalettet for å urinere, og hun har også vært svært
tørst. Dette har pågått i noen måneder. Du kjenner at det lukter aceton av pusten hennes. Etter
blodprøve kommer det fram at hun har lav pH i blodet, samt en blodglukose på 20 mmol/l (normalt 4-6
mmol/l). Kvinnen spiser mye fet mat, trener sjeldent og er overvektig.
Hva lider kvinnen sannsynligvis av?
A
B
C
D

Diabetes type 1
Diabetes type 2
Kronisk nyresvikt
Fenylketonuri (Føllings sykdom)
000015cc8108415175
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42
Hva karakteriserer aminosyren glutamat kjemisk?
A
B
C
D

Glutamat er en hydrofob aminosyre med to karboksylgrupper.
Glutamat er en nøytral aminosyre med en aminogruppe og en karboksylgruppe.
Glutamat er en sur aminosyre med to karboksylgrupper.
Glutamat er en polar, men nøytral aminosyre.
000015cc8108415175

43
På barnepoliklinikken treffer du en 10 år gammel jente som har Turner syndrom.
Hva er hyppigste funn ved den diagnosen?
A
B
C
D

Hørselstap
Psykisk utviklingshemming
Hjertefeil
Lav høydevekst
000015cc8108415175

44
Hva er hydrogenbindinger?
A
B
C
D

Svake gravitasjonskrefter mellom oksygen- og hydrogenatomer.
Bindinger mellom ioner oppløst i vann.
Kovalente bindinger mellom vannmolekyler.
Elektrostatiske interaksjoner mellom hydrogen i et molekyl og et sterkt elektronegativt atom (f.eks
oksygen, nitrogen eller fluor) i et annet molekyl.
000015cc8108415175

45
Hvilken av prosessene nedenfor er ikke en del av RNA-prosessering
A
B
C
D

Intron/exon-spleising
3' polyadenylering
5' capping
Translasjon
000015cc8108415175

46
Hva sier 'det sentrale dogmet' i molekylærbiologien?
A
B
C
D

Informasjon i RNA overføres til proteiner, som overføres til RNA
Informasjon i DNA overføres til RNA som igjen overføres til proteiner
Informasjon overføres fra generasjon til generasjon gjennom DNA-replikasjon
Informasjon i proteiner overføres til RNA som igjen overføres til DNA
000015cc8108415175

47
Du er på ferie på en strand i Nord-Norge. Det er 19 grader i lufta, og en av kompisene dine har
bestemt seg for å ta seg et bad. Etter et par minutter begynner kompisen din å skjelve veldig, og du
roper at han må komme seg opp av vannet. Han klarer etter hvert å komme seg inn til land, og han
sier at han ikke skjønner hvorfor han begynte å fryse og skjeve: «Det er jo varmt i luften», sier han. Du
forklarer at det handler om vannets egenskaper.
Hvilken egenskap har vannet som gjør at kompisen din plutselig begynte å fryse og skjelve?
A
B
C
D

Vann har høy termisk ledningsevne
Vann har høy fordampningsvarme
Vann har høy overflatespenning
Vann har høy varmekapasitet
000015cc8108415175
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48
Når man eksponeres for to eller flere stoffer samtidig så kan stoffene prinsipielt samvirke på flere
måter.
Hva betyr det at et stoff virker potensierende på et annet stoffs virkning?
A
B
C
D

Potensierende vil si at samlet virkning er lik summen av enkeltvirkninger
Potensierende vil si at et ikke-toksisk stoff øker den toksiske virkningen av et annet stoff
Potensierende vil si at samlet virkning av to toksiske stoff er større enn summen av
enkeltvirkningene
Potensierende vil si at det er helt uavhengige virkningsmekanismer bak effektene
000015cc8108415175

49
Hvilke av følgende uttalelser beskriver hva som skjer under kronisk sult?
A
B
C
D

β-hydroksybutyrat utgjør opptil 70% av energiomsetningen i hjernen under langvarig sult
Ketogenese øker drevet av økt tilgjengelighet av pyruvat
Frie fettsyrer blir stadig viktigere grunnlag for glukoneogenese
Fettsyrer kan krysse blodhjernebarrieren og brukes som en kilde til energi i hjernen
000015cc8108415175

50
Ved strukturanalyse av en human DNA polymerase ble det identifisert en lysin som var viktig for
binding av polymerasen til DNA. Det ble senere funnet ulike mutasjoner i dette polymerasegenet hos
pasienter, og som endret lysin til enten arginin, valin, glysin eller glutaminsyre. Hvilke
aminosyresubstitusjoner skulle en forvente hadde henholdsvis mest og minst innvirking på DNA
polymerasens aktivitet?
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A
B
C
D

Arginin, glysin
Glutaminsyre, valin
Glysin, valin
Glutaminsyre, arginin
000015cc8108415175

51
Noen legemidler som brukes i behandling av kreft hemmer mekanismer involvert i DNA-replikasjonen.
På DNA-molekylet har vi områder hvor dobbelt-heliksen er kveilet rundt seg selv. Slikt DNA kalles
"supercoiled DNA". For at DNA-replikasjonen skal kunne fortsette i disse områdene, må graden av
supercoil endres. Enkelte cytostatika hemmer et enzym som minker graden av supercoil, slik at DNAreplikasjonen stopper opp.
Hvilket enzym inhiberes av denne typen kreftmedisiner?
A
B
C
D

Topoisomerase
DNA ligase
DNA-helikase
DNA-polymerase
000015cc8108415175

52
En mann spiser et måltid som inneholder 20 g protein, 10 g fett og 40 g karbohydrat.
Hva er energiprosenten fra karbohydrat?
A
B
C
D

35 energiprosent
42 energiprosent
48 energiprosent
54 energiprosent
000015cc8108415175

53
En kvinne ønsker å følge de offisielle norske retningslinjene for god ernæring, hvor det står at man
skal begrense inntaket av rødt kjøtt. Hun går i butikken, og skal velge mellom ulike kombinasjoner av
matvarer.
Hvilken kombinasjon vil gi mest rødt kjøtt?
A
B
C
D

100 g grillet kylling og 100 g hamburger
100 g biffkjøtt og 100 g kalkunfilet
100 g reinsdyrkarbonade og 100 g wienerpølse
100 g svinekoteletter og 100 g skinke
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54
Melanocyttene produserer melanin, og er avhengige av et enzym for å klare denne oppgaven. Hva
heter dette enzymet?
A
B
C
D

Amylase
Tyrosinase
Pigmentase
Streptokinase
000015cc8108415175

55
Hvilket av følgende utsagn medfører riktighet når det gjelder inndeling av epidermis?
A
B
C
D

Stratum corneum er det midterste laget mellom stratum spinosum og stratum granulosum
Stratum lucidum er det midterste laget mellom stratum spinosum og stratum granulosum
Stratum granulosum ligger mellom stratum basale og stratum spinosum
Stratum spinosum ligger mellom stratum basale og stratum granulosoum
000015cc8108415175
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56
Beskrivelse av hudutslett (efflorescens):
Hva kalles en knuteformet, solid opphøyning av huden (altså en liten tumor)?
A
B
C
D

Vesikkel
Urtica
Nodulus
Pustel
000015cc8108415175

57
Bildet nedenfor viser et sagitalt T2 bilde av en nesten normal ryggsøyle (lette degenerative
forandringer er tilstede).

Hvilken struktur peker pilene på?
A
B
C
D

Processus spinosus
Medulla spinalis
Discus intervertebralis
Corpus vertebrae
000015cc8108415175
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58
Ved røntgen-undersøkelser benyttes røntgenstråler.
Hvordan oppstår røntgenstråling?
A
B
C
D

Røntgenstråling oppstår ved at et elektron treffer et foton
Røntgenstråling oppstår ved et elastisk støt mellom et foton og et stillestående elektron
Røntgenstråling oppstår når fotoner treffer metall og river løs elektroner
Røntgenstråler oppstår når elektroner sendes mot et metall
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59
Ole på 15 år har tråkket over og fått sterke smerter i ankelen. Det taes røntgenbilder av ankel.
Hva viser røntgenbildene?

A
B
C
D

Fraktur i mediale malleol og bakre del av tibia
Fraktur i mediale og laterale malleol
Normale funn
Fraktur i laterale malleol og bakre del av tibia
000015cc8108415175

60
Ved ultralyd sender en ultralydprobe lydbølger inn i pasienten og de reflekterte lydbølgene fanges igjen
opp av ultralydproben. Dette skjer ved hjelp av piezoelektriske krystaller. Lydbølgenes frekvens
bestemmer rekkevidden (dybden) og oppløsning i bildet.
Hvilken påstand er korrekt?
A
B
C
D

Høy frekvens gir dårligere oppløsning og lengre rekkevidde
Lav frekvens gir dårligere oppløsning og lengre rekkevidde
Høy frekvens gir god oppløsning og lengre rekkevidde
Lav frekvens gir dårligere oppløsning og kort rekkevidde
000015cc8108415175
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61
Bildet nedenfor viser et sagitalt T2 bilde av en nesten normal ryggsøyle (lette degenerative
forandringer er tilstede). Pilene peker på en struktur som starter ved ryggvirvel L1/L2.

Hvilken struktur peker pilene på?
A
B
C
D

Liquor cerebrospinalis
Discus intervertebralis
Medulla spinalis
Cauda equina
000015cc8108415175

62
Innervasjonsratio er antall muskelfibre per motorisk enhet i en muskel. Denne ratioen er forskjellig i
underarmsmuskler, ryggmuskler, ytre øyemuskler og leggmuskler.
Hvilken av muskelgruppene nevnt over har vanligvis lavest antall muskelfibre per motorisk
enhet?
A
B
C
D

Ytre øyemuskler
Leggmuskler
Fingermuskler
Underarmsmuskler
000015cc8108415175
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63
En reseptor i huden kan formidle sanseinformasjon om en brennende/verkende smerte.
Hvilken type nervefiber formidler denne følelsen?
A
B
C
D

A-beta fiber
C-fiber
A-delta fiber
A-alfa fiber
000015cc8108415175

64
En reseptor i huden er den mest følsomme for hud-strekk.
Hva kalles denne reseptoren?
A
B
C
D

Ruffini reseptor
Meissner legeme
Pacini legeme
Merkel reseptor
000015cc8108415175

65
AMPA reseptoren (quiscalate-B reseptoren) tilhører en svært viktig gruppe av «second-messenger
» reseptorer i nervesystemet.
Hva kalles den viktigste transmitteren (signalmolkylet) som aktiverer denne reseptoren?
A
B
C
D

Glutamat
Acetylcholin
GABA (gamma-hydroksy-butyrat)
Nor-adrenalin
000015cc8108415175

66
En 47 år gammel kvinne har smerter fortil i høyre skulder og lateralt på overarmen. Smertene forverres
ved all bruk av armen. Ved klinisk undersøkelse har hun aktiv abduksjon og aktiv fleksjon til bare 90
grader i skulderen. Passiv abduksjon og fleksjon til 180 grader.
Hvilke(n) struktur(er) i skulderen er det mest sannsynlig at pasientens plager kommer fra?
A
B
C
D

Sene- og muskelapparatet
Leddbrusken
Både leddbrusk og leddkapsel
Leddkapsel
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67
En 58 år gammel mann har sterke smerter i nakken som stråler utover i høyre arm på dorsalsiden og
ut i tredje finger. Ved undersøkelse har han nedsatt sensibilitet på dorsalsiden av tredje finger høyre
arm. Det er lettgradig kraftsvekkelse for ekstensjon i albuen sammenlignet med kraften i venstre arm.
Hvilken nerverot er affisert?
A
B
C
D

C6
C7
Th1
C5
000015cc8108415175
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Hvilket aktivt bevegelsutslag foregår hovedsakelig mellom de to øverste nakkevirvlene (C1 og C2)?
A
B
C
D

Sidebøy
Rotasjon
Ekstensjon
Fleksjon
000015cc8108415175
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69
En av de 5 nakkevirvlene ( C3-C7) prominerer vanligvis mer enn de andre, hvilken er det?
A
B
C
D

Den 6. nakkevirvelen (C6) har en særlig fremstikkende ryggtagg som prominerer når man bøyer
nakken fremover.
Den nest øverste har en tannliknende struktur ( dens axis ) som står rett bakover og prominerer
som en ryggtagg i hudoverflaten når man bøyer nakken fremover.
Den 7. nakkevirvelen (C7) har en særlig fremstikkende ryggtagg som prominerer når man bøyer
nakken fremover.
Den øverste virvelen ( C1 ) prominerer mest og danner støtte mot hodeskallen, den prominerer
som en ryggtagg i hudoverflaten når man strekker nakken bakover.
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70
Begrepet helse kan defineres på flere måter. Hvordan er WHOs gjeldende definisjon av helse?
A
B
C
D

Helse er å være i stand til å arbeide i betydningen å gjøre nytte for seg og å ha evne til
medmenneskelighet.
Helse er å kunne møte de utfordringene som livet gir på en positiv måte. Man kan godt ha god
helse selv om man er syk.
Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære og ikke bare fravær av
sykdom og lyte
Helse er at man er frisk og glad og lever sunt.
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I sigarettrøyk er cirka 40 enkeltstående kjemiske forbindelser som er kjent for å være
kreftfremkallende. De deles som regel inn i 7 hovedgrupper.
Hvilke to hovedgrupper av stoffer er generelt kreftfremkallende?
A
B
C
D

Aromatiske aminer og benzo-A-pyren
Tungmetaller og formaldehyd
Polysykliske aromatiske hydrokarboner og N-nitrosaminer
Polysykliske aromatiske hydrokarboner og tungmetaller
000015cc8108415175

72
Ved en eksamen i Nidarøhallen en varm maidag klaget flere av kandidatene over hodepine. Det var 5
av 95 som hadde hodepine rett før eksamenen, mens det var 15 som hadde det rett etter.
Hva er insidensen av hodepine i løpet av eksamensdagen og hvordan regnes den ut?
A
B
C
D

Andelen nye sykdomstilfeller i perioden som regnes ut som antallet nye syke delt på antallet friske
da eksamenen startet
Andelen syke ved eksamenens slutt som regnes ut som antallet syke delt på antallet individer
Andelen nye sykdomstilfeller i perioden som regnes ut som antallet nye syke delt på antallet
individer
Andelen syke ved eksamenens slutt som regnes ut som antallet nye syke delt på antallet friske da
eksamenen startet
000015cc8108415175

73
Robert Merton satte ord på vitenskapens interne normsystem. Hva var akronymet han brukte for å
beskrive disse normene?
A
B
C
D

CUDOS
LOGOS
ETOS
PATOS
000015cc8108415175
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74
Barnekirurgene Per, Pål, Anne og Tone diskuterer seg imellom om de kan forsvare avdelingens tilbud
om rituell omskjæring av guttebarn. Per mener at det er riktig og bra at helsetjenesten er inkluderende
og tolerant. Pål mener at det er forkastelig å skjære i et barn uten en medisinsk begrunnelse. Anne
mener at barna det er snakk om, vil bli omskåret uansett, og at risikoen for skade på barna blir mindre
dersom inngrepet skjer i ordnede former innenfor helsetjenesten. Tone mener at et slikt tilbud ikke har
noe å gjøre i den offentlige helsetjenesten i det hele tatt siden det ikke handler om helse og sykdom.
Hvem av disse fire er det rimelig å si har en konsekvensetisk begrunnelse for sitt syn?
A
B
C
D

Anne
Per
Tone
Pål
000015cc8108415175

75
Når pasienten har redusert eller manglende samtykkekompetanse, trekkes gjerne de nærmeste
pårørende inn i beslutninger rundt behandlingsvalg. Hva er hensikten med det?
A
B
C
D

Pårørende kan kaste lys over hva pasientens egentlige vilje og ønske er
Pårørende vil alltid uttale seg til pasientens beste
Når ikke pasienten kan bestemme, må pårørende få bestemme
Det er alltid fornuftig at legen ikke treffer behandlingsvalg alene
000015cc8108415175

76
Kan leger reservere seg i abortspørsmålet?
A
B
C
D

Nei, det finnes ingen reservasjonsrett knyttet til abortspørsmålet
Ja, leger kan reservere seg mot å henvise til, og mot å utføre abort
Ja leger kan reservere seg mot å utføre abort, men ikke mot å henvise til abort
Ja leger kan reservere seg mot å henvise til abort, men ikke mot å utføre abort
000015cc8108415175

77
Sitatet under er hentet fra «Verdier i pasientens helsetjeneste – melding om prioritering» fra 2016.
«Pasienten har rett til, og skal settes i stand til, å være med å velge forsvarlige og prioriterte
undersøkelser og behandlinger. Den enkelte pasient vet selv best hvordan hun eller han vil leve sitt liv,
og vet selv hvilke hensyn som bør vektlegges i valg mellom ulike behandlinger»
Hvilken sentral verdi i helsetjenesten er det som uttrykkes her:
A
B
C
D
E

Rettferdighet
Likeverd
Trygghet
Redelighet
Autonomi
000015cc8108415175

78
Prioritering er en del av hverdagen i den norske helsetjenesten. Hvilket overordnet
priorteringskriterium kan du gjenkjenne under som en del av den offisielle norske politikken?
A
B
C
D

Pasienter som har opplevd mye sykdom og lidelse inntil nå i livet, prioriteres foran pasienter som
har levd friske og gode liv
Pasientgrupper med mindre alvorlige sykdommer som lett lar seg behandle, prioriteres foran
pasientgrupper med alvorlige sykdommer
Pasienter med alvorlige sykdommer, prioriteres foran pasienter med mindre alvorlige sykdommer
Yngre pasienter prioriteres foran eldre pasienter
000015cc8108415175
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79
Hovedregelen er at all helsehjelp i Norge bare kan gis med pasientens samtykke. Hvilken forskjell gjør
et samtykke?
A
B
C
D

Et samtykke kan gjøre noe lovlig og ønskelig som ellers ville være ulovlig eller etisk problematisk.
Et samtykke gjør ingen forskjell.
Et samtykke forhindrer klager fra pasienter
Et samtykke gjør den forskjell at pasienten vet hva som skal skje.
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80
Paternalisme står ikke lenger høyt i kurs i medisinen i dag. Hva menes egentlig med legepaternalisme?
A
B
C
D

At legen mener han vet mer om pasientens helsetilstand enn pasienten selv
At legens intensjon er å handle til samfunnets beste
At legens intensjon ikke er å handle til pasientens beste
At legen mener å vite hva som er best for pasienten uten å involvere pasienten
000015cc8108415175

81
En 55 år gammel kvinne som ble operert for magekreft for noen år siden har fått påvist tilbakefall med
spredning til lever. Hun er nå i dårlig allmenntilstand og krefttilstanden progredierer til tross for
kreftbehandlingen. Du har derfor forberedt pasienten og hennes ektefelle på at aktiv kreftbehandling
bør avsluttes. Pasientens datter er legestudent og har gitt sterkt uttrykk for at morens kreftbehandling
bør fortsette. Fastlegen har også ringt og hun mener at behandlingen bør avsluttes. Som
behandlingsansvarlig lege må du ta en beslutning og bestemmer deg for å kalle inn til en samtale.
Hvem bestemmer hvilke personer som skal delta på denne samtalen?
A
B
C
D

Pasienten
Behandlende lege
Datter
Fastlegen
000015cc8108415175

82
I akuttmottaket får du til behandling en mann som har pådratt seg ett stor kutt på underarmen.
Pasienten forteller at han fikk kuttet i forbindelse med at han ranet en kiosk, der han kom i basketak
med en ansatt som også ble skadet. Den ansatte skal nå være innlagt på sykehus med hodeskader.
Pasienten (raneren) framstår rolig og adekvat når du behandler kuttet. Når han er ferdig-behandlet
drar han fra sykehuset. Politiet ringer litt senere, og som vakthavende får du telefonen. Politiet ønsker
å vite om raneren har vært/er på sykehuset og hva slags skader han evt har/hadde.
Hva er den mest korrekte å måten å håndtere denne saken utfra taushetsplikten?
A
B
C
D

Å si at politiet må ta kontakt med din overordnede, som den eneste som kan frigi slike
opplysninger
Å si at dette kan du ikke svare på med henvisning til taushetsplikten
Bekrefte at du har vært i kontakt med pasienten, men ikke gi helseopplysninger
Bekrefte at du har behandlet pasienten for en kuttskade, og at han nå har dratt sin vei
000015cc8108415175
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83
Du er fastlege og en av dine pasienter, en ung mor, forteller deg at hennes datter på 7 år, blir slått
hyppig av mors samboer. Din pasient har vært deprimert og er nå på bedringens veier. Hun ber deg
innstendig om ikke å melde saken til barnevernet, ellers vil hun skifte fastlege.
Hvilken vurdering og tiltak er mest adekvate?
A
B
C
D

Du vurderer det slik at det er viktigst å hindre nye overgrep på dattera, men ønsker også å ta vare
på mor. Derfor ringer du barnevernet uten å informere mor.
Du vurderer det slik at det er viktigst å hindre nye overgrep på barnet og informerer mor om at du
kommer til å melde fra til barnevernet.
Du vurderer det slik at det er viktigst å ta vare på behandlingsalliansen med din pasient og foretar
deg ikke noe i forhold til barnevernet.
Du vurderer det slik at det er viktigst å ikke ødelegge mors positive utvikling nå, og velger å ikke
varsle barnevernet før om ca. 3 måneder.
000015cc8108415175
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Det er norsk lovverk som regulerer om barnevernet kan plassere et barn utenfor hjemmet. En blant
flere viktige faktorer i vurdering om hva som er «til barnets beste», er det såkalte «biologiske prinsippet
».
Hva innebærer dette prinsippet?
A
B
C
D

At det som hovedregel er best for barn å vokse opp med sine biologiske foreldre.
At det som hovedregel er barn i større familier som viser mindre omsorgssvikt.
At det som hovedregel er barnets tilknytningskvalitet som skal vurderes.
At det som hovedregel skal brukes slektninger når barn blir plassert utenfor hjemmet.
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Alvorlig omsorgssvikt kan vise seg som problematisk atferd hos barn og ungdom.
Hvilken type atferd beskriver dette best?
A
B
C
D

Dårligere utvikling av motorikk og intellektuell fungering, samt lav selvfølelse
Vansker med nærhet og tillit, emosjonelt for selvstendig, samt for mye impulskontroll
Lav selvfølelse, vansker med nærhet og tillit, samt for mye impulskontroll
Emosjonelt og sosialt for selvstendig, samt dårligere intellektuell fungering
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Plassering av ungdom i barnevernsinstitusjon er et barnevernstiltak mot omsorgssvikt.
Omtrent hvor mange ungdom på dette tiltaket har minst en psykiatrisk lidelse i Norge?
A
B
C
D

10%
50%
25%
75%
000015cc8108415175
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Hva er det første og viktigste stimulus til å øke erytropoiesen?
A
B
C
D

Lav pO2
EPO
Høy pCO
Høy pCO2
000015cc8108415175
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Erytropietin (Epo) er et hormon som er viktig i reguleringen av erytropoiesen. Hormonet produseres i et
organ og virker i et annet organ (målorgan).
Hvor har Epo sin virkning?
A
B
C
D

I pankreas
I nyrene
I lever
I benmargen
000015cc8108415175
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Ved beinmargstransplantasjon overføres beinmargsstamceller fra ett individ til et annet.
Hvilken av egenskapene under er spesiell for primitive, multipotente stamceller?
A
B
C
D

Evne til å utrykke cytokinreseptorer
Evne til å adherere til karendotel
Evne til selvfornyelse
Evne til å produsere vekstfaktorer
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Kroppen lagrer normalt en viss mengde jern.
Hvor finnes normalt den største jernmengden i kroppen?
A
B
C
D

Lever
Beinmarg
Blod
Muskulatur
000015cc8108415175

91
En 70 år gammel kvinne får påvist anemi og jernmangel. Måling av ferritin i serum brukes for å
karakterisere anemier.
Hvilken av følgende påstander er mest riktig i relasjon til denne pasienten?
A
B
C
D

Ferritinverdien vil være i normalområdet
Ferritinverdien vil være høy
Ferritinverdien vil være lav
Ferritin må kombineres med andre prøver for å ha utsagnsverdi
000015cc8108415175
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Ole (76) har kronisk nyresvikt. Du måler lav hemoglobinkonsentrasjon i blodet hans,
og mistenker at det har sammenheng med nyresykdommen.
Hva er den viktigste mekanismen når alvorlig nyresykdom er årsak til anemi?
A
B
C
D

Opphoping av urinsyre i kroppen
Nedsatt produksjon av erytropoetin
Nedsatt oksygenbehov i vevene
Økt nedbrytning av G-CSF
000015cc8108415175
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Ekkokardiografi hos en 57 år gammel kvinne med hjertesvikt etter et fremveggsinfarkt viser tydelig
økning av veggtykkelsen i septum.
Hva er den viktigste reseptormekanismen for hjertehypertrofien?
A
B
C
D

Veksthormon (HGH) stimulerer mitogenaktiverte kinaser (MAPK) via G-protein (Gbg), og gir
hypertrofisk vekst av hjertemuskelcellene.
Angiotensin II stimulerer mitogenaktiverte kinaser (MAPK) via G-protein (Gaq), og gir hypertrofisk
vekst av hjertemuskelcellene.
Økt intracellulær kalsiumkonsentrasjon stimulerer fosfatasen calcineurin som aktiverer
transkripsjonsfaktoren (NFAT) og gir hypertrofisk vekst av hjertemuskelcellene.
Insulin-lik vekst faktor (IGF-1) stimulerer protein kinase G (Akt), aktiverer transkripsjonsfaktorer,
og gir hypertrofisk vekst av hjertemuskelcellene.
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94
Under en brokk-operasjon i lokalanestesi klager pasienten over smerter og kvalme.
Anestesisykepleieren legger merke til at pasienten er blek, klam og kaldsvettende. Blodtrykket har falt
fra 110/75 mmHg til 60/40 og pulsen fra 62 slag/min til 33. Tilstanden bedrer seg raskt etter intravenøs
injeksjon med smertestillende og et stoff som blokkerer kolinerge reseptorer.
Hvilken mekanisme normaliserer blodtrykket?
A
B
C
D

Blokkering av muskarinreseptorer på endotelcellene i motstandskar (arterioler).
Blokkering av muskarinreseptorer på vanlige kontraktile hjertemuskelceller
Blokkering av muskarinreseptorer på pacemakercellene i sinusknuten.
Blokkering av nikotinreseptorer på pacemakercellene i sinusknuten.
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Som allmennlege har du tatt et EKG av en 83 år gammel mann som har besvimt. For å tolke dette må
du ha kunnskap om hvordan hjertes elektriske ledningssystem aktiveres.
I hvilken rekkefølge aktiveres de ulike delene av dette systemet?
A
B
C
D

AV-knuten, høyre atrium, sinusknuten, His`bunt, Purkinjesystemet, ventrikkelmyokard.
Sinusknuten, høyre atrium, AV-knuten, His`bunt, Purkinjesystemet, ventrikkelmyokard.
Sinusknuten, høyre atrium, AV-knuten, Purkinjesystemet, His`bunt, ventrikkelmyokard.
Sinusknuten, høyre atrium, His`bunt, AV-knuten,Purkinjesystemet, ventrikkelmyokard.
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En 45 år gammel slank mann oppsøker deg som fastlege. Hans far døde av hjerteinfarkt som 72-åring.
Selv har han ingen kjent sykdom, og han angir heller ikke symptomer på hjertesykdom i hvile eller
under aktivitet. Likevel er han bekymret for at han kan ha hjertefeil og ber om at du lytter på hjertet
hans. Du måler blodtrykket til 152/88 mmHg.
Hvilket auskultasjonsfunn vil beskrives som normalt hos denne pasienten?
A
B
C
D

Regelmessig hjerteaksjon med innslag av uregelmessighet, tydelig 1. hjertetone, tydelig 2.
hjertetone, ingen bilyder.
Regelmessig hjerteaksjon, tydelig 1. hjertetone, spaltet 2. hjertetone, ingen bilyder.
Regelmessig hjerteaksjon, kraftig 1. hjertetone, kraftig 2. hjertetone, ingen bilyder.
Uregelmessig hjerteaksjon, svekket 1. hjertetone, tydelig 2. hjertetone, svak systolisk bilyd over
apex cordis.
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97
Som lege på hjertemedisinsk poliklinikk har du en 67 år gammel mann med hjertesvikt hvor du har
funnet sterk indikasjon for å begynne med en såkalt betablokker som blokkerer de betaadrenerge
reseptorene. Han har en lettgradig kronisk obstruktiv lungesykdom og du vil velge en betablokker som
virker mer på hjertet enn på luftveiene.
Hvilken type betablokker er det fonuftig å velge?
A
B
C
D

En ikke selektiv beta reseptorblokker
En selektiv beta-2 reseptorblokker
En selektiv beta-1 reseptorblokker.
En kombinert alfa og beta reseptorblokker
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Oksygen transporteres i blodet hovedsaklig bundet til hemoglobin. Hemoglobinets bindingskapasitet
er slik at 1 g Hb binder max 1,34 ml O2 per 100 ml blod ved SaO2 (oksygenmetning) 100%. Der er
dessuten i normalt arterieblod fysiologisk løst oksygen 0,3 ml O2 per 100 ml blod som vi imidlertid lar
være konstant ifm denne oppgaven og dermed kan se bort fra.
Hvilken situasjon gir best oksygentransport?
A
B
C
D

Hb 14 og SaO2 (arteriell oksygenmetning) 97%
Hb 13 og SaO2 (arteriell oksygenmetning) 98%.
Hb 16 og SaO2 (arteriell oksygenmetning) 94%
Hb 15 og SaO2 (arteriell oksygenmetning) 95%.
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99
Lungenes diffusjonskapasitet angir hvordan (hvor lett) O2 passerer fra lungene og over i blodet, og
normal oksygenmetning i blod forutsetter at diffusjonskapasiteten ikke kan være mye nedsatt.
Hvilken av følgende situasjoner er i størst grad assosiert med at den er nedsatt?
A
B
C
D

Ved økt tykkelse av den alveolokapillære membran
Ved opphopning av CO2 i blodet (CO2 - retensjon)
Ved høyreforskyvning av oksyhemoglobinets dissosiasjonskurve
Ved nedsatt ventilasjonsfrekvens og opprettholdt minuttventilasjon.
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Normalt fungerende lunger, hjerte og sirkulasjon er viktig for at vi skal ha en normal kapasitet/
utholdenhet for anstrengelser (aerob kapasitet, "kondisjon").
Hva setter vanligvis fysiologiske grenser for denne i lavlandet hos normalt trente og for øvrig
friske unge/middeladrende personer?
A
B
C
D

Utholdenheten i diafragma.
Lungevolumene.
Lungenes diffusjonskapasitet.
Den kardiovaskulære kapasiteten
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Lungene har en likevektstilstand og likevektstørrelse der det er balanse mellom elastiske krefter som
vil trekke toraksveggen utover og lungene innover. Vi trenger da ikke bruke muskelkraft
(respirasjonsmuskulatur) for å opprettholde denne tilstanden, og vi føler ikke noe umiddelbart behov
verken for å puste inn eller tømme lungene ytterligere.
Hva er betegnelsen for det totale gassvolum vi har i brysthulen (toraks) ved denne tilstanden?
A
B
C
D

Funksjonell residualkapasitet (FRC)
Tidevolumet (VT)
Residualvolumet (RV)
Ekspiratorisk reservevolum (ERV)
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102
Hos pasienter med obstruktiv lungesykdom har vi økt luftveismotstand. Disse pasientene har trangere
bronkier, og det er rimelig å tenke seg at radius i bronkiene har sammenheng med luftveismotstanden.
Hva er den matematiske sammenhengen ved laminær flow?
A
B
C
D

Motstanden er omvendt proporsjonal med r2 (r = radius).
Luft er en gass med liten tetthet, så r (r = radius) har ingen klinisk betydning.
Motstanden er omvendt proporsjonal med r (r = radius)
Motstanden er omvendt proporsjonal med r4 (r = radius)
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Du er lege, og din pasient blir undersøkt med spirometri. Resultatet viser en flow/volum-kurve med en
nærmest "hengekøyeaktig" fasong.
Hva indikerer en slik form på flow/volum-kurven?

A
B
C
D

Patologisk økt lungefunksjon
Normal lungefunksjon
Restriktiv lungesykdom
Obstruktiv lungesykdom
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Etter å ha vært plaget i lengre tid med diffuse magesmerter, diaré og vekttap, viser utredning at en
pasient har den kroniske inflammatoriske tarmsykdommen Crohns sykdom. Koloskopi og biopsier av
tarmslimhinnen viser utbredt affeksjon av hele slimhinneveggen, spesielt i overgangen mellom
tynntarm og tykktarm (ileocoecalt).
Hvilket næringsbehov bør man være spesielt oppmerksom på ved skade på tarmepitelet i
denne delen av tarmen?
A
B
C
D

Jern
Vitamin B12
Kalsium
Elektrolytter
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105
Du vet fra tidligere at en pasient har flere steiner i galleblæra. Han kommer så på kontoret med
åpenbar icterus (gulsott), og du måler betydelig forhøyet bilirubin.
Hvilke av disse er den eneste mulige forklaringen på endringen i sykdomsbildet?
A
B
C
D

Stein har vandret til og tetter galleblærehalsen (infundibulum)
Stein har vandret til og tetter ductus cysticus
Stein har vandret til og tetter en intrahepatisk gallegang
Stein har vandret til og tetter ductus choledochus
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Utseende av tarmepitelet varierer i de ulike delene av magetarmkanalen og er tilpasset de ulike
funksjonene. I tynntarm gir stor overflate og kapillære nettverk av blodårer og lymfekar spesielt effektiv
absorpsjon.
I hvilken struktur i dette epitelet befinner det kapillære nettverket seg?
A
B
C
D

Sirkulære folder (plica circulares)
Mikrovilli ("brush border")
Krypter (tubulære kjertler)
Tarmtotter (villi intestinales)
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Leveren fungerer som et midtpunkt som binder sammen metabolismen av karbohydrater, fett og
proteiner. Ett av sporene i dette nettverket er produksjon av ketonlegemer.
Under hvilke forhold øker leverens produksjon av disse og hva er hensikten?
A
B
C
D

Ved overskudd av kolesterol, bidrar til kroppens utskillelse av
kolesterol
Ved overskudd av fettsyrer, er nedbrytningsprodukter som kan
skilles ut i urin
Ved mangel på aminosyrer, kan brukes til nysyntese av proteiner
Ved mangel på glukose, kan brukes som energikilde av andre vev
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Gastrin er den viktigste av reguleringssubstansene som stimulerer magesekkens syresekresjon.
Hvordan kommer gastrinet seg fra cellen hvor det syntetiseres, til målcellene.
A
B
C
D

Ved transport gjennom lymfekar
Ved transport gjennom blodbanen
Ved transport gjennom lumen
Ved diffusjon gjennom vevet
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Det skjer en jevn nedbrytning av heme i kroppen og hovedmengden av dette kommer fra hemoglobin.
Hvordan kvitter kroppen seg med nedbrytningsproduktet fra denne prosessen?
A
B
C
D

Det fraktes til nyrene hvor det skilles direkte ut i urinen
Det brytes ned av det retikuloendoteliale systemet til substanser som fraktes tilbake til
beinmargen
Det brytes ned i ulike perifere vev til mindre substanser som cellene der kan nyttiggjøre seg
Det fraktes til lever hvor det konjugeres og skilles ut i gallen
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