B) Biovetenskap - Apotekare - 22 Maj (20
frågor)
Farmaceutisk Vetenskap
Exam held on: 2018-05-22 (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

 1 (10).jpg
I figuren ses plasmakoncentrationer från en intravenös konstantinfusion för två olika
läkemedel. Vilket av nedanstående påstående är korrekt?
Läkemedel A har...






...lägre clearance (CL) men samma distributionsvolym (Vd) som läkemedel B
...lägre clearance (CL) och mindre distributionsvolym (Vd) än läkemedel B
...högre clearance (CL) och större distributionsvolym (Vd) än läkemedel B
...samma clearance (CL) men större distributionsvolym (Vd) än läkemedel B
...samma clearance (CL) men mindre distributionsvolym (Vd) än läkemedel B

Max score: 1.5

Question 2

 Biovet3.jpg
I grafen ses hur effekten (blodtryck, i mmHg) samt biverkan (illamående, i %) beror
på koncentration av ett hypertoniläkemedel. Det terapeutiska fönstret är 100 – 600
ng/mL.
Vilket av följande påstående är korrekt?




B max är ca 65%
Om BC50 blir lägre ökar bredden på det terapeutiska fönstret

 Det kan accepteras att ca 10% av de behandlade får biverkningar
 Emax är ca 90 mmHg


EC 50 är ca 70 mmHg

Max score: 1.5

Question 3

Sabina är 27 år och gravid i vecka 30 (tredje trimestern). Hon har nu drabbats av
högt blodtryck (hypertoni) i samband med graviditeten. Icke-farmakologiska åtgärder
har inte lyckats sänka blodtrycket till acceptabla nivåer och man har därför beslutat att
initiera farmakologisk behandling.
Vilket av nedanstående läkemedel är lämpligast att behandla hennes höga blodtryck
med, enligt svenska rekommendationer?






T.
T.
T.
T.
T.

Atacand (kandesartan)
Esidrex (hydroklortiazid)
Imdur (isosorbidmononitrat)
Renitec (enalapril)
Trandate (labetalol)

Max score: 1.5

Question 4

En 70-årig kvinna behandlas sedan tio år tillbaka med T. Madopark (levodopa +
benserazid) mot Parkinsons sjukdom. Nu har hon kommit till sjukhuset på grund
av benbrott och blir inlagd på en ortopedavdelning. Under vårdtiden är hon väldigt
orolig.
Vilket av nedanstående läkemedel är MEST OLÄMPLIGT att ordinera för patientens oro
på grund risken för interaktion med Madopark?






Atarax (hydroxizin)
Haldol (haloperidol)
Heminevrin (klometiazol)
Sobril (oxazepam)
Stesolid (diazepam)

Max score: 1.5

Question 5

Vad krävs utöver läkemedelssubstrat, NADPH och buffert pH 7,4 för att kunna studera
en cytokrom P450 (CYP)-beroende enzymatisk metabolism av ett läkemedel in vitro.






Endosomer och syrgas
Lysosomer och kolmonoxid
Lysosomer och syrgas
Mikrosomer och syrgas
Mikrosomer och kolmonoxid

Max score: 1.5

Question 6

Vad är ett säkert läkemedel?
 Ett läkemedel
användning
 Ett läkemedel
 Ett läkemedel
 Ett läkemedel
 Ett läkemedel
Max score: 1.5

som endast ger allvarliga biverkningar utanför godkänd
som endast ger allvarliga biverkningar vid felaktig användning
som endast ger allvarliga biverkningar vid medicineringsfel
utan biverkningar
där nyttan överstiger riskerna

Question 7

Två enzymreaktioner, reaktion 1 och 2, katalyseras av samma enzym. Konstanten Km
(Michaelis konstant) är högre för reaktion 1 än för reaktion 2.
Vilken information ger detta om de två reaktionerna?
 Affiniteten mellan substrat och enzym är högre i reaktion 1 än i reaktion 2.
 Affiniteten mellan substrat och enzym är lägre i reaktion 1 än i reaktion 2
 Reaktionshastigheten kan nå en högre nivå i reaktion 1 än i reaktion 2.
 Reaktionshastigheten kan nå en högre nivå i reaktion 2 än i reaktion 1.
 Reaktionshastighet och affinitet mellan substrat och enzym är högre i
reaktion 1 än i reaktion 2.
Max score: 1.5

Question 8

För den friska njuren gäller följande:
Den vätskemängd som filtreras från ___(A)___ över till kapselrummet per minut kallas
för ___(B)___. Hos en frisk person som väger 70 kg filtreras cirka ___(C)___ per
dygn.






(A)
(A)
(A)
(A)
(A)

glomeruluskapillärerna, (B) glomerulär filtrationshastighet, (C) 180 liter
glomeruluskapillärerna, (B) glomerulär filtrationshastighet, (C) 125 ml
Bowmans rum, (B) urinmängd, (C) 180 liter
Bowmans rum, (B) urinmängd, (C) 125 ml
samlingsröret, (B) glomerulär filtrationshastighet, (C) 180 liter

Max score: 1.5

Question 9

De flesta celler i människokroppen uttrycker inte enzymet telomeras. Ett viktigt steg i
omvandlingen av en normal cell till en cancercell är att aktivera genen för telomeras så
att proteinet uttrycks.
Varför behövs telomeras för att en cell ska kunna dela sig om och om igen?






För
För
För
För
För

att
att
att
att
att

Max score: 1.5

fördela det genetiska materialet till dottercellerna vid celldelning
motverka att kromosomerna krymper vid replikationen
separera de två DNA-strängarna vid replikationen
mRNA ska kunna translateras till protein
syntetisera RNA-primers som behövs vid replikationen

Question 10

Prokaryota organismer som lever och frodas vi höga temperaturer, så
kallade extremofiler har ofta högre G-C-innehåll i sin arvsmassa än organismer som
lever vid lägre temperaturer.
Vad kan en orsak till detta vara?
 Ett högt G-C-innehåll i DNA gör att replikationen går lättare vilket skyddar
mot de höga temperaturer
 Ett högt G-C-innehåll i DNA gör att de två strängarna lättare denaturerar
vilket skyddar mot den höga temperaturen
 Ett högt G-C-innehåll gör att DNA-dubbelhelixen hålls ihop hårdare vilket
skyddar mot den höga temperaturen
 Ett högt G-C-innehåll gör att DNA binder hårdare till histoner och bildar därför
mer stabila nukleosomer vilket skyddar DNA mot höga temperaturer
 De mRNA som transkriberas från ett DNA med högt G-C-innehåll är mer
stabila vilket underlättar proteinsyntes vid höga temperaturer
Max score: 1.5

Question 11

En bakterie (Escherichia coli) visar sig vara resistent mot amoxicillin, men känslig för
kombinationen amoxicillin och klavulansyra. Varför?
 Klavulansyra hämmar enzymet betalaktamas, som är orsaken till bakteriens
resistens mot amoxicillin.
 Klavulansyra har i sig tillräckligt god effekt för att döda bakterierna.
 Klavulansyra har en direkt förstärkande (synergistisk) effekt på amoxicillin.
 Klavulansyra luckrar upp bakteriens yttre membran så att amoxicillinet lättare
kan komma åt att verka.
 Klavulansyra och amoxicillin bildar en ny kemisk förening med
bakteriedödande effekt.
Max score: 1.5

Question 12

Vilket av följande påståenden är korrekt när det gäller hjärtcykeln?
 Vid normal vilopuls befinner sig hjärtcykeln, i tid räknat, mest i systole
 Kammarfyllnadsfasen startar när tricuspidalis- samt bicuspidalisklaffarna
(mitralis) är stängda
 Den isovolumetriska relaxationen föregår kammarejektionen
 Stängning av de atrioventrikulära klaffarna ger upphov till den andra
hjärttonen under hjärtcykeln
 Stängning av segelklaffarna ger upphov till den första hjärttonen under
hjärtcykeln
Max score: 1.5

Question 13

Vilken av nedanstående strukturer är både en del av mesencefalon och innehåller
substantia nigra?






amygdala
inferior colliculus
medulla oblongata
superior colliculus
tegmentum

Max score: 1.5

Question 14

Om man injicerar kortisol i blodcirkulationen på en frisk människa ses många olika
fysiologiska effekter i kroppen. Bara en av nedanstående effekter är korrekt. Vilken?






Ökat upptag av glukos i muskelceller
Hämning av glukoneogenesen i levern
Minskad halt av ACTH i blodplasma
Stimulerad syntes av proteiner i tvärstrimmig muskulatur
Stimulering av immunsystemet

Max score: 1.5

Question 15

Vilket av nedanstående exempel är ett exempel på en farmakokinetisk interaktion?
 Läkemedel A hämmar samma enzym som läkemedel B verkar på och
läkemedel B får därmed minskad effekt
 Läkemedel A är antagonist till läkemedel B och minskar därmed effekten av
läkemedel B
 Läkemedel A minskar mängden receptorer för läkemedel B
 Läkemedel A ökar mängden receptorer för läkemedel B
 Läkemedel A blockerar bindningsställen på albumin för läkemedel B
Max score: 1.5

Question 16

Varför ges levodopa tillsammans med en perifert verkande
dopadekarboxylashämmare?
För att...






...minska uppkomst av antikolinerga bieffekter
...minska uppkomst av perifera bieffekter
...minska uppkomst av psykotiska bieffekter
...förhindra uppkomst av galaktorré
...förhindra uppkomst av extrapyramidala bieffekter

Max score: 1.5

Question 17

Vilket receptfritt analgetikum ska inte kombineras med Citodon® (kodein och
paracetamol) och varför?






acetylsalicylsyra, risk för blödningar
acetylsalicylsyra, risk för leverskada
ibuprofen, risk för leverskada
paracetamol, risk för leverskada
paracetamol, risk för blödningar

Max score: 1.5

Question 18

Varför bör man helst inte kombinera en betareceptorantagonist och en oselektiv
kalciumantagonist?
För att undvika...






...uppreglering av beta-1-receptorer
...nedreglering av beta-1-receptorer
...en kraftig vasokonstriktion
...kraftig bradykardi
...kraftig takykardi

Max score: 1.5

Question 19

Vilken är den viktigaste orsaken till att tiaziddiuretika kombineras med kaliumsparande
diuretika?
För att...






...minska risken för en för stor diuretisk effekt
...minska risken för hypokalemi
...öka den diuretiska effekten
...öka aldosteronets effekt
...öka natriumreabsorptionen

Max score: 1.5

Question 20

När uppstår flockimmunitet?
 När ett patogen infekterar ett fåtal individer i en population som då blir
immuna och inte riskerar att bli sjuka igen
 När de som riskerar att bli sjuka av ett patogen vaccineras och inte kan bli
sjuka vid en eventuell smittspridning
 När den stora massan av en population vaccineras och då omöjliggör
smittspridning
 När den stora massan av en befolkning vaccineras för ett specifikt patogen
och där både människor och djur kan bära bära på smittan
 När många individer bär på en infektion latent men inte utvecklar
sjukdomssymptom
Max score: 1.5

Reference
Responsable for examination:
Main responsible person for the examination is Shima Momeni
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B) Farmaci - Apotekare - 22 Maj (10
frågor)
Farmaceutisk Vetenskap
Exam held on: 2018-05-22 (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

 FarmaciB.jpg
Ytaktiva ämnen är vanliga hjälpämnen i farmaceutiska formuleringar. Figuren visar fasdiagrammet för det vanligt
förekommande ytaktiva ämnet natriumdodekylsulfat (SDS) i vatten. Skalan på x-axeln anger sammansättningen
i viktsprocent SDS.
hex=hexagonal fas
lam=lamellär fas
mic=micellär fas
Vilket påstående om blandningar av SDS och vatten är korrekt enligt fasdiagrammet?






Vid temperaturen 20 °C är SDS fullständigt blandbar med vatten
Vid 60 °C går det att tillverka ett prov som innehåller både hexagonal och lamellär fas
Ett prov med 50 viktsprocent SDS och temperaturen 40 °C innehåller en flytande kristallin fas.
Den lamellära fasen är stabil i jämvikt med rent vatten
Ett prov med 20 viktsprocent SDS och temperaturen 40 °C innehåller en flytande kristallin fas

Max score: 1.5

Question 3

Läkemedel kan vara formulerade som suspensioner av laddade kolloidala partiklar.
Hur påverkas den kolloidala stabiliteten hos sådana suspensioner om jonstyrkan i mediet höjs? Vad beror det på?
 Stabiliteten minskar eftersom de repulsiva dubbellagerkrafterna försvagas
 Stabiliteten minskar eftersom de attraktiva van der Waals-krafterna förstärks
 Stabiliteten ökar eftersom de repulsiva dubbellagerkrafterna förstärks
 Stabiliteten ökar eftersom de attraktiva van der Waals-krafterna försvagas
 Stabiliteten påverkas inte eftersom både attraktion och repulsion försvagas
Max score: 1.5

Question 4

Du jobbar på ett läkemedelsföretag som sätter upp ny produktionslinje i sin tablettfabrik. I den nya
produktionslinjen ska ett snabbt munsönderfallande tablettpreparat tillverkas.
Vilket av följande parametrar är en kritisk processparameter för tillverkningen av sådana tabletter?






doshomogenitet
drageringstid
frisättningshastighet
friabilitet
tabletteringstryck

Max score: 1.5

Question 5

Ett etiskt dilemma uppstår när olika etiska principer står i konflikt med varandra. Till exempel:
En apotekskund vill hämta ut bensodiazepiner på flera recept från olika förskrivare. Du som farmaceut måste då
väga kundens rätt att själv bestämma vad hen vill hämta ut, mot att du samtidigt vill förebygga en
missbruksrisk.
Vilka etiska principer står då i konflikt med varandra?






rättviseprincipen mot människovärdesprincipen
lagstiftning mot rättviseprincipen
autonomiprincipen mot godhetsprincipen
människovärdesprincipen mot godhetsprincipen
yrkesetiken mot farmaceuteden

Max score: 1.5

Question 6

Vad är huvudsyftet med god kommunikationfärdigheter hos farmaceuten vid receptexpedition enligt Good
Pharmacy Practice (GPP)?
 Patienten ska kunna ta ett informerat beslut, använda sina läkemedel korrekt och få rätt hälsoeffekt av
behandlingen
 För att bidra till apotekets ekonomi genom merförsäljning, dvs att kunna sälja även andra varor än det
förskrivna läkemedlet
 Få patienten att följa anvisningar på läkemedel exakt som det är förskrivet enligt läkarens ordination
 För att optimera tiden för ett möte så fler recept kan expedieras
 Få patienter nöjda med mötet så de kommer tillbaka till apoteket igen
Max score: 1.5

Question 7

Är det möjligt att dra absoluta kausalitetssamband från tvärsnittsstudier?
 Nej då kvalitativa djupintervjuer krävs för att förstå kausalitetssamband och statistiska analyser inte
kan fastslå dessa
 Nej, då antalet deltagare i tvärsnittsstudier är för få och inte randomiserade i olika grupper kan inte vad
som är orsak och vad som är verkan
 Nej, då denna studietyp endast mäter vid ett tillfälle och inte kan stärka vad som är orsak och vad som
är verkan eftersom tidsaspekten fattas.
 Ja, då mätningen i tvärsnittsstudier sker longitudinellt och tidsaxeln därmed är fastställd vad som
kommer först kan orsak och verkan fastställas
 Ja, då antalet deltagare i tvärsnittsstudier kan vara stort och indelat i randomiserade grupper så går det
att fastställa orsak och verkan
Max score: 1.5

Question 8

Under produktutveckling av ett oralt antidiabetikum gjordes ett försöka att öka upplösningshastigheten genom
att göra den svårlösliga aktiva substansen till ett HCl-salt.
Varför kan HCl-saltet förväntas ha högre upplösningshastighet än den fria formen?
 Saltet ökar jonstyrkan i upplösningsmediet, därmed ökar upplösningshastigheten genom en
insaltningseffekt.
 Partikelstorleken på salt-formen av den aktiva substansen är ofta mindre än för den fria basen.
 Lösligheten i vatten ökar när en svag bas görs till ett salt på grund av att laddade ämnen hydreras
bättre.
 Termodynamiskt sett krävs det mindre energi att lösgöra den laddade formen av en molekyl från en
kristall, därmed går ett salt fortare från fastfas till lösning.
 Motjonerna minskar viskositeten på upplösningsmediet, vilket leder till snabbare diffusion ut från
upplösningsytan.
Max score: 1.5

Question 9

Inom sjukvården behöver patienter ibland ges flera läkemedel samtidigt genom infusion. För de flesta
proteinläkemedel står det i FASS i avsnittet om blandbarhet: "Då blandbarhetsstudier saknas skall detta
läkemedel inte blandas med andra läkemedel.
Vilken är den främsta anledningen till att proteinlösningar avsedda för infusion inte kan blandas med andra
infusionsläkemedel?
 pH kan förändras vid blandning av olika infusionsvätskor vilket gör att proteinet kan denaturera och
förlora sin aktivitet.
 Toniciteten (d.v.s ”osmolariteten”) riskerar att ändras vid blandning av två infusionsvätskor, vilket kan
”salta ut” proteinet (utfällning).
 Om viskositeten på proteinlösningen ökar riskerar proteinets 3D-struktur att förstöras.
 Proteinkoncentrationen i lösning blir lägre vid blandning av infusionsvätskorna vilket ökar risken för
utfällning av protein.
 Temperaturen kan öka vid blandning två vätskor och det kan leda till att proteinet denaturerar.
Max score: 1.5

Question 10

 Farmaci.jpg
Vid upprepad dosering av läkemedel påverkas plasmakoncentrationen vid steady state (Css) av bland annat
doseringsintervall, absorptionshastighet och eliminationshastighet. Den streckade linjen i varje figur visar
plasmakoncentrationsprofilen för ett läkemedel som doseras var 12:e timma.
I vilken av figurerna illustrerar den heldragna linjen den plasmaprofil som erhålls när doseringsintervallet
halveras? Dos vid varje doseringstilfälle är densamma.






A
B
C
D
Inget av alternativen

Max score: 1.5

Question 11

Under preformuleringsarbetet med substansen GRU149, som är en svag syra med ett pKa på 6,1, bestämdes bl a
smältpunkt, partikelstorlek och vattenlöslighet. Under preformuleringsarbetet användes fyra substansprover av
den aktiva substansen redovisade i följande tabell.

Substansprov
(beteckning)

Fastfas

Partikelstorlek
(µm)

A

Stabil
polymorf

175

130

3

B

Stabil
polymorf

175

42

3

C

Metastabil
polymorf

129

130

21

D

Natriumsalt
av GRU149

303

42

3

Vilket av proverna löser sig snabbast, om lika mängd av proverna sätts till vatten?






A
B
C
D
Alla löser sig lika snabbt

Max score: 1.5

Apparent
löslighet i
buffert pH 5,5
(µg/ml)

Smältpunkt
(°C)

Reference
Responsable for examination:
Main responsible person for the examination is Shima Momeni
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B) Kemi - Apotekare - 22 Maj (10
frågor)
Farmaceutisk Vetenskap
Exam held on: 2018-05-22 (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

Utdrag ur analytisk metod för haltbestämning av propranolol i human plasma:
1. Tag 500 µL plasmaprov till Eppendorfrör
2. Tillsätt 50 µL lösning med intern standard
3. Tillsätt 2,0 mL acetonitril
4. Skaka kraftigt i 10 minuter
5. Centrifugera vid 10 000 g
Varför tillsattes acetonitril i steg 3?






För
För
För
För
För

att
att
att
att
att

Max score: 1.5

fälla ut proteiner
fälla ut propranolol
minska pH i provlösningen
öka pH i provlösningen
möjliggöra detektion med UV/vis-spektroskopi

Question 2

Vid provupparbetning av biologiska prover kan vätske-vätske extraktion användas.
Fördelning av analyter kan styras på flera olika sätt.
En extraktion av en svag syra (pKa = 4,5) i ett urinprov skall genomföras till en
organfas bestående av heptan. Vilken av följande förutsättningar innebär störst
fördelning av den svaga syran till heptanfasen?
 pH 9 i vattenfasen samt en större volym heptan i jämförelse med vattenfasen
(urin).
 pH 2 i vattenfasen samt en större volym heptan i jämförelse med vattenfasen
(urin).
 pH 4,5 i vattenfasen samt en större volym heptan i jämförelse med
vattenfasen (urin).
 pH 4,5 i vattenfasen samt en mindre volym heptan i jämförelse med
vattenfasen (urin).
 pH 9 i vattenfasen samt en mindre volym heptan i jämförelse med
vattenfasen (urin).
Max score: 1.5

Question 3

Beräkning av faktiskt och teoretiskt utbyte vid laborativa extraktionsprocesser är
centrala i arbetet med biologiskt aktiva substanser från naturen.
Det faktiska utbytet: hur stor del av en råvara som den erhållna substansen
utgör
Det teoretiska utbytet: hur stor del av de i råvaran förekommande substanserna
erhålls
Vid extraktion från 20,0 kg torkad svamp, med ett innehåll på 11% av substansen
svampogin erhålls 60 g svampogin. Vilket av nedanstående påståenden är korrekt?






Det
Det
Det
Det
Det

faktiska
faktiska
faktiska
faktiska
faktiska

Max score: 1.5

utbytet
utbytet
utbytet
utbytet
utbytet

är
är
är
är
är

0,05% och det teoretiska utbytet är ca 0,27%
0,3% och det teoretiska utbytet är ca 2,7%
3% och det teoretiska utbytet är ca 27%
5,4% och det teoretiska utbytet är ca 73%
30% och det teoretiska utbytet är ca 2,7%

Question 4

 Kemi1.jpg
Det rationella namnet för tramadol är 2-[(dimetylamino)metyl]-1-(3metoxifenyl)cyklohexanol. Hur ser substansen ut?






Som
Som
Som
Som
Som

A i bilden
B i bilden
C i bilden
D i bilden
E i bilden

Max score: 1.5

Question 5

 Kemi2 (1).jpg
Hur ser molekylen klorpromazin ut om du tillsätter 2 molekvivalenter av saltsyra?






Som
Som
Som
Som
Som

A i bilden
B i bilden
C i bilden
D i bilden
E i bilden

Max score: 1.5

Question 6

Lidokain kan syntetiseras genom att reagera alfa-kloro-2,6-dimetylacetanilid med
dietylamin. Vad blir utbytet i reaktionen om det är 1,2 g alfa-kloro-2,6dimetylacetanilid som reagerar med ett överskott av dietylamin och det bildas 1,1 g
lidokain?
Molekylvikt:
alfa-kloro-2,6-dimetylacetanilid: 197,7 g/mol
lidokain: 234,3 g/mol.






109%
92%
84%
77%
70%

Max score: 1.5

Question 7

 kemiB7.jpg
Vilken av substanserna i bilden har totalt tre stereocentra?






omeprazol
trihexylfenidyl
noradrenalin
morfin
lisinopril

Max score: 1.5

Question 8

 Kemi4.jpg
Struktur-effektsambandet för neuroleptika som har fenatiazin som grundstrukturen är
enligt följande:
a)

treringssystem, alla ringarna sexledade

b)

ringkvävet är via en trekolskedja förbundet med en tertiär aminogrupp

c)

elektronegativ substituent i 2-position.

Vilken av substanserna på bilden har enligt struktur-effektsambandet ovan starkast
neuroleptisk effekt?






A
B
C
D
E

Max score: 1.5

Question 9

 Kemi5.jpg
Remifentanil är en korttidsverkande opioid med en halveringstid på 3-10 minuter. Hur
ser metaboliten ut? Se bilden intill.






A
B
C
D
E

Max score: 1.5

Question 10

 Kemi6.jpg
Vilken av molekylerna i bilden är en rimlig fas I-metabolit till substansen zuklopentixol?






A
B
C
D
E

Max score: 1.5
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