A) Biovetenskap 15 februari (31
FRÅGOR)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2018-02-15 (08:30—11:30)

Name | Code:

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

Question 1

Vad innebär farmakokinetik?






Studier
Studier
Studier
Studier
Studier

Max score: 1

av
av
av
av
av

biologiska effekter av läkemedel efter administration.
absorption, distribution och elimination av läkemedel.
läkemedels bindning till målproteiner.
oönskade biverkningar av ett läkemedel.
interaktioner mellan flera olika läkemedel.

Question 2

Hur påverkas läkemedelsmolekylerna av fas II-metabolism?






De
De
De
De
De

kommer att erhålla en reaktiv grupp
konjugeras med en kroppsegen substans
blir mer fettlösliga
kommer att elimineras via gallan
blir mer reaktiva

Max score: 1

Question 3

Vilket av nedanstående är ett exempel på en farmakodynamisk interaktion?






Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel
Läkemedel

Max score: 1

A
A
A
A
A

ökar mängden receptorer för läkemedel B.
blockerar bindningsställen på albumin för läkemedel B.
hämmar absorptionen av läkemedel B.
ökar eliminationen av läkemedel B.
minskar eliminationen av läkemedel B

Question 4

Vilken av följande läkemedelsgrupper påverkar kroppens inkretinhormonsystem?






Alfaglukosidashämmare
SGLT-2-hämmare
DPP-4-hämmare
Aldosteronantagonister
5-alfareduktashämmare

Max score: 1

Question 5

Vilken är verkningsmekanismen för digitalisglykosider (exempelvis digoxin)?
 Öppnar spänningskänsliga kalciumkanaler så att intracellulärt kalcium ökar
 Stänger spänningskänsliga kalciumkanaler så att intracellulärt kalcium
minskar
 Hämmar Na+/K+-ATPas så att intracellulärt kalcium ökar
 Hämmar fosfodiesteras 3 så att intracellulärt kalcium ökar
 Aktiverar Na+/K+-ATPas så att intracellulärt kalcium minskar
Max score: 1

Question 6

Vilken av följande läkemedelsgrupper ger efter lokal administrering en stor pupill?






Kolinesterashämmare
Beta-receptorantagonister
Muskarinreceptoragonister
Alfa-1-receptorantagonister
Alfa-1-receptoragonister

Max score: 1

Question 7

Vilken läkemedelsgrupp används vid mild till måttlig Alzheimers sjukdom?






Muskarinreceptorantagonister
Muskarinreceptoragonister
NMDA-receptoragonister
Kolinesterashämmare
Nikotinreceptoragonister

Max score: 1

Question 8

Protonpumpshämmare, till exempel omeprazol, används vid behandling av dyspepsi
och refluxsjukdom. Hur verkar protonpumpshämmare?






Blockerar histamin H2-receptorer
Blockerar muskarinreceptorer
Stimulerar prostaglandinreceptorer
Hämmar väte-kalium-ATPas
Neutraliserar saltsyra

Max score: 1

Question 9

 Picture1 (1).jpg
I figuren nedan ses plasmakoncentrationskurvor för två olika läkemedel. Lika stor dos
har administrerats och båda har givits peroralt. Vad är orsaken till att
plasmakoncentrationskurvan för ”Drug B” skiljer sig ifrån ”Drug A”?


Eliminationshastighetskonstanten (ke) är högre för Drug B

 Eliminationshastighetskonstanten (ke) är lägre för Drug B


Biotillgängligheten är lägre för Drug B



Absorptionshastighetskonstanten (ka) är lägre för Drug B



Absorptionshastighetskonstanten (ka) är högre för Drug B

Max score: 1

Question 10

Vad händer om en effluxtransportör i tarmen hämmas?
 Biotillgängligheten ökar och halveringstiden är oförändrad


Biotillgängligheten minskar och halveringstiden är oförändrad



Biotillgängligheten minskar och halveringstiden ökar



Biotillgängligheten är oförändrad och halveringstiden minskar



Biotillgängligheten är oförändrad och halveringstiden ökar

Max score: 1

Question 11

 Picture2.jpg
I grafen ses plasmakoncentration vid en konstantinfusion. Följande parametrar är
kända för substansen:
clearance (CL):
distributionsvolym (Vd):
infusionshastighet:

20 L/h
50 L
10 mg/h

Vilket av följande påstående är korrekt?


Om distributionsvolymen ökar blir jämviktskoncentrationen (Css) högre



Om distributionsvolymen ökar blir jämviktskoncentrationen (Css) lägre



Halveringstiden är ca 4 h

 För att direkt nå jämviktskoncentration behöver en bolusdos om 25 mg
administreras
 För att direkt nå jämviktskoncentration behöver en bolusdos om 10 mg
administreras

Max score: 1

Question 12

 Picture3.jpg
I nedanstående graf ses plasmakoncentrationskurvor från två olika
administreringsformer av en substans mot illamående. De administrerade doserna är
av samma storleksordning. Vilket av följande påstående nedan är korrekt?
 Den rektala beredningsformen har en större eliminationshastighetskonstant
(ke) än den perorala
 Den rektala beredningsformen har en lägre absorptionshastighetskonstant
(ka) än den perorala
 Den rektala beredningsformen har en större absorptionshastighetskonstant
(ka) än den perorala
 Den rektala beredningsformen har en lägre eliminationshastighetskonstant
(ke) än den perorala
 Den rektala beredningsformen har en högre biotillgänglighet än den perorala
Max score: 1

Question 13

Astrid är en 3-årig flicka. Hon har varit förkyld med snuva och feber de senaste tre
dagarna men är annars frisk och använder inga läkemedel. I morse vaknade hon och
klagade över värk i höger öra. Läkaren på vårdcentralen undersökte henne och
konstaterade att trumhinnan i höger öra var rodnad, buktande och orörlig och
diagnostiserade Astrid med högersidig öroninflammation (akut mediaotit).
Vilken av nedanstående åtgärder bör väljas till Astrid, för att följa svenska
behandlingsrekommendationer?
 Avvakta med insättning av antibiotika.


Insättning av Mixtur Kåvepenin (fenoximetylpenicillin)



Insättning av Mixtur EryMax (erytromycin)



Insättning av Mixtur Vibranord (doxycyklin)



Insättning av Mixtur Ciproxin (ciprofloxacin)

Max score: 1

Question 14

Peter har nyligen diagnosticerats med astma. Han använder inhalationspulver Bricanyl
Turbuhaler (terbutalin) 0,5 mg/dos, 1 inhalation vid behov, max 12 inhalationer per
dygn. Denna behandling är inte tillräcklig, eftersom han nu har besvär med andningen
varje dag och astman begränsar hans fysiska aktivitet.
Vilket läkemedel är, enligt svenska behandlingsrekommendationer, mest lämpligt att
komplettera hans nuvarande astmabehandling med i detta skede?


Brustablett Acetylcystein (cystein)




Tablett Daxas (roflumilast)
Tablett Singulair (montelukast)

 Inhalationspulver Pulmicort Turbuhaler (budesonid)
 Inhalationspulver Oxis Turbuhaler (formoterol)
Max score: 1

Question 15

David, en 35 årig man med Levaxinbehandlad hypotyreos, får diagnosen
järnbristanemi och behöver nu behandling med tvåvärt järn. Vad blir konsekvensen av
att ta de båda läkemedlen Levaxin (levotyroxin) och Duroferon (järnsulfatheptahydrat)
samtidigt?


Förstärkt effekt av både Duroferon och Levaxin



Försvagad effekt av både Duroferon och Levaxin




Försvagad effekt Duroferon
Förstärkt effekt av Levaxin

 Försvagad effekt av Levaxin

Max score: 1

Question 16

Paracetamol är ett receptfritt läkemedel som kan ge upphov till allvarliga
förgiftningsfall vid överdosering. Hur uppstår paracetamols toxicitet?
 Paracetamol bioaktiveras av CYP2A6 och omvandlas till reaktiv intermediär
som främst skadar njuren
 Paracetamol bioaktiveras av CYP2A6 och omvandlas till reaktiv intermediär
som främst skadar levern
 Paracetamol bioaktiveras av CYP2E1 och omvandlas till reaktiv intermediär
som främst skadar levern
 Paracetamol bioaktiveras av CYP2E1 och omvandlas till en glutationkonjugerad intermediär som främst skadar levern
 Paracetamol metaboliseras av CYP2E1 och omvandlas till glutationkonjugerad intermediär som främst skadar njuren
Max score: 1

Question 17

Läkemedel som är svårlösliga svaga syror kan orsaka njurtoxicitet. Vad är den
generella bakomliggande orsaken?
Reabsorptionen av vätska i ___(A)___ leder till att det ___(B)___ filtratet
koncentreras vilket gör att svårlösliga svaga syror faller ut som kristaller och blockerar
flödet i tubuli.
 (A) proximala tubuli
 (A) proximala tubuli


(A) distala tubuli



(A) distala tubuli



(A) glomerulus

Max score: 1

(B) basiska
(B) sura
(B) sura
(B) basiska

(B) sura

Question 18

Ames test är ett av många specifika toxtester som används för att fastställa en
läkemedelskandidats toxikologiska profil.
Vilket av följande påstående är korrekt för Ames test?
 Ames test är ett in vitro test för att påvisa en substans eventuella
carcinogenicitet.
 Ames test är ett in vitro test för att påvisa en substans eventuella förmåga att
bilda reaktiva metaboliter.

Ames test är ett in vitro test för att påvisa en substans eventuella mutagenicitet.

Ames test är ett in vitro test för att påvisa en substans eventuella teratogenicitet.
 Ames test är ett in vitro test för att påvisa en substans eventuella
embryotoxicitet .
Max score: 1

Question 19

Vid nedbrytning av aminosyror bildas ammoniak, ett ämne som är toxiskt om det finns
i för höga halter i blodet. Vilken molekyl, med ammoniak som utgångsmaterial, bildas i
levern för att sedan kunna utsöndras via njurarna?


Glutamat






Glukos
Urea
Alanin
Aspartat

Max score: 1

Question 20

Mängden av aminotransferaserna ASAT och ALAT i blodet kan inom klinisk kemi
användas som ett mått på vävnadsskada.
Vilken process är aminotransferaser normalt sett inblandade i?






Nedbrytning av aminosyror
Syntes av proteiner
Nedbrytning av proteiner
Syntes av katekolaminer
Nedbrytning av katekolaminer

Max score: 1

Question 21

Vad är glykogen och vad används det till i kroppen?
 Det är en kemisk grupp som sitter bunden till vissa proteiner och krävs för
deras funktion
 Det är en kolhydrat som används för att frigöra energi i musklerna och höja
blodsockret
 Det är en aminosyra som används för tillverkning av urea i njurarna
 Det är en del av arvsmassan som krävs för att proteiner som har hand om
vätskebalansen ska kunna bildas
 Det är ett protein som behövs för att vi ska kunna absorbera vissa
näringsämnen från tarmen
Max score: 1

Question 22

Vilken är effekten av trimetoprim på bakterieceller?




Hämmar bakteriens DNA-syntes
Hämmar bakteriens proteinsyntes
Bryter ner bakteriens cellvägg

 Hämmar bakteriens cellväggssyntes
 Hämmar bakteriens folsyrasyntes

Max score: 1

Question 23

Vilket antiviralt läkemedel fungerar bäst mot infektioner med herpesvirus?






Aciklovir
Oseltamivir
Ribavirin
Ritonavir
Zidovudin

Max score: 1

Question 24

Stabiliteten av mRNA kan påverkas av flera olika faktorer, bl a en annan RNA-molekyl.
Vilken?






rRNA
miRNA
tRNA
snRNA
ncRNA

Max score: 1

Question 25

Generna hos en människa består av exoner och introner. Vad är en exon?
 Del av gensekvensen som kodar för en signalpeptid som bestämmer om ett
protein ska utsöndras från cellen
 De proteinkodande delarna av en gen som kopieras till en mRNA-molekyl


Bindningsmotiv för enzymet exonukleas, som kopierar DNA till RNA



Ett regulatoriskt element som styr uttrycket av en gen



En DNA-sekvens som binder fast generna i kromosomerna

Max score: 1

Question 26

Vilka makromolekyler agerar templat respektive produkt vid translation?
 RNA respektive protein


DNA respektive RNA



RNA respektive DNA



DNA respektive protein



Protein respektive RNA

Max score: 1

Question 27

Matspjälkning är nedbrytningen av föda till former som kan tas upp av organismen.
Merparten av fettet i kosten föreligger i form av ___(A)___. Enzymet som spjälkar
___(A)___ heter ___(B)___. Eftersom detta enzym är vattenlösligt behövs ___(C)___,
som minskar stora fettdroppars storlek (emulgerar fettet).

(A) triglycerider (B) lipas (C) gallsalter
 (A) triglycerider (B) amylas (C) gastrin
 (A) triglycerider (B) trypsin (C) somatostatin
 (A) fria fettsyror (B) amylas (C) trypsin
 (A) fria fettsyror (B) trypsin (C) kolecystokinin
Max score: 1

Question 28

Vid cellernas metabolism produceras koldioxid. Från vävnaderna diffunderar koldioxid
till vävnadskapillärernas plasma.
Blodets transport av koldioxid sker på tre olika sätt; cirka 10% är fysikaliskt löst i
blodplasma, cirka 20% ___(A)___ och cirka 70% ___(B)___. Erytrocyterna har ett
enzym, ___(C)___ , som katalyserar bildning av kolsyra (H2 CO3 ) från koldioxid och
vatten



(A) bundet till hemoglobin (B) bundet till myoglobin (C) karbanhydras
(A) bundet till hemoglobin (B) vätekarbonat (HCO 3 -) (C) trypsin

 (A) bundet till hemoglobin (B) vätekarbonat (HCO 3 -) (C) karbanhydras




(A) vätekarbonat (HCO3 -) (B) bundet till hemoglobin (C) trypsin
(A) bundet till myoglobin (B) vätekarbonat (HCO 3 -) (C) karbanhydras

Max score: 1

Question 29

Var i kroppen hittar man epiduralrummet?






Mellan
Mellan
Mellan
Mellan
Mellan

Max score: 1

araknoidea och senhinnan runt ryggmärgen
insidan av spinalkanalen och pia mater
araknoidea och pia mater
insidan av spinalkanalen och araknoidea
insidan av spinalkanalen och senhinnan runt ryggmärgen

Question 30

Ventilation är en process i respirationen som innebär utbyte av luft mellan atmosfären
och lungorna. Under inandningsprocessen ___(A)___ diafragma vilket leder till att
brösthålans volym ___(B)___. Nerven som innerverar diafragma heter ___(C)___.
 (A) kontraherar (B) minskar (C) nervus vagus
 (A) kontraherar (B) ökar (C) nervus phrenicus




(A) kontraherar (B) ökar (C) nervus trigeminus
(A) relaxerar (B) minskar (C) nervus phrenicus
(A) relaxerar (B) ökar (C) nervus glosso-pharyngeus

Max score: 1

Question 31

Vilka av följande faktorer kan användas för att räkna ut blodflödet i ett blodkärl?






Blodets
Blodets
Blodets
Blodets
Blodets

Max score: 1

viskositet och blodkärlets längd
viskositet och blodkärlets tvärsnittsyta
medelhastighet och blodkärlets tvärsnittsyta
medelhastighet och blodets viskositet
medelhastighet och blodkärlets längd

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

A) Farmaci 15 februari APOTEKARE (12 FRÅGOR)
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap; Forskning; Biologisk
beroendeforskning; Neurofarmakologi, drogberoende och beteende
Exam held on: 2018-02-15 (08:30—11:30)

Name | Code:

Exam description
VIKTIG INFORMATION!
Det är tre del att besvara
Del A - Kemi,
Del A - Farmaci
Del A - Biovetenskap
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

Vem/vilka övervakar medicintekniska produkter och deras tillverkare?
 Socialstyrelsen
 Läkemedelsverket
 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
 Inspektionen för vård och omsorg
 Ett anmält kontrollorgan som till exempel Rise (tidigare Statens
provningsverk).
Max score: 1

Question 3

Tabletten är den vanligaste beredningsformen för oral administrering. Vilket av
följande påståenden om tabletter är helt korrekt?
 Immediate release-tabletter sönderfaller direkt efter administrering och den
aktiva substansen absorberas därför endast i magsäcken.
 Tabletter ger alltid samma biotillgänglighet som en kapselberedning av en
viss läkemedelssubstans eftersom biotillgängligheten främst bestäms av den
aktiva substansen.
 När en tablett intas tillsammans med föda så frisätts matspjälkningsenzymer
som påskyndar frisättning av den aktiva substansen.
 Enterotabletter är täckta med en polymer med pH-beroende löslighet, så att
den aktiva substansen frisätts först när beredningen når tunntarmen.
 Tabletter med förlångsammad frisättning (slow-release) ger en ökad
biotillgänglighet eftersom metabolism i tunntarmväggen undviks.
Max score: 1

Question 4

Farmaceutiska beredningar består av aktiv substans och olika hjälpämnen med
specifika funktioner.
Ange vilket av nedan angivna hjälpämnen som är viktigast för att droppstorleken ska
bevaras vid lagring av en injektionsvätska i form av en emulsion.






Emulgator (surfaktant)
Viskositetshöjare (polymer)
Isotonimedel (salt)
Löslighetförbättrare (co-solvent)
Antioxidationsmedel (propionsyra)

Max score: 1

Question 5

En mycket viktig process vid framställning av fasta läkemedel är torrblandning av
pulver, bl.a. för att säkerställa en acceptabel doshomogenitet.
Vilket av följande påståenden om pulverblandning är korrekt?
 Kohesiva pulver är enklare att blanda än friflytande pulver.
 Blandning och segregation är två begrepp med samma innebörd.
 Blandning följer ofta en första ordningens reaktion.
 Blandningshomogenitet bestäms vanligen som medelvärdet av dosen i några
prov tagna från blandingen.
 Blandningshomogenitet bestäms vanligen som medianvärdet av dosen i några
prov tagna från blandingen.
Max score: 1

Question 7

Att upplösning av den aktiva substansen sker på önskat sätt vid administrering är
viktigt för att ett läkemedel ska få avsedd effekt.
I vilket av nedanstående fall ökar en svårlöslig substans upplösningshastighet i ett
vattenbaserat upplösningsmedium?






Ökad bulkkoncentration av upplöst substans i mediet.
Ökad viskositet av upplösningsmediet.
Minskning av partiklarnas flytförmåga.
Minskad omrörning av upplösningsmediet.
Minskning av substansens partikelstorlek.

Max score: 1

Question 8

För att få tillverkningstillstånd för läkemedel krävs att man följer Good Manufacturing
Practice – GMP.
Vad behöver INTE alltid finnas på en läkemedelsfabrik med tillverkningstillstånd för
fasta orala beredningar enligt GMP?






Regelbundna inspektioner.
Validerade rengöringsmetoder.
Validerad tillverkningsutrustning.
Sterila råvaror.
Utbildad personal.

Max score: 1

Question 9

En viktig teknisk egenskap för ett pulver är dess flytförmåga. Vilket av nedanstående
påståenden stämmer för ett kohesivt pulver jämfört med ett icke-kohesivt pulver?






Det
Det
Det
Det
Det

Max score: 1

är lättare att få homogent vid blandning med mikrokristallin cellulosa.
fungerar tekniskt bättre vid tablettering.
har alltid högre upplösningshasighet i rent vatten.
uppvisar högre flytförmåga.
uppvisar en högre rasvinkel.

Question 10

Vid administrering av inhalationspulver används en inhalator.
Vilken av dessa faktorer har MYCKET LITEN eller INGEN betydelse för hur ett
inhalationspulver deponeras i luftvägarna vid inhalationstillfället?






Pulverpartiklarnas kohesivitet
Pulverpartiklarnas storlek
Graden av mucosiliär transport
Inhalatorns utformning
Användarens inandningsförmåga och lungkapacitet

Max score: 1

Question 11

Vad menas med en isoton lösning?






Vätskan
Vätskan
Vätskan
Vätskan
Vätskan

Max score: 1

har
har
har
har
har

samma
samma
samma
samma
samma

densitet som blodplasma
masskoncentration som blodplasma
osmotiska tryck som blodplasma
temperatur som blodplasma
viskositet som blodplasma

Question 12

Polymerer ingår i många farmaceutiska formuleringar. Vilka egenskaper har
polymerer?
 Polymerer sänker vätskors ytspänning.
 Laddade polymerer har lägre blandbarhet med vatten än oladdade polymerer.
 Polymerlösningar kan vara stabila under lång tid men fasseparerar alltid om
de får stå tillräckligt länge.
 Polymerer med hög molekylvikt har i allmänhet högre blandbarhet med
vatten än polymerer med låg molekylvikt.
 Vattenlösliga polymerer gör i allmänhet vattenbaserade formuleringar mer
trögflytande.
Max score: 1

Question 13

Inom hälsoekonomiska studier används begreppet WTP som en studietyp. Vad står
WTP för?






Will to Treat People
Willingness To Pay
World Trade Procedure
Wanted Terms of Payment
Way To Pay

Max score: 1

Question 14

I en hälsoekonomisk studie, vilket alternativ nedan kan klassas som direkta ickemedicinska kostnader?
Kostnad för:
 Transporter till sjukhus, anpassning av boende på grund av sjukdom,
kostnader för boende för behandling på annan ort
 Läkemedel, läkarbesök, behandlingar
 Smärta, lidande, sorg
 Produktionsbortfall på grund av förtidig död eller sjukskrivning
 Skrivarpapper på läkarmottagning, förbrukningsmaterial på kliniken,
apparatur på läkarmottagning
Max score: 1

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

A) Kemi 15 februari APOTEKARE (18
FRÅGOR)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2018-02-15 (08:30—11:30)

Name | Code:

Exam description
VIKTIG INFORMATION!
Det är tre del att besvara
Del A - Kemi,
Del A - Farmaci
Del A - Biovetenskap
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

Vid haltbestämning av aktiv substans kan titrering vara en lämplig metod. För att
genomföra en titrering av en svag syra (titrand) behövs även en titrator.
Vilket av följande ämnen vore lämpligast som titrator vid haltbestämningen av en svag
syra?






Natriumklorid
Natriumhydroxid
Saltsyra
En mycket svag syra
En mycket svag bas

Max score: 1

Question 2

Vid detektion av låga koncentrationer av läkemedelssubstanser krävs en känslig och
selektiv detektionsteknik. Vilken av följande detektionstekniker har högst selektivitet?







Atomaborptionsspektroskopi
Acidimetrisk titrering
UV/vis spektroskopi
Fluorimetri
Flamjonisation

Max score: 1

Question 3

Vid läkemedelsanalys är kromatografi en vanligt förekommande teknik. Vilken av
följande gaser är en vanlig bärgas inom gaskromatografi?






Fluor
Klor
Helium
Radon
Neon

Max score: 1

Question 4

Provupparbetning av biologiska prov vid läkemedelsanalys kan bland annat användas
för att förbereda provet inför kommande analys.
Vilket är det troligaste skälet till att genomföra en provupparbetning av ett plasmaprov
inför analys med vätskekromatografi av små läkemedelssubstanser?






Att
Att
Att
Att
Att

evaporera provet
homogenisera provet
fälla ut proteiner
fälla ut läkemedelssubstanserna
ta bort röda blodkroppar

Max score: 1

Question 5

Vätskekromatografi (LC) är en vanligt förekommande kromatografisk teknik inom
läkemedelsanalys. En analys av ett opolärt läkemedel har genomförts på ett
vätskekromatografiskt system med en C18 kolonn och en mobilfas bestående av 80:20
vatten/metanol (mobilfasflöde 1 mL/min).
Vilken av följande förändringar kommer att ge en ökad retentionstid för det opolära
ämnet?






En
En
En
En
En

minskning av injektionsvolymen av ämnet
ökning av koncentrationen av ämnet
ökning av andelen metanol
minskning av andelen vatten
minskning av andelen metanol

Max score: 1

Question 6

Inom ämnet farmakognosi är drogbegreppet en central företeelse, och av stor vikt vid
diskussionen kring läkemedel och biologiskt aktiva substanser från naturen. Vilket av
nedanstående alternativ anger de korrekta beteckningarna för droger av typerna rot,
harts och frö?






rhizoma, redunculus och semen
radix, resinum och semen
fegel, fretort och fructus
relana, semen och rhizoma
radix, felis och fructus

Max score: 1

Question 7

Bildandet av kemiska substanser hos levande organismer, s.k. biosyntes, är viktiga
processer som skapar den kemiska variation och mångfald som vi finner i naturen. De
är också ursprunget till de allra flesta av de läkemedel som säljs även i Sverige.
Vilket av nedanstående alternativ ger tre viktiga biosyntesvägar hos levande
organismer?






Makrolidvägen, Statistvägen och Nukleidvägen
Makrolidvägen, Fotosyntesvägen och Aminoalkylsyravägen
Ligninvägen, Strykningvägen och Fotosyntemvägen
Alkydpolymylvägen, Propynenylvägen och Tripentylvägen
Shikimisyravägen, Acetylpolymalonatvägen och Isopentenyldifosfatvägen

Max score: 1

Question 8

 Kemi (3).jpg
Vilken av följande läkemedelssubstanser i bilden intill innehåller den funktionella
gruppen karboxamid?






petidin
haloperidol
propanolol
fenoximetylpenicillin
sumatriptan

Max score: 1

Question 9

Substansen warfarin i läkemedlet Waran® är ett racemat. Vad innebär det att warfarin
är ett racemat?
 Warfarin är en blandning av två enantiomerer, lika stor mängd av S-formen
som av R-formen av substansen warfarin
 Warfarin är en blandning av två isomerer, lika stor mängd av två olika
molekyler som har samma summaformel men där atomerna inte sitter ihop i
samma ordning.
 Warfarin är den delvis protonerade formen, warfarin är en blandning av den
plusladdade och den neutrala formen.
 Warfarin är en blandning av fyra diastereoisomerer, lika stor mängd av Sformen, R-formen, E-formen som av Z-formen av substansen warfarin.
 Warfarin är en blandning av fyra konformationer, lika stor mängd av Eformen, Z-formen, cis-formen som av trans-formen av substansen warfarin.
Max score: 1

Question 10

 Kemi
När läkemedelssubstanser binder till målprotein uppstår olika interaktioner och
bindningar däremellan. Vilken av de blå bindningarna (A-E) i bilden är ett exempel på
en jon-jonbindning?






Bindning
Bindning
Bindning
Bindning
Bindning

Max score: 1

A
B
C
D
E

Question 11

 Kemi
Substansen salicylsyra ser ut som på bilden. Vilket rationellt kemiskt namn har
salicylsyra?






4-hydroxibensoesyra
4-karboxylsyrafenol
6-acetoxifenol
2-acetoxibensoesyra
2-hydroxibensoesyra

Max score: 1

Question 12

Om en läkemedelssubstans innehåller en amin som är en bas, pKa 9,4 för den
korresponderande syran, kommer den vara ____(A)____ vid fysiologiskt pH, 7,4. Den
föreligger då i den _____(B)____ formen.






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

Max score: 1

protonerad
protonerad
oprotonerad
oprotonerad
oprotonerad

(B) plusladdade
(B) oladdad
(B) minusladdade
(B) oladdade
(B) plusladdade

Question 13

 Kemi2.jpg
Substansen litoxetin utvecklades för att vara en selektiv hämmare av
serotoninåterupptag.
I tabellen finns flera strukturanaloger som togs fram under utvecklingsfasen av
litoxetin och deras IC50-värden.
Vilken av föreningarna i tabellen är mest potent?






Struktur
Struktur
Struktur
Struktur
Struktur

Max score: 1

A
B
C
D
E

Question 14

 Kemi
I reaktionen på bilden bildas molekylen Y av alkoholen X. Vilken typ av reaktion är
detta ett exempel på?






acylering
alkylering
hydrolys
oxidation
reduktion

Max score: 1

Question 15

 Kemi
Vilken läkemedelsklass tillhör strukturen på bilden?






bensodiazepiner
nukleosidanaloger
penicilliner
tricykliskt antidepressiva
triptaner

Max score: 1

Question 16

 Kemi
Vilken av substanserna nedan kommer inte vara laddad alls vid pH 7,4? Se bilden
intill.






terbutalin
prednisolon
naproxen
fentanyl
atorvastatin

Max score: 1

Question 17

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 ACE-hämmare?






-dipin
-nib
-olol
-pril
-tiazid

Max score: 1

Question 18

 Kemi
Läkemedelssubstanser kan vara hydrofila eller lipofila. Detta påverkar deras
löslighetsegenskaper och även hur de kan administreras. Vilken av substanserna på
bilden intill är mest hydrofil?






etinylestradiol
dapoxetin
glykopyrronium
imipramin
levomepromazin

Max score: 1
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Question 2

Varför bör man inte kombinera Levaxin® (levotyroxin) med vissa antacida?


Levotyroxin minskar effekten av antacida genom sin pH-höjande effekt

 Samtidigt intag av antacida kan hämma absorptionen av levotyroxin
 Levotyroxin förstärker effekten av antacida och ger därför ökad risk för
maginfektioner


Samtidigt intag av antacida kan öka metabolismen av levotyroxin



Antacida ökar eliminationen av levotyroxin

Max score: 1

Question 3

Varför kan progesteronantagonister användas för att avbryta en graviditet?
 Progesteron kan inte utöva sin effekt


Hämning av progesteronreceptorer leder till minskade nivåer av östradiol

 Hämning av progesteronreceptorer leder till en ökad progesteronproduktion
på grund av minskad negativ återkoppling


Progesteronantagonister ger en indirekt hämning av prolaktinsekretionen



Hämning av progesteronreceptorer leder till ökade nivåer av östradiol

Max score: 1

Question 4

Varför kan tricykliskt antidepressiva medel (TCA) orsaka svårbehandlade arytmier vid
överdosering?


De blockerar muskarinreceptorer och förstärker kolinerg aktivitet



De blockerar återupptaget av noradrenalin och förstärker kolinerg aktivitet

 De blockerar muskarinreceptorer och förstärker noradrenerg aktivitet


De blockerar adrenerga alfareceptorer och minskar noradrenerg aktivitet



De blockerar återupptaget av serotonin och förstärker noradrenerg aktivitet

Max score: 1

Question 5

Varför rekommenderas INTE ett NSAID läkemedel till en patient med refluxsjukdom?
För att NSAID...


...ökar gastrinnivåer i blodet



...ökar bildning av tromboxan



...ökar bildning av pepsin

 ...minskar bildning av prostaglandiner
 ...minskar bildning av leukotriener

Max score: 1

Question 6

 Figure1.jpg
I grafen bredvid ses hur effekten (blodtryck, i mmHg) samt biverkan (illamående, i %)
beror på koncentration av ett hypertoniläkemedel. För att få en kliniskt relevant
behandling måste blodtrycket sänkas med minst 5 mmHg och man kan tillåta att 8%
av de behandlade får biverkningar.
Vilket av följande påståenden är korrekt?
 Det terapeutiska fönstret är 5 – 40 ng/mL.


Den maximala blodtryckssänkande effekten är 70 mmHg.



Vid en koncentration av 10 ng/mL är blodtryckssänkningen 100 mmHg.

Ett högre EC 50-värde för effekten skulle innebära att substansen är mer
potent.


 Genom att sänka gränsen för hur många som kan få biverkningar blir det
terapeutiska fönstret bredare.

Max score: 1

Question 7

Nedan kan du läsa en modifierad FASS-text för linsilopril. Vilket påstående är korrekt?
Farmakokinetik
Lisinopril är en oralt aktiv ACE-hämmare som inte innehåller
sulfhydrylgrupp. Efter oral adminstrering av lisinopril nås
maxkoncentrationen i serum inom cirka 7 timmar. Lisinoprils
genomsnittliga absorptionsgrad är cirka 25%, med en interindividuell
variabilitet på 6-60%. Absorptionen påverkas inte av födointag. Lisinopril
verkar inte vara bundet till serumproteiner. Lisinopril genomgår inte
metabolism utan utsöndras oförändrat i urin. Vid upprepad dosering har
lisinopril en halveringstid på ca 13 timmar. Lisinoprils clearance hos friska
frivilliga är cirka 50 mL/min.
Vilket påstående är korrekt?
 Förutom filtration förekommer även aktiv sekretion när det gäller substansens
renala elimination. Antag att en normal GFR är 120 mL/min.
 Med ökad ålder kan man förvänta sig lägre plasmakoncentrationer av
linsilopril för en given dos
 Den varierande biotillgängligheten beror av en interindividuell variation i
hepatisk extraktionsgrad.
 Vid nedsatt njurfunktion kommer steady state att uppnås snabbare än inom
2-3 dagar.
 Linsinopril fördelas även utanför plasmarummet i kroppen.

Max score: 1

Question 8

 Picture4.jpg
Vilket påstående är korrekt för bifogad koncentrations/tids-profil?
 Ju längre doseringsintervall (τ) man har, desto mer läkemedel ackumuleras i
kroppen
 Halveringstiden (t½) och det terapeutiska fönstret avgör hur sällan man kan
administrera läkemedel


Doseringsregimen är en upprepad intravenös administrering

 Ju högre biotillgängligheten (F) blir, desto mer sällan kan man administrera
läkemedel


Antalet administreringar är avgörande för när jämviktskoncentration uppnås

Max score: 1

Question 9

Evy är 75 år och besöker sin husläkare för ökade problem med angina pectoris. Hon får
numera kärlkrampsanfall i samband med promenader i snabb takt eller promenader i
normal takt efter måltid. Evy har även behandling mot måttligt svår astma.
Vilken substans är lämpligast för PROFYLAKTISK behandling av Evys anginabesvär,
enligt svenska behandlingsrekommendationer?
 Tablett Norvasc® (amlodipin)





Tablett Renitec® (enalapril)
Resoriblett Nitroglycerin Meda® (glycerylnitrat)
Tablett Cozaar® (losartan)
Depottablett SelokenZOC® (metoprolol)

Max score: 1

Question 10

En normalviktig 70-årig kvinna med välbehandlad måttlig hjärtsvikt är på återbesök för
ryggproblem hos sin husläkare. Hon uppger att hon fortfarande har ont i ryggen
(nociceptiv smärta) trots medicinering med 2 Citodontabletter (á 30 mg kodein/500
mg paracetamol) 4 gånger dagligen. Kvinnan behöver smärtlindring inför planerad
ryggoperation om två veckor. Hennes njurfunktion är måttligt nedsatt (CLkrea=45
ml/min).
Vilken kombination av läkemedelssubstanser är mest lämplig smärtbehandling för
henne, enligt svenska behandlingsrekommendationer?
 oxikodon och diklofenak
 oxikodon och kodein
 oxikodon och paracetamol



morfin och kodein
morfin och paracetamol

Max score: 1

Question 11

Vissa smärtstillande medel skall inte ges till barn pga risk för biverkningar vid viss
genetisk variation i läkemedelsmetabolism.
Vilken kombination av farmakogenetiskt test för läkemedelsmetabolism och läkemedel
är rätt?
 Genetisk variation för SLCO1B1 och behandling med tramadol
 Genetisk variation för CYP2D6 och behandling med tramadol




Genetisk variation för CYP2D6 och behandling med diklofenak
Genetisk variation för VKORC1 och behandling med kodein
Genetisk variation för SLCO1B1 och behandling med kodein

Max score: 1

Question 12

En del bipacksedlar är märkta med en svart triangel. Vad betyder det?





Detta
Detta
Detta
Detta



Detta läkemedel skall snart dras in från marknaden.

Max score: 1

läkemedel
läkemedel
läkemedel
läkemedel

skall
skall
skall
skall

endast användas av vuxna.
inte användas vid bilkörning.
endast användas vid livshotande sjukdom.
noga övervakas pga risk för biverkningar.

Question 13

Enzymfosforylering är en typ av posttranslationell modifiering som spelar en viktig roll
vid reglering av flera cellulära processer. Vilka, till exempel?
 aktivering av enzymet glykogenfosforylas vid nedbrytning av glykogen till
glukos


aktivering av cytokrom b5 i mitokondriens andningskedja (elektrontransport)



aktivering av isomeras vid ureacykeln i njuren



inaktivering av RNA-polymeras i replikationen



inaktivering av segregation av bivalenter i samband med mitosen

Max score: 1

Question 14

Vissa personer föds med en brist på enzymet laktas. Vad leder denna brist till?


Oförmåga att bryta ner laktat i cellerna

 Oförmåga att bryta ner laktos i tarmen



Oförmåga att fullständigt kunna bryta ner stärkelse i tarmen
Oförmåga att bilda laktat



Oförmåga att bryta ner laktos i cellerna

Max score: 1

Question 15

Kan fettsyror användas som energikälla i alla kroppens större organ, inklusive hjärnan,
vid svält?


Nej, de kan inte användas av levern



Nej, inte ens efter omvandling i levern kan de användas av hjärnan



Nej, de kan inte användas av hjärtat

 Ja, men först efter omvandling i levern


Ja, alla organ kan använda fettsyror som de är

Max score: 1

Question 16

 Bild enzymkinetik-fråga B4 biokemi.jpg
Molekyl X hämmar, på ett icke-kompetitivt sätt, ett enzym som bryter ner Molekyl Y.
Vad händer med maximala reaktionshastigheten (Vmax) respektive Michaelis konstant
(Km) med avseende på nedbrytning av Molekyl Y om Molekyl X är närvarande? (se bild
ovan för grafisk illustration av Vmax och Km)
 Vmax minskar och Km förblir oförändrad


Vmax ökar och Km förblir oförändrad



Vmax förblir oförändrad och Km ökar



Vmax förblir oförändrad och Km minskar



Både Vmax och Km förblir oförändrade

Max score: 1

Question 17

Vid ett fall av lunginflammation odlas bakterier på laboratoriet. Mikroskopbilden efter
gramfärgning visar violetta klotformade bakterier som ligger parvis. Vid odling på
blodagar har kolonierna en lätt grönaktig färg.
Vilken bakterieart är det mest troligt fråga om?



Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae



Pseudomonas aeruginosa



Staphylococcus aureus

 Streptococcus pneumoniae

Max score: 1

Question 18

Nyutvecklade läkemedelssubstansen A misstänks öka uttrycket av ett
läkemedelsmetaboliserande enzym. Vilken metod skulle du initialt kunna använda för
att undersöka om detta är sant?






PCR
Kloning
Gelelektrofores
DNA-sekvensering
Reverse transkriptase PCR

Max score: 1

Question 19

Två nukleotider sätts in i en DNA-sekvens som kodar för ett protein. Vad har det för
konsekvens för proteinet?


Insertionen kommer inte ha någon effekt på proteinet



Deletionen behöver inte ha någon effekt på proteinet

 Beroende på var i sekvensen insertionen skett behöver den inte ha någon
effekt på proteinet
 Insertionen orsakar en läsramsförskjutning och därmed bildas inget
funktionellt protein
 Deletionen orsakar en läsramsförskjutning och därmed bildas inget
funktionellt protein

Max score: 1

Question 20

__(A)__ är ett enzym som ombildar plasmaproteinet __(B)__ till angiotensin I som i
sin tur omvandlas av enzymet angiotensin converting enzyme (ACE) till angiotensin II.
Angiotensin II stimulerar __(C)__-produktionen i binjurebarken. __(C)__ är den
viktigaste regulatorn av njurarnas reabsorption av natrium.

(A) Renin, (B) angiotensinogen, (C) aldosteron
 (A) Renin, (B) endothelin, (C) aldosteron
 (A) Aldosteron, (B) angiotensinogen, (C) renin
 (A) Aldosteron, (B) endothelin, (C) renin
 (A) Endothelin, (B) renin, (C) aldosteron
Max score: 1

Question 21

Ett sänkt kolloidosmotiskt tryck i plasma kan leda till att:






Mindre mängd vätska filtreras över kapillärväggen ut i vävnaden
Mer vätska filtreras över kapillärväggen ut i vävnaden
Interstitiet får mindre volym
Hydrostatiska trycket i interstitiet sjunker
Plasma proteiner går över kapillärväggen ut i vävnaden

Max score: 1
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Question 1

Depåtabletter kan
Multiunit-tabletter
dragerade pellets.
vid administrering






En
En
En
En
En

vara utformade på olika sätt för att ge förlängd frisättning.
är en typ av depåtablett som framställs genom tablettering av
Vilket av följande påståenden om hantering av multiunit-tabletter
är FELAKTIGT?

tablett
tablett
tablett
tablett
tablett

Max score: 1

kan
kan
kan
kan
kan

slammas upp i lämplig dryck och drickas.
delas i två likstora halvor för att halvera dosen.
krossas och blandas med mat innan intag.
ges via matningssond efter suspendering i lämplig vätska.
tas med ett glas vatten för att underlätta nedsväljning.

Question 2

Ett vanligt problem vid utveckling av läkemedelsberedningar är att den aktiva
substansen har för låg löslighet. Vilket av följande formuleringssätt är enklast och
effektivast för att öka lösligheten av den aktiva substansen i en ögondroppslösning?
Förutsättningarna är följande:
ögondroppar ska framställas med styrkan 1 mg/ml
den aktiva substansen är en svag bas med pKa 7,5
lösligheten vid pH 7,5 och 25ºC är 450 µg/ml
 Minskning av partikelstorlek av substansen innan upplösning görs.
 Tillsats av katjoniskt ytaktivt ämne för micellbildning och solubilisering.
 Uppvärmning vid tillverkning av lösningen, följt av snabb kylning till
rumstemperatur.
 Justering av pH till ungefär 6,5.
 Tillsats av ca 30% etanol som co-solvent.
Max score: 1

Question 3

 Nuwiq.jpg
Nuwiq® (se bilden intill) bereds direkt innan administrering genom att blanda pulver
och vätska till injektionsvätska. Under upplösning av pulvret i vätskan är det viktigt att
inte skaka lösningen utan endast snurra behållaren försiktigt.
Vilket är följande påståenden förklarar varför man inte ska skaka flaskan vid beredning
av lösning?
 Läkemedlet är en svag syra som kan ge kraftig värmeutveckling vid
omskakning.
 Läkemedlet är ett protein med känslig tredimentionell struktur som kan
förstöras vid kraftig omskakning.
 Läkemedlet är en peptidomimetika som lätt absorberas till förpackningen vid
omskakning.
 Läkemedlet hydrolyseras i kontakt med vatten och ska därför inte lösas upp
fullständigt innan injektion.
 Pulvret är i granulerad form och granulaten kan förstöras vid omskakning.
Max score: 1

Question 4

 hydrolysASA.jpg
Med formuleringen kan man göra mycket för att öka hållbarheten hos ett läkemedel,
till exempel för att stabilisera en substans mot hydrolys.
I denna figur visas den kemiska stabiliteten av en suspension med acetylsalicylsyra
(ASA). Med vilken typ av kinetik bryts ASA ned och varför?
 Hydrolysen följer nollte ordningens kinetik eftersom suspensionens totala
partikelyta är ungefär konstant.
 Hydrolysen följer första ordningens kinetik eftersom det mesta av substansen
föreligger i fast form.
 Hydrolysen följer första ordningens kinetik eftersom vatten finns i överskott.
 Hydrolysen följer andra ordningens kinetik då hastigheten beror av
koncentrationen av ASA och pH i vattenlösningen.
 Hydrolysen följer nollte ordningens kinetik eftersom suspensionens
löslighetsjämvikt håller koncentrationen av ASA i vattenfasen konstant.
Max score: 1

Question 6

När man utvärderar ett läkemedels effekt är det viktigt att välja rätt utfallsmått
(endpoint). Vad innebär det att ett utfallsmått är ett surrogatmått?
 Att läkemedlets effekt på surrogatmåttet ger ett indirekt bevis för att den
grundsjukdom man vill behandla kan påverkas av läkemedlet.
 Att läkemedlets effekt på surrogatmåttet har visats genom ”väletablerad
medicinsk användning” av läkemedlet sedan minst tio år.
 Att läkemedlets effekt på surrogatmåttet inte är sämre än annan effektiv
behandling.
 Att läkemedlets effekt på surrogatmåttet har visats genom jämförande studier
med placebo.
 Att läkemedlets effekt på surrogatmåttet inte har kunnat bekräftas genom
kliniska studier.
Max score: 1

Question 7

Vad kännetecknar en ideal lösning bestående av komponenterna A och B?
 Inga intermolekylära krafter förekommer
 Intermolekylära krafter mellan lika molekyler (A-A och
molekyler (A-B) är lika stora
 Intermolekylära krafter mellan lika molekyler (A-A och
mellan olika molekyler (A-B)
 Intermolekylära krafter mellan lika molekyler (A-A och
mellan olika molekyler (A-B)
 Endast krafter som beror av vätebindning förekommer
Max score: 1

B-B) respektive olika
B-B) är starkare än
B-B) är svagare än
mellan molekylerna

Question 8

Vad är kännetecknande för beredningsformen mikroemulsion?
 Mikroemulsioner är alltid av typen olja-i-vatten eller vatten-i-olja.
 Mikroemulsioners mikrostruktur avgörs lättast med hjälp av ett
ljusmikroskop.
 Mikroemulsioner är termodynamiskt stabila blandningar av vatten, olja och
ytaktiva ämnen.
 Typiska mikroemulsioner är vita som mjölk.
 För att tillverka en mikroemulsion är det viktigt att komponenterna tillsätts i
rätt ordning.
Max score: 1

Question 9

Vad är skillnaden mellan en retrospektiv kohortstudie och en prospektiv kohortstudie?
 I en retrospektiv kohortstudie kan inte ett slumpmässigt urval göras då data
redan är insamlad för en population.
 Retrospektiva kohortstudier kräver alltid en mindre slumpvis urvald
population för att upptäcka relativt ovanliga utfall då de kan sökas redan innan i
materialet och urvalet styras så de inkluderas
 I en prospektiv kohortstudie kan inte forskaren styra över vilken data som
samlas in då den i sin studiedesign bygger på data som redan är insamlad innan
studien påbörjas.
 I en retrospektiv kohortstudie kan aldrig olika exponeringar jämföras i samma
utsträckning som i en prospektiv studie.
 I en retrospektiv kohortstudie kan inte forskaren styra över vilken data som
samlas in då den i sin studiedesign bygger på data som redan är insamlad innan
studien påbörjas.
Max score: 1
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Main responsible person for the examination is Shima Momeni

B) Kemi 15 februari APOTEKARE (12
FRÅGOR)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2018-02-15 (12:30—15:30)

Name | Code:

Exam description
VIKTIG INFORMATION!
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Observera att endast ETT svarsalternativ är rätt för varje fråga.

Question 1

 KEMI1
En provupparbetning baserad på fastfasextraktion (SPE) med en C18 opolär kolonn har
tagits fram för upprening av ketoprofen i urin. Efter tillsats av urinprov tillsätts:
2 mL 20 mM buffert med pH 3,0
20% metanol.
Vad är syftet med att tillsätta buffert med pH 3,0 samt 20% metanol?






Att
Att
Att
Att
Att

jämvikta kolonnen till rätt pH
eluera ut ketoprofen ur kolonnen
få salterna i urinen att stanna i kolonnen
tvätta bort interferenser ur kolonnen
göra provet kompatibelt med masspektrometrisk detektion

Max score: 1

Question 2

En kollega har problem med en HPLC-metod för att separera läkemedel som är syror
med pKa-värden mellan 3,5 och 5,0.
Föreslagen metod:
stationärfas av C18-typ
mobilfas är fosfatbuffert pH 2,5 med 10% acetonitril
Problemet är att alla substanser har en för lång retentionstid. Vilket av följande
alternativ skulle förkorta retentionstiden för samtliga syror?






Sänka andelen acetonitril (organisk modifierare) i mobilfasen
Sänka injektionsvolymen av provet
Öka andelen fosfatbuffert i mobilfasen
Sänka pH i mobilfasen
Öka pH i mobilfasen

Max score: 1

Question 3

Du har fått i uppdrag att identifiera föroreningar och biprodukter i paracetamoltabletter
som beslagtagits av den svenska tullen. Din uppgift är att välja en lämplig metod för
detta.
Vilken av följande tekniker är mest lämplig för att identifiera föroreningar och
biprodukter i dessa tabletter?






Fluorometri
UV/vis spektroskopi
Fältflödesfraktionering
Masspektrometri med ett kromatografiskt system
Atomemissionsspektrofotometri

Max score: 1

Question 4

Beräkning av faktiskt och teoretiskt utbyte vid laborativa extraktionsprocesser är
centrala i arbetet med biologiskt aktiva substanser från naturen.
Faktiska utbytet: Hur stor del av en råvara som den erhållna substansen utgör
Teoretiska utbytet: Hur stor del av de i råvaran förekommande substanserna
som erhålls
Vid extraktion från 5 kg svamp, med ett innehåll på 7% av substansen A erhålls 105 g
av substansen A. Vilket av nedanstående påståenden är korrekt?






Det
Det
Det
Det
Det

Max score: 1

faktiska
faktiska
faktiska
faktiska
faktiska

utbytet
utbytet
utbytet
utbytet
utbytet

är
är
är
är
är

0,021% och det teoretiska utbytet är ca 3%
0,21% och det teoretiska utbytet är ca 30%
2,1% och det teoretiska utbytet är 30%
6,3% och det teoretiska utbytet är ca 3%
21% och det teoretiska utbytet är ca 300%

Question 5

 Kemi
Det rationella namnet för losartan är [2-Butyl-4-kloro-1-[4-[2-(1H-tetrazol-5yl)fenyl]benzyl]-1H-imidazol-5-yl]metanol.
Hur ser substansen ut? Se bilden intill.






Som
Som
Som
Som
Som

Max score: 1

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

Question 6

 Kemi
Hur ser molekylen X ut om du tillsätter 1 molekvivalent av basen natriumhydroxid?






Som
Som
Som
Som
Som

Max score: 1

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

Question 7

Acetylsalicylsyra kan syntetiseras genom att reagera salicylsyra med ättiksyraanhydrid.
Vad blir utbytet i reaktionen om det är 2,0 g salicylsyra som reagerar med ett
överskott av ättiksyraanhydrid och det bildas 2,2 g acetylsalicylsyra?
Molekylvikt för salicylsyra: 138,1 g/mol
Molekylvikt för acetylsalicylsyra: 180,2 g/mol.






110%
100%
91%
84%
77%

Max score: 1

Question 8

 Kemi
Vilken av substanserna i bilden intill kan förekomma i totalt 4 stereoisomera former?






petidin
paroxetin
diazepam
bendroflumetiazid
acetylsalicylsyra

Max score: 1

Question 9

 Kemi
Perfenazindekanoat är en ester-prodrug som genom metabolism hydrolyseras till
perfenazin in vivo. Vilken struktur har perfenazin?






Som
Som
Som
Som
Som

Max score: 1

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

Question 10

 Kemi
Struktur-effektsambandet för adrenergika utifrån grundstrukturen är enligt följande:
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.
Den asymmetriska kolatomen ska ha (R)-konfiguration.
Vilken av följande substanser har enligt struktur-effektsambandet ovan starkast
adrenerg effekt?






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

Max score: 1

Question 12

 Kemi
Vilken av följande molekyler är en rimlig fas I metabolit till substansen fluoxetin?






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

Max score: 1

Question 13

 Kemi13 (2).pdf
Läkemedel som Atorstad® innehåller substansen atorvastatin i form av kalciumsalt.
Hur ser atorvastatinkalcium ut? Se bilden intill.






Som
Som
Som
Som
Som

Max score: 1

A i bilden.
B i bilden.
C i bilden.
D i bilden.
E i bilden.
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Question 1

Vad tillför denna studie, tillskillnad mot de tidigare studierna som har publicerats om
högt blodtryck i den kinesiska befolkningen?
 Samband
mäts.
 Samband
 Samband
 Samband
 Samband
Max score: 1

mellan blodtryck och läkemedel som används för högt blodtryck
mellan
mellan
mellan
mellan

högt blodtryck och läkarens erfarenhet mäts.
högt blodtryck och patienternas matvanor mäts.
blodtryck och icke-farmakologisk behandling mäts.
högt blodtryck och föräldrars blodtryck mäts

Question 2

Inför denna studie gjordes en pilotstudie. Vilka resultat från pilotstudien ledde till att
huvudstudien inleddes?
 Kvalitén på insamlad data var för låg från pilotstudien och en större
huvudstudie krävdes.
 Kvalitén på insamlad data hög från pilotstudien och data saknades från färre
än 5% av populationen, vilket möjliggör en huvudstudie.
 Resultat från insamlad data från pilotstudien visade på allvarliga avvikelser
som kräver en huvudstudie.
 Resultat från insamlad data visade att data saknas från en större andel av
populationen så en huvudstudie krävs.
 Pilotstudien pågick i endast en månad och därför krävs en huvudstudie.
Max score: 1

Question 3

Ca 1,5% (26 539 personer) av de patienter som var inskrivna i studien exkluderades.
Varför exkluderades dessa patienter?






De
De
De
De
De

exkluderades
exkluderades
exkluderades
exkluderades
exkluderades

Max score: 1

då de bodde för långt bort från sin läkare.
då deras profil inte passade in i studien.
då studien redan hade tillräckligt med data.
då patienterna protesterade mot att mäta blodtrycket.
eftersom att data för patienternas blodtryck saknades.

Question 4

Hur samlades data in för studien?
 Blodtryck mättes på varje patient vid ett tillfälle innan läggdags. Patienten
intervjuades morgonen därpå.
 Blodtryck mättes på varje patient vid ett tillfälle efter att patienten har fått
äta mat. Patienten intervjuades därefter.
 Blodtryck mättes på varje patient vid två tillfälle innan patineten har fått äta
mat. Patienten intervjuades morgonen därpå.
 Blodtryck mättes på varje patient vid två tillfällen efter att patienten har fått
vila i 5 minuter. Patienten intervjuades därefter.
 Blodtryck mättes på varje patient vid två tillfällen efter att patienten har fått
promenera i 5 minuter. Patienten intervjuades därefter.
Max score: 1

Question 5

Hur definierades högt blodtryck i denna studie?
 Diastoliskt tryck på minst 140 mm Hg eller ett systoliskt tryck på minst 90
mm Hg eller användandet av läkemedel för högt blodtryck under de senaste två
veckorna.
 Diastoliskt tryck på högst 140 mm Hg eller ett systoliskt tryck på högst 90
mm Hg eller användandet av läkemedel för högt blodtryck under de senaste två
åren.
 Systoliskt tryck på högst 140 mm Hg eller ett diastoliskt tryck på högst 90
mm Hg eller användandet av läkemedel för högt blodtryck under de senaste två
månaderna.
 Systoliskt tryck på minst 140 mm Hg eller ett diastoliskt tryck på minst 90
mm Hg eller användandet av läkemedel för högt blodtryck under de senaste två
veckorna.
 Systoliskt tryck på högst 140 mm Hg eller ett diastoliskt tryck på minst 90
mm Hg eller användandet av läkemedel för högt blodtryck under de senaste två
dagarna.

Max score: 1

Question 6

Förutom blodtrycket, vilken annan typ av fysisk data samlades in?






Längd och underhudsfett
Längd och vikt
Längd och blodkolesterol
Hårfärg och vikt
Hårfärg och blodkolesterol

Max score: 1

Question 7

För att analysera hur högt blodtryck varierade i subpopulationer delades populationen
upp i subgrupper. Subgrupperna var en kombination av elva olika karakteristika, bland
annat:






Geografisk region, etniskt ursprung, matvanor och utbildningsnivå.
Geografisk region, etniskt ursprung, matvanor och yrke.
Kön, etniskt ursprung, antal barn och yrke.
Ålder, kön, antal barn och utbildningsnivå.
Ålder, etniskt ursprung, årlig inkomst och utbildningsnivå.

Max score: 1

Question 8

För att kunna studera behandling av högt blodtryck samlades information in om antal
läkemedel mot högt blodtryck som användes samt vilken läkemedelsklass läkemedlet
tillhörde. Läkemedel mot högt blodtryck delades in i sex klasser.






Alfablockare, betablockare, statiner och antikoagulantia
Alfablockare, betablockare, kalciumkanalblockerare och antikoagulantia
Alfablockare, betablockare, statiner och diuretika
ACE-hämmare, betablockare, kalciumkanalblockerare och diuretika
ACE-hämmare, betablockare, statiner och diuretika

Max score: 1

Question 9

Resultat av studien visar att högt blodtryck uppvisar samband med vissa parametrar.
Vilka parametrar visade sig ha samband med högt blodtryck?






Låg
Låg
Låg
Låg
Låg

Max score: 1

årsinkomst, låg utbildningsnivå och antal barn
årsinkomst, låg utbildningsnivå och rökning
årsinkomst, antal barn och rökning
utbildningsnivå, antal barn och rökning
utbildningsnivå, antal barn och dåliga matvanor

Question 10

I figur 1 kan prevalensen för högt blodtryck uppdelat på kön utläsas. Vad visar figuren
för åldersgruppen 35-39 år?
 Män har högre prevalens för högt blodtryck jämfört med kvinnor.
 Män har lägre prevalens för högt blodtryck jämfört med kvinnor.
 Män och kvinnor har lika hög prevalens för högt blodtryck.
 Prevalensen för högt blodtryck i denna åldersgrupp anges inte
 Män i denna åldersgrupp har samma prevalens för högt blodtryck som
åldersgruppen 40-44 år.

Max score: 1

Question 11

Studien visar att jämfört med andra höginkomstländer är prevalensen för högt
blodtryck i Kina ___ (A) ___.
___(B)___ individer behandlas för högt blodtryck.






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

Max score: 1

lika högt, (B) Fler
lägre, (B) Fler
lägre, (B) Färre
högre, (B) Fler
högre, (B) Färre
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