A) Biovetenskap - Apotekare - 18 september (31 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2018-09-18 (08:30—11:30)

Name | Code:

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

Question 1

Vilken initial behandlingsstrategi är mest lämplig vid behandling av fokala epileptiska anfall enligt svenska
behandlingsrekommendationer?






Karbamazepin i monoterapi i så hög dos som möjligt
Karbamazepin i monoterapi i så låg dos som möjligt
Valproat i monoterapi i så hög dos som möjligt
Valproat i monoterapi i så låg dos som möjligt
Valproat och karbamazepin i kombinationsterapi

Max score: 1

Question 2

När en patient behöver kolesterolsänkande behandling väljs oftast en statin. Vilken av följande statiner är mest potent och ger
störst LDL-sänkning?






atorvastatin
fluvastatin
pravastatin
rosuvastatin
simvastatin

Max score: 1

Question 3

Vilken av följande behandlingsstrategier rekommenderas vid icke allvarlig pneumoni orsakad av mykoplasma (Chlamydophila
pneumoniae), enligt svenska behandlingsrekommendationer?






T. Bactrim (sulfametoxazol/trimetoprim) 800 mg/160 mg, 1 tablett 2 gånger dagligen i 14 dagar
T. Ciprofloxacin (ciprofloxacin), 500 mg, 1 tablett 2 gånger dagligen i 14 dagar
K. Dalacin (klindamycin) 300 mg, 1 kapsel 2 gånger dagligen i 7 dagar
T. Doxyferm (doxycyklin) 100 mg, 2 tabletter 1 gång dagligen i 3 dagar, därefter 1 tablett dagligen i ytterligare 4 dagar
T. Kåvepenin (fenoximetylpenicillin) 1 g, 1 tablett 3 gånger dagligen i 7 dagar

Max score: 1

Question 4

Viket påstående är korrekt för en substans som elimineras via metabolism i levern?






Dosen påverkar biotillgängligheten (F)
Dosen påverkar fraction excreted (fe)
Fraction excreted (fe) påverkar arean under plasmakoncentrationskurvan (AUC)
Biotillgängligheten (F) påverkar arean under plasmakoncentrationskurvan (AUC)
Biotillgängligheten (F) påverkar fraction excreted (fe)

Max score: 1

Question 5

Vilken är den främsta anledningen till att substanser har svårt att penetrera blod-hjärnbarriären?






hög fettlöslighet av substansen
meningit
frånvaro av porer mellan cellerna
låg förmåga till endocytos
hjärnvävnad har en låg perfusionshastighet

Max score: 1

Question 6

Vad är den vanligaste mekanismen för upptag av läkemedel i magtarmkanalen?






filtration
endocytos
aktiv transport
passiv paracellulär diffusion
passiv transcellulär diffusion

Max score: 1

Question 7

Viket påstående är rätt för en substans som både metaboliseras samt utsöndras i oförändrad form via urinen?






fraction absorbed (fa) påverkar clearance (CL)
fraction absorbed (fa) påverkar halveringstiden (t½)
fraction absorbed (fa) påverkar distributionsvolymen (V)
fraction unbound (fu) påverkar clearance (CL)
clearance (CL) påverkar distributionsvolymen (V)

Max score: 1

Question 8

Vilket farmakologiskt begrepp definieras som ”den andel av administrerat läkemedel som når systemkretsloppet i
oförändrad form”?






absorptionsgrad
biotillgänglighet
förstapassagemetabolism
skenbar distributionsvolym
steady state

Max score: 1

Question 9

Vad kännetecknar Fas II-reaktioner i läkemedelsmetabolismen?






De
De
De
De
De

Max score: 1

innefattar vanligtvis cyp450-enzymer
innefattar katabola reaktioner
leder vanligtvis till aktivering av läkemedlet
leder vanligtvis till inaktivering av läkemedlet
minskar vattenlösligheten hos läkemedlet

Question 10

Hur verkar ACE-hämmare?






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

Max score: 1

Question 11

Hur verkar antiarytmika som är kaliumkanalblockerare?






bromsar depolariseringen av hjärtmuskelceller
förlänger repolarisationstiden
förlänger hjärtats vilofas
förkortar hjärtats vilofas
förlänger platåfasen i hjärtats aktionspotential

Max score: 1

Question 12

Hur verkar NSAID?






Hämma
Hämma
Hämma
Hämma
Hämma

Max score: 1

cox-1
cox-1
cox-2
cox-1
cox-1

reversibelt
irreversibelt
reversibelt
och cox-2 reversibelt
och cox-2 irreversibelt

Question 13

Hur verkar kombinerade p-piller (kombinerad hormonell antikonception) för att förhindra graviditet?






De
De
De
De
De

Max score: 1

blockerar progesteronreceptorer i hypothalamus
blockerar progesteronreceptorer i livmodern
hämmar gonadotropinfrisättning från hypofysen
stimulerar östrogenreceptorer i livmodern
stimulerar gonadotropinfrisättning från hypofysen

Question 14

Vilken av följande läkemedelsgrupper hämmar nedbrytningen av noradrenalin?
 cyklooxygenashämmare
 kolinesterashämmare
 monoaminoxidashämmare
 proteashämmare
 tyrosinkinashämmare
Max score: 1

Question 15

Hur verkar tricykliskt antidepressiva medel?






Blockerar serotoninreceptorer och adrenerga receptorer
Hämmar transportproteinet för serotonin och noradrenalin
Hämmar enzymet monoaminoxidas A (MAO-A)
Hämmar transportproteinet för noradrenalin
Hämmar transportproteinet för serotonin

Max score: 1

Question 16

Vad gör att toxicitet ibland kan vara svår att förutsäga?
 Akut, subkronisk och kronisk toxicitet
 Interaktioner, idiosynkrasi och toleransutveckling
 Läkemedelsverket, Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen
 [ATP] ökar, [ROS] ökar och [Ca2+]i.c. ökar
 LD50, ED50 och TD50

Max score: 1

Question 17

Vilka ämnen är nödvändiga för en cytokrom P450-beroende metabolism av ett läkemedel in vitro, till exempel en hydroxylering?






Kolmonoxid, NADPH, mikrosomer
Kolmonoxid, NADP, lysosomer
Syrgas, NADP, mikrosomer
Syrgas, NADPH, mikrosomer
Syrgas, NADPH, lysosomer

Max score: 1

Question 18

Vilket skydd mot inhalerade luftburna partiklar är viktigast i luftvägarna?






Adaptivt immunsystem
Centralt immunsystem
Extrahepatiskt CYP enzymsystem
Mukociliärt transportsystem
Perifert nervsystem

Max score: 1

Question 19

I citronsyracykeln kan flera produkter bildas. En av dessa produkter är särskilt viktig för att cellen ska kunna få tillräckligt med
energi. Vilken?






NADH
ADP
O2
CO2
TPP

Max score: 1

Question 20

Målet med metabolism av läkemedelsmolekyler är att göra dem mer hydrofila. Varför?






För
För
För
För
För

Max score: 1

att förbättra effektiviteten
att försämra effektiviteten
att underlätta elimineringen
att underlätta upptaget
att underlätta distributionen

Question 21

När man talar om hur kroppen och cellen fungerar används ibland ordet katabolism. Vad betyder det?






Enzymatisk omvandling av näringsämnen för att kunna lagra dessa
Hopkoppling av aminosyror för att bilda komplexa proteinstrukturer
Nedbrytning av stora makromolekyler till mindre molekyler
Tillverkning av stora molekyler från små molekyler
Transport av cellens avfallsprodukter till lysosomen

Max score: 1

Question 22

Med vilken molekylärbiologisk metod är det möjligt att bestämma ordningen på nukleotiderna i en viss DNA-molekyl?






DNA-microarray
DNA-sekvensering
gelelektrofores
hybridisering
polymerase chain reaction (PCR)

Max score: 1

Question 23

Hur uppkommer en substitutionsmutation?






En
En
En
En
En

Max score: 1

nukleotid byts ut vid syntes av en DNA-sekvens
nukleotid byts ut vid syntes av en RNA-sekvens
nukleotid tas bort vid syntes av DNA-sekvens
extra nukleotid sätts in vid syntes av en DNA-sekvens
extra nukleotid sätts in vid syntes av en RNA-sekvens

Question 24

Vilken funktion har enzymet proteas hos HIV-virus?






Katalyserar syntes av HIV-RNA från integrerat HIV-DNA
Katalyserar syntes av en RNA-kopia med HIV-RNA som mall
Klyver polypeptider som bildats vid translation för att ge funktionella proteiner
Klyver ut HIV-DNA från den kromosom där virus är integrerat
Leder till integrering av HIV-DNA i en kromosom

Max score: 1

Question 25

Vilken typ av betalaktamantibiotika har generellt bäst effekt mot Pseudomonas aeruginosa?






amoxicillin
cefalosporiner
fenoximetylpenicillin
karbapenemer
penicillinasstabila penicilliner

Max score: 1

Question 26

Strax innan vi andas in är alla andningsmusklerna ___(A)___, trycket i alveolerna är detsamma som ___(B)___. och det
strömmar ingen luft genom luftvägarna. Inandningen startar med att brösthålan ___(C)___.
 (A) kontraherade (B) pleurahålan (C) vidgas
 (A) kontraherade (B) atmosfärstrycket (C) minskas
 (A) avslappnade (B) pleurahålan (C) minskas
 (A) avslappnade (B) atmosfärstrycket (C) förblir oförändrad
 (A) avslappnade (B) atmosfärstrycket (C) vidgas

Max score: 1

Question 27

Vilken del av hjärnan har en övergripand roll i reglering av det autonoma nervsystemet och det endokrina systemet?






Basala ganglier
Cerebellum
Hypothalamus
Pons
Thalamus

Max score: 1

Question 28

Vad gäller för den friska njuren?
Om extracellulärvätskans ___(A)___ minskar, frisätts ___(B)___från hypofysens baklob. Då reabsorberar njurarna
___(C)___vatten.
 (A) Na+-koncentration (B) mindre ACTH (C) mer
 (A) Na+-koncentration (B) mindre ADH (C) mindre
 (A) Na+-koncentration (B) mer ADH (C) mer
 (A) HCO3--koncentration (B) mindre ACTH (C) mindre
 (A) albumin-koncentration (B) mindre ADH (C) mindre
Max score: 1

Question 29

Vad producerar huvudsakligen binjurebarkens zona glomerulosa?






Adrenalin
Aldosteron
Androgener
Kalcitriol
Kortisol

Max score: 1

Question 30

Vilken cell producerar antikroppar?






makrofager
B-celler
neutrofiler
NK-celler
megakaryocyter

Max score: 1

Question 31

Vad binder T cells receptorn (TCR) till?






apoptotiska celler
DAMP
glykosylerade proteiner
peptider som presenteras på MHC
komplementfaktorer på Immunkomplex

Max score: 1

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

B) Biovetenskap - Apotekare - 18 september (20 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2018-09-18 (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

I FASS anges indikationen för Propavan (propiomazin) som "sömnmedel vid olika former av sömnrubbningar”. Varför undviks
detta preparat vid behandling av sömnstörning till äldre patienter?






Äldre
Äldre
Äldre
Äldre
Äldre

Max score: 1.5

kan
kan
kan
kan
kan

vara
vara
vara
vara
vara

mindre känsliga för preparatets bieffekter såsom mardrömmar och hjärtklappning.
mindre känsliga för preparatets bieffekter såsom diarré och huvudvärk.
mindre känsliga för preparatets bieffekter såsom dagtrötthet och extrapyramidala symtom.
mer känsliga för preparatets bieffekter såsom diarré och huvudvärk.
mer känsliga för preparatets bieffekter såsom dagtrötthet och extrapyramidala symtom.

Question 2

Gabriel, en 76-årig man, har diagnoserna:
typ 2-diabetes
osteoporos
hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF)
Han behandlas med följande läkemedel:
Glucophage
Fosamax
Kalcipos-D
Renitec
Emconcor CHF
Aldactone
Furix.
Gabriel har sedan ett par veckor tillbaka fått besvär med ömmande och svullna bröstkörtlar (gynekomasti). Vilket av följande
läkemedel har troligast orsakat de symtom han beväras av?






Aldactone (spironolakton)
Emconcor CHF (bisoprolol)
Fosamax (alendronsyra)
Glucophage (metformin)
Renitec (enalapril)

Max score: 1.5

Question 3

 BIOVET1.jpg
I grafen ses hur kroppstemperaturen (y-axeln) beror på koncentration av ibuprofen (x-axeln). Siffrorna som anges i grafen är
tiden (minuter) för effekt och koncentration efter administrering.
Vilken slutsats kan man dra utifrån grafen?






Den högsta effekten ses efter 1 timme
Substansen uppvisar ett direkt koncentrations/effekt-samband
Substansen uppvisar effektfördröjning
Vid en koncentration på 20 mg/L är temperaturminskningen ca 1.5 ˚F
Clearance (CL) sjunker över tid (pga mättnad i elimination)

Max score: 1.5

Question 4

 BIOVET2.jpg
I grafen ses plasmakoncentrationer efter en doseringsregim som består av en konstantinfusion och bolusdos. Infusionen ges
under 5 timmar med en hastighet om 20 mg/h. Samtidigt som infusionen startar administreras en bolusdos om 20 mg.
Om substansen vet vi:
Clearance (CL): 25 L/h
Distributionsvolym: 50 L
Minsta koncentration som krävs för en effektiv behandling: 0,6 mg/L
Vilket av följande påstående är korrekt?






Bolusdosen är tillräckligt hög för att ge en effektiv behandling
Effektdurationen är ca 5 h
Halveringstiden är ca 3 h
Vid den använda doseringsregimen ses inga biverkningar
Vid en minskning av clearance (CL) ökar effektdurationen

Max score: 1

Question 5

Hur beräknas terapeutiskt index (TI)?






Den letala dosen (LD50) dividerat med den toxiska dosen (TD50)
Den effektiva dosen (ED50) dividerat med LD50
TD50 dividerat med LD50
TD50 dividerat med ED50
ED50 multiplicerat med LD50

Max score: 1

Question 6

Varför bör metformin inte kombineras med alkohol?
 Alkoholen ökar metabolismen av metformin genom induktion av leverenzymer vilket kan ge en minskad effekt av
metformin
 Alkoholen ökar absorptionen av metformin vilket ökar risken för överdosering
 Kombinationen ökar risken för andningsdepression
 Kombinationen ökar risken för agranulocytos
 Kombinationen ökar risken för laktatacidos
Max score: 1.5

Question 7

Vid samtidig behandling av venlafaxin (SNRI) och sumatriptan (triptaner) kan en ovanlig, men livshotande biverkan uppstå.
Varför?






Förstärkt serotonerg och noradrenerg aktivitet
Förstärkt noradrenerg aktivitet
Förstärkt serotonerg aktivitet
Minskad serotonerg aktivitet
Minskad serotonerg och noradrenerg aktivitet

Max score: 1.5

Question 8

Varför kan protonpumpshämmare användas vid behandling av magsår?






Hämmar
Hämmar
Hämmar
Hämmar
Hämmar

Max score: 1.5

H+-K+-ATPas, vilket leder till minskad saltsyrasekretion
H+-K+-ATPas, vilket leder till minskad bildning av pepsin
H+-K+-ATPas, vilket leder till minskad bildning av prostaglandiner
cyklooxygenas, vilket leder till minskad saltsyrasekretion
cyklooxygenas, vilket leder till minskad bildning av prostaglandiner

Question 9

Varför bör inte beta-1-antagonister (till exempel atenolol) och hjärtselektiva kalciumantagonister (till exempel verapamil)
kombineras?






Ett mycket kraftigt blodtrycksfall och takykardi kan uppstå
Ett mycket kraftigt blodtrycksfall och bradykardi kan uppstå
En mycket kraftig vasodilatation kan uppstå
En mycket kraftig vasokonstriktion kan uppstå
En mycket kraftig blodtryckshöjning och bradykardi kan uppstå

Max score: 1.5

Question 10

Vilken av följande substanser bör användas som antidot vid paracetamolförgiftning?






Beta-metylamino-alanin
Glycin-cystein-glutaminsyra
N-acetylcystein
N-acetyl-glycyl-beta-alanin
N-(fosfometyl)-glycin

Max score: 1.5

Question 11

Kronisk smärta ett stort problem och leder ibland till livslång behandling för vissa patienter. Vilka kombinationer av läkemedel kan
ge analgesisk nefropati vid långvarig användning?






tramadol och paracetamol
paracetamol och opiater
opiater och NSAID
NSAID och fentanyl
NSAID och paracetamol

Max score: 1.5

Question 12

Hur påverkas en enzymreaktions hastighet om man ökar koncentrationen av substratet?






Reaktionshastigheten
Reaktionshastigheten
Reaktionshastigheten
Reaktionshastigheten
Reaktionshastigheten

Max score: 1.5

ökar, tills reaktionen har uppnått Km, därefter minskar reaktionshastigheten
ökar, tills reaktionen har uppnått Km
ökar, men det finns en nivå där den stabiliseras och inte kan bli högre
minskar, men det finns en nivå när den stabiliseras och inte kan bli lägre
minskar, tills reaktionen har uppnått Km

Question 13

Vitamin B1 är utgångsmaterial (prekursor) för en cofaktor som behövs för att cellen ska kunna bilda acetyl-CoA från pyruvat.
Vilka symtom kan brist på vitamin B1 leda till?






Svaghet, sänkt muskelfunktion och störningar i nervsystemet
Störningar av mörkerseendet och ökad risk för fosterskador
Leversvikt, gallbesvär och försämrat upptag av fetter från tarmen
Benskörhet och ökad risk för frakturer
Försämrad koagulation, hjärtarytmi och ökad blödningsrisk

Max score: 1.5

Question 14

Du har ätit stora mängder kolhydrater i två veckor för att lagra så mycket energi som möjligt inför ett långt cykellopp. Hur
lagras den mesta av den överskottsenergi som du fått i dig (vilken molekyl och var i kroppen)?






fria fettsyror i fettvävnaden
glykogen i levern
glykogen i musklerna
glycerol i levern
triacylglycerol i fettvävnaden

Max score: 1.5

Question 15

En bakteries genetiska uppsättning (cirka 4,6 Mbp) kan replikeras på 20 minuter men bananflugas genetiska
uppsättning (cirka 175 Mbp) kan kopieras på bara 3 minuter. Varför tar det kortare tid för att kopiera bananflugans genetiska
uppsättning?
 Kärnmembranet i bananflugan gör att DNA koncentreras till en plats i cellen och detta ökar hastigheten av DNAsyntesen
 Eukaryot DNA-polymeras kan syntetisera DNA mycket snabbare än prokaryot DNA-polymeras
 Det finns bara en typ av DNA-polymeras i bakterier medan det finns tre olika i eukaryota celler vilket gör att
replikationen går fortare
 DNA i bakterien är hårdare packat än det i bananflugans celler
 Bananflugans genom innehåller fler innehåller fler startställen för replikation
Max score: 1.5

Question 16

Om blodcirkulationsförbindelsen mellan hypotalamus och hypofysens framlob helt blockeras eller skärs av, hur påverkas
frisättningen av framlobens hormoner?






LH- och FSH-frisättningen minskar medan frisättningen av övriga framlobshormoner förblir oförändrad
GH-frisättningen ökar medan frisättningen av övriga framlobshormoner minskar
ACTH- och TSH-frisättningen minskar medan frisättningen av övriga framlobs hormoner förblir oförändrad
Prolaktinfrisättningen ökar medan frisättningen av övriga framlobshormoner minskar
Frisättningen av samtliga framlobshormoner minskar

Max score: 1.5

Question 17

Om det drivande trycket ökar med det dubbla och kärlresistansen ökar med 100% vad händer då med blodflödet genom en
arteriol?






Blodflödet förändras inte
Blodflödet fördubblas
Blodflödet ökar 16 gånger
Blodflödet halveras
Blodflödet blir 1/16 av ursprungsflödet

Max score: 1.5

Question 18

Vilken funktion har proprioceptorer i kroppen?






Receptorer
Receptorer
Receptorer
Receptorer
Receptorer

Max score: 1.5

som
som
som
som
som

informerar
informerar
informerar
informerar
informerar

om
om
om
om
om

olika smaker och dofter
kroppens lä
ge och rö
relser
tryck och beröring
vävnadsskada
värme och kyla

Question 20

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






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

Max score: 1.5

Question 21

Vad skiljer det adaptiva immunsystemet från det inneboende immunsystemet?






Det adaptiva
Det adaptiva
Det adaptiva
Det adaptiva
Det adaptiva

Max score: 1.5

immunsystemet skapar unika receptorer, vilket gör att varje klon känner igen olika antigen.
immunsystemet är de lösliga faktorerna som eliminerar patogener, det inneboende är cellmedierad.
immunsystemet producerar komplementfaktorer, som gör hål i bakteriernas cellmembran.
immunsystemet skyddar mot virus och det inneboende mot bakterier.
immunsystemet skyddar mot främmande organismer och det inneboende mot cancer.

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

A) Farmaci - Apotekare - 18 september (15 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2018-09-18 (08:30—11:30)

Name | Code:

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

Question 1

En lösnings benägenhet till osmos bestäms av dess osmotiska tryck. Vad krävs för att två lösningar ska ha samma osmotiska
tryck?






Lösningarna
Lösningarna
Lösningarna
Lösningarna
Lösningarna

Max score: 1

har
har
har
har
har

samma
samma
samma
samma
samma

molära koncentration
masskoncentration
densitet
viskositet
ytspänning

Question 2

Infraröd (IR) spektroskopi är en vanlig metod att identifiera läkemedel och andra organiska molekyler. Vilken typ av molekylär
energi påverkas då ett prov absorberar IR-strålning?






bindningsenergi
elektronenergi
kärnspinnenergi
translationsenergi
vibrationsenergi

Max score: 1

Question 3

Polyakrylsyra (Carbomer®, Carbopol®) är en polysyra med pKa ≈ 4,5 som kan användas som viskositetshöjande medel i kutana
läkemedel. Vid vilket pH har en lösning av polyakrylsyra högst viskositet?






pH 1,0
pH 3,0
pH 4,5
pH 6,0
pH 12,0

Max score: 1

Question 4

Säkerhet, effekt och kvalitet utvärderas för att bedöma nyttan och risken av ett läkemedel. Hur visas säkerhet och effekt för ett
”traditionellt växtbaserat läkemedel” (TVBL) för godkännande i Sverige?
 Säkerhet och effekt baseras på en ”väl beprövad inhemsk tradition” i Sverige.
 Säkerhet och effekt behöver inte visas genom varken kliniska studier eller vetenskapliga litteraturreferenser. Någon
effekt får därför inte anges för ett TVBL.
 Säkerhet och effekt visas med data från produktspecifika kliniska och prekliniska studier på samma sätt som kemiska
läkemedel.
 Säkerhet och effekt visas genom ”väletablerad medicinsk användning” inom EES sedan minst tio år tillbaka vilken
stöds av vetenskaplig litteratur.

Säkerhet och effekt har visats genom att produkten har haft ”traditionell användning” under minst 30 år varav
minst 15 år inom EES.
Max score: 1

Question 5

För att läkemedel med samma verksamma substans ska vara utbytbara på apotek måste de ha bedömts vara medicinskt
likvärdiga. Var bedöms det?






Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
EU-kommissionen
Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA
Committee for medicinal products for human use (CHMP), expertgrupp inom EMA

Max score: 1

Question 6

Det biofarmaceutiska klassificeringssystemet BCS används bland annat för att bestämma om ett generiskt läkemedel kan
genomgå en förenklad godkännandeprocess. Vilken BCS-klass innebär att läkemedlet inte behöver genomgå
bioekvivalensstudier in vivo?






BCS klass I (hög permeabilitet och hög löslighet)
BCS klass II (hög permeabilitet och låg löslighet)
BCS klass III (låg permeabilitet och hög löslighet)
BCS klass IV (låg permeabilitet och låg löslighet)
BCS klass II och IV (alla substanser med låg löslighet)

Max score: 1

Question 7

Vilket är det huvudsakliga hindret för transdermal läkemedelsabsorption från ett nikotinplåster?






epidermis
inbindning till hudkomponenter
metabolism i huden
stratum corneum
upptag från kapillärväggarna

Max score: 1

Question 8

Vilket hjälpämne är det vanligaste i torra pulverberedningar för inhalation?






laktos
metylcellulosa
polyetylenglykol (PEG)
stärkelse
talk

Max score: 1

Question 9

En beredning består av korn dragerade med en polymer som är löslig vid pH > 6. I vilken del av magtarmkanalen sker den
största delen av frisättningen från denna beredning?






lika mycket i hela magtarmkanalen
magsäck
svalg
tunntarm
tjocktarm

Max score: 1

Question 10

Hur formuleras en depåtablett som kan delas utan att dess frisättningsprofil förändras?






Genom
Genom
Genom
Genom
Genom

Max score: 1

att heldragera med en vattenlöslig polymer
att tillverka en manteltablett
att dragera enskilda läkemedelskorn
att använda mikrokristallin cellulosa som fyllnadsmedel
att dragera med en enteropolymer

Question 11

Transdermala plåsterberedningar har som syfte att ge ett systemiskt upptag av läkemedlet. Vilka tre kriterier bör vara uppfyllda
för att en sådan formulering ska vara möjlig?






frisatt dos <5 mg, hydrofil molekyl, molekylvikt <500 g/mol
frisatt dos <5 mg, hydrofil molekyl, molekylvikt >500 g/mol
frisatt dos <5 mg, lipofil molekyl, molekylvikt <500 g/mol
frisatt dos >50 mg, lipofil molekyl, molekylvikt <500 g/mol
frisatt dos >50 mg, hydrofil molekyl, molekylvikt >500 g/mol

Max score: 1

Question 12

Emulsioner är fysikaliskt instabila system som kräver stabilisering. Hur motverkas gräddsättning (creaming) i en olja-i-vattenemulsion?






Minska oljans droppstorlek
Tillsätt ett ytaktivt ämne som emulgator
Tillsätt konserveringsmedel för att hämma bakterietillväxt
Tillsätt ett oxidationsmedel för att hämma nedbrytningen
Öka oljans viskositet

Max score: 1

Question 13

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






Antalet insjuknade under en specificerad tidsperiod
Andelen insjuknade under en specificerad tidsperiod
Andelen sjuka i en definierad befolkning
Antalet sjuka i en definierad befolkning
Andelen friska efter en viss behandling

Max score: 1

Question 14

Vad innebär precision i epidemiologiska studier?






Att mätinstrumentet mäter det som avses att mätas och inte någon annan faktor
Att korrekt statistiska beräkningar har gjorts i studien
Att studiepopulationen är ett korrekt urval av totalpopulationen
Frånvaro av slumpmässiga fel i studien
Frånvaro av systematiska fel i studien

Max score: 1

Question 15

Vid datainsamling till epidemiologiska studier kan fel uppstå. Ett exempel är när exponerade och icke-exponerade redogör för sin
sjukdom olika. Vad kallas denna typ av fel?






felklassificering
intervjuarbias
matchningsfel
minnesbias
selektionsbias

Max score: 1

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

B) Farmaci - Apotekare - 18 september (10 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2018-09-18 (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

Ett protein kan existera i två olika tillstånd:
en veckad tertiärstruktur där proteinet är aktivt
en denaturerad konformation där proteinet är inaktivt
Vilket termodynamiskt villkor måste gälla för att den aktiva formen av proteinet ska vara stabil?






Entropin för den aktiva formen måste vara lägre än för den denaturerade formen
Entropin för den aktiva formen måste vara högre än för den denaturerade formen
Entalpin för den aktiva formen måste vara lägre än för den denaturerade formen
Den kemiska potentialen för den aktiva formen måste vara lägre än för den denaturerade formen
Den kemiska potentialen för den aktiva formen måste vara högre än för den denaturerade formen

Max score: 1.5

Question 2

 FarmFysB.jpg
EMLA® är en lokalbedövande kräm som innehåller de aktiva substanserna lidokain och prilokain i flytande form. Lidokain och
prilokain är fasta ämnen vid rumstemperatur men bildar tillsammans en vätska om de blandas i rätt förhållande. Bilden visar
fasdiagrammet för blandningar av lidokain och prilokain. Vilken molandel lidokain krävs i en blandning med prilokain för att
denna ska vara helt flytande vid 25 °C?






15
20
40
50
65

%
%
%
%
%

Max score: 1.5

Question 3

Vilka är de tre vanligaste parametrarna som testas vid Läkemedelsverkets kvalitetskontroll av ett läkemedel?






identitet, halt och stabilitet
identitet, stabilitet och renhet
identitet, halt och renhet
frisättning, halt och stabilitet
stabilitet, halt och renhet

Max score: 1.5

Question 4

 Farmaci1.jpg
Tabletter och kapslar kan designas för att ge olika frisättningsprofiler. Vilken av följande profiler motsvarar en typisk in vitro
frisättningsprofil för en gastroresistent kapsel?






A
B
C
D
E

Max score: 1.5

Question 5

 Farmaci1.jpg
Vilken av följande frisättningsprofiler förväntas av ett olösligt matrissystem?






A
B
C
D
E

Max score: 1.5

Question 6

Följande är innehållsdeklarationen för Diklofenak suppositorium från NM Pharma:
Deklaration 1 suppositorium innehåller: Diklofenaknatrium 50 mg respektive 100 mg, kolloidal kiseldioxid, mikrokristallin
cellulosa, hårdfett.
Varför finns mikrokristallin cellulosa i dessa suppositorier, troligtvis?






För
För
För
För
För

att stabilisera mot bakteriella angrepp
att minska risken för oxidation
att minska risken för lokal irritation i rektalslemhinnan
att höja viskositeten och därmed minska det systemiska upptaget av läkemedlet
att höja viskositeten och därmed förlänga frisättningen

Max score: 1.5

Question 7

 FARMACI2 (1).jpg
Bilden visar nedbrytningen av en suspension av acetylsalicylsyra (ASA). Vad är orsaken till den konstanta
nedbrytningshastigheten för denna formulering?






Nedbrytningshastigheten
Nedbrytningshastigheten
Nedbrytningshastigheten
Nedbrytningshastigheten
Nedbrytningshastigheten

Max score: 1.5

styrs av koncentrationen upplöst substans
styrs av kontaminationsgraden
styrs av mängd tillgänglig saltsyra
styrs av koncentrationen fria radikaler
styrs av oxidationshastigheten

Question 8

Källor för att samla in data om följsamhet till läkemedelsförskrivning kan vara ”uthämtningsdata från apotek”. Vid mätning
av följsamhet till läkemedelsförskrivning, vad är fördelar och/eller nackdelar med denna typ av data?






lättillgängliga data som ger osäker information om faktisk användning
lättillgängliga data som ger säker information om faktisk användning
lättillgängliga data som ger direkt felaktig information om faktisk användning
svårtillgängliga data som ger osäker information om faktisk användning
svårtillgängliga data som ger säker information om faktisk användning

Max score: 1.5

Question 9

 Screen Shot 2018-06-18 at 11.32.30.png
Direkta medicinska kostnader i hälsoekonomiska studier kan följa de kurvor som beskrivs i grafen. Vad representerar den blå
kurvan för typ av kostnader?






Fasta kostnader som är lika oavsett hur många patienter som ska hanteras
Marginalkostnaden som visar totalkostnaden för varje enskild patient som tas in i systemet
Semi-variabla kostnader som går i steg exempelvis beroende på hur många patienter varje anställd kan hantera
Trappkostnader som är summan av fasta kostnader och variabla kostnader
Variabla kostnader som ökar lika mycket med varje ytterligare patient

Max score: 1.5

Question 10

I en logitudinell kohortstudie av ca 362 000 kvinnor som tog andra eller tredje generationens p-piller under 7 års tid kunde det
konstateras att totalt 106 personer fick ventrombos. Av dessa 106 personer var det 42 som tog andra generationen och 64 av
tredje generationens p-piller.
Vilket epidemiologiska mått kan räknas ut med hjälp av denna data?
 Incidensen som visar på ca 42 (andra generationens) respektive ca 64 (tredje generationens) fall av ventrombos per
100 000 användare under 7 år.
 Incidensen för ventrombos för kvinnor som använder p-piller är ca 29 per 100 000 p-pillaranvändare under en 7
årsperiod.
 Odds-ration som visar att risken för ventrombos är 1,9 gånger högre för användare av p-piller än för de som inte
använder p-piller alls.
 Odds-ration som visar att risken för ventrombos är 1,9 gånger lägre för användare av tredje generationens än
för andra generationens p-piller.
 Odds-ration som visar att risken för ventrombos är 1,9 gånger högre för användare av tredje generationens än
för andra generationens p-piller.

Max score: 1.5

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

A) Kemi - Apotekare - 18 september (15 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2018-09-18 (08:30—11:30)

Name | Code:

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

Question 1

 KEMI1 (3).jpg
Vilken av följande läkemedelssubstanser innehåller delstrukturen fenol?






haloperidol
pentazocin
petidin
propranolol
sulfametoxazol

Max score: 1

Question 2

Den aktiva formen av betablockerare är (S)-formen, men de flesta betablockerare ges som racemat. Vad innebär racemat?
 Att det är en blandning av två spegelbildsmolekyler, lika stor mängd av (S)-formen som av (R)-formen
 Att det är en blandning av två olika molekyler som har samma summaformel men där atomerna inte sitter ihop i
samma ordning.
 Att det bara är den helt protonerade formen, det vill säga den består bara av den plusladdade formen.
 Att det är en blandning av den laddade och den oladdade formen, det vill säga lika stor mängd av den plusladdade
formen som av den oladdade formen
 Att det bara är den ena av två möjliga spegelbildsmolekyler, det vill säga den rena S-formen.
Max score: 1

Question 3

 KEMI2.jpg
Substansen ibuprofen ser ut som på bilden. Vilket rationellt kemiskt namn har ibuprofen?






2-(4-propylfenyl)propansyra
2-(4-(2-metyletyl)fenyl)etansyra
2-(4-isobutylfenyl)propanol
2-(4-isobutylfenyl)propansyra
2-(4-isobutylfenyl)bensoesyra

Max score: 1

Question 4

Om en läkemedelssubstans innehåller en amin som är en bas (pKa 10,9 för den korresponderande syran) kommer den att vara
___(A)___ vid fysiologiskt pH (7,4). Den föreligger då i den ____(B)____ formen.






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

Max score: 1

deprotonerad
deprotonerad
protonerad
protonerad
deprotonerad

(B)
(B)
(B)
(B)
(B)

minusladdade
oladdade
plusladdade
minusladdade
plusladdade

Question 5

 KEMI3.jpg
I reaktionen på bilden bildas molekylerna Y och Z från molekylen X. Vilken typ av reaktion är detta ett exempel på?






acylering
alkylering
hydrolys
oxidation
reduktion

Max score: 1

Question 6

 KEMI4.jpg
Till vilken strukturell klass hör molekylen i figuren?






aromat
kolhydrat
lipid
nukleinsyra
peptid

Max score: 1

Question 7

Hur används GMO (genetiskt modifierade organismer) i Sverige?






GMO används för produktion av läkemedel
GMO är helt förbjudet i Sverige
GMO används endast för att producera livsmedel.
GMO används inte för produktion av läkemedel
GMO används i stor skala i Sverige, både för att producera läkemedel och livsmedel

Max score: 1

Question 8

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?






en mycket svag bas
en mycket svag syra
saltsyra
kalciumklorid
natriumhydroxid

Max score: 1

Question 9

Vid läkemedelsanalys kan UV/vis spektroskopi vara en lämplig teknik. Vilket samband används för haltbestämningar med UV/vis
spektroskopi?






Beer-Lamberts princip
Le Chateliers princip
Lika löser lika principen
Van Deemters ekvation
Henderson-Hasselbalchs ekvation

Max score: 1

Question 10

Vid läkemedelsanalys är kromatografi en vanlig teknik. En av de vanligaste stationärfaserna som används inom
vätskekromatografi är reversed phase (C18). Vad av följande är en bra mobilfas att använda om denna typ av stationärfas
används?






en
en
en
en
en

Max score: 1

mobilfas bestående av koldioxid
mobilfas bestående av en inert gas
mobilfas med hög viskositet
polär mobilfas
opolär mobilfas

Question 11

 KEMI5.jpg
Vilken läkemedelsklass tillhör strukturen på bilden?






bensodiazepiner
nukleosidanaloger
penicilliner
tricykliskt antidepressiva
triptaner

Max score: 1

Question 12

 KEMI6.jpg
Vilken av substanserna i bilden kommer vara till största delen laddad vid pH 8?






etinylestradiol
felodipin
kaptopril
prednisolon
sulfametoxazol

Max score: 1

Question 13

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 betablockerare?






-dipin
-kain
-olol
-pril
-tiazid

Max score: 1

Question 14

 KEMI7 (1).jpg
Många läkemedel har en struktur som påminner om den endogena substansens struktur. Vilken endogen substans liknar
läkemedlet X på bilden?






acetylkolin
adrenalin
guanin
histamin
serotonin

Max score: 1

Question 15

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 rötter, blad och mjölksaft?






tuber, folium och charcodon
rhizom, folium och latex
radix, flos och resinum
radix, felius och hasch
radix, folium och latex

Max score: 1

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

B) Kemi - Apotekare - 18 september (10 frågor)
Farmaceutisk vetenskap
Exam held on: 2018-09-18 (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

 KEMI8.jpg
Det rationella namnet för fluoxetin är 3-fenyl-N-metyl-3-[4-(trifluorometyl)fenoxi]propan-1-amin. Hur ser substansen ut?






Som
Som
Som
Som
Som

Max score: 1.5

A
B
C
D
E

Question 2

 KEMI9.jpg
Hur ser molekylen sotalol ut om du tillsätter 1 molekvivalent av saltsyra?






Som
Som
Som
Som
Som

Max score: 1.5

A
B
C
D
E

Question 3

 KEMI10.jpg
Vilken av följande substanser har totalt två stereocentra?






atorvastatin
klorpromazin
morfin
noradrenalin
omeprazol

Max score: 1.5

Question 4

 KEMI11.jpg
Vilket lösningsmedel är lämpligt att välja om substansen A på bilden ska lösas upp och varför är detta lösningsmedel lämpligt?






En vattenbaserad buffert med pH 2 för substansen är då oladdad och lipofil
En vattenbaserad buffert med pH 10 för substansen är då oladdad och hydrofil
En vattenbaserad buffert med pH 7,4 för substansen är då laddad och hydrofil
Det organiska lösningsmedlet pentan för substansen är lipofil
Det organiska lösningsmedlet pentan för substansen är hydrofil

Max score: 1.5

Question 5

Utdrag ur analytisk metod för haltbestämning av tramadol (svag bas, pKa = 9,4) i human plasma:
1. Tag 500 µL plasmaprov till ett extraktionsrör
2. Tillsätt 500 µL buffert med pH 12,0
3. Tillsätt 1,0 mL heptan
4. Skaka kraftigt i 10 minuter
5. Centrifugera vid 10 000 g

Varför tillsattes bufferten i steg 2?






För
För
För
För
För

all fälla ut tramadolmolekylerna
att få tramadolmolekylerna oladdade under extraktionen
att få tramadolmolekylerna laddade under extraktionen
att hålla kvar tramadolmolekylerna i vattenfasen (plasma)
att möjliggöra detektion med UV/vis spektroskopi

Max score: 1.5

Question 6

En vätskekromatografisk metod baserat på följande egenskaper har används för att separera en läkemedelssubstans (svag
syra, pKa = 3,5) från andra ämnen.
Kolonn: C18
Mobilfas: 0,1 M fosfatbuffert (pH 4,0) med 20% metanol
Detektionen: UV/vis spektroskopi vid ämnets lambda max

Du vill minska retentionen för den svaga syran. Vilken av följande förändringar kommer ge minskad retention för den svaga
syran (pKa = 3,5)?






Om mätningen sker vid en våglängd högre än lambda max
Om mätningen sker vid en våglängd lägre än lambda max
En minskning av andelen metanol i mobilfasen
En ökning av pH i mobilfasen
En minskning av pH i mobilfasen

Max score: 1.5

Question 7

 KEMI12.jpg
Struktur-effektsambandet för sederande bensodiazepiner är enligt följande:
Effekten förstärks av elektrondragande substituenter i position 7.
Effekten försvagas av elektrondonerande substituenter i position 7.
Alla slags substituenter i position 6, 8 och 9 försvagar effekten.
Effekten förstärks av metyl på amidkvävet och försvagas av större grupper där.
Effekten förstärks av elektronegativa substituenter i position 2’, men 4’-positionen måste vara osubstituerad.
Vilken av följande substanser i bilden har enligt struktur-effektsambandet ovan starkast sederande effekt?






A
B
C
D
E

Max score: 1.5

Question 8

 KEMI13.jpg
Enalapril är en prodrug som snabbt metaboliseras till den aktiva formen enalaprilat. Hur ser den aktiva metaboliten ut?






Som
Som
Som
Som
Som

Max score: 1.5

A
B
C
D
E

Question 9

 KEMI14.jpg
Vilken av molekylerna i bilden är en rimlig Fas I-metabolit till substansen fentanyl?






A
B
C
D
E

Max score: 1.5

Question 10

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 erhålls
Vid extraktion från 100,0 kg torkade sniglar, med ett innehåll på 4 % av substansen snigelslemin erhålls hela 80 g snigelslemin.
Vilket av nedanstående påståenden är korrekt?






Det faktiska
Det faktiska
Det faktiska
Det faktiska
Det faktiska

Max score: 1.5

utbytet är
utbytet är
utbytet är
utbytet är
utbytet är

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

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

C) Vetenskaplig artikel - Apotekare - 18 september (11 frågor)
Farmaceutisk Vetenskap
Exam held on: 2018-09-18 (16:00—17:00)

Name | Code:

Exam description
Läs den vetenskapliga artikeln och svara sedan på de tillhörande frågorna:
Dabigatran in patients with myocardial injury after non-cardiac surgery (MANAGE): an international, randomised, placebo-controlled
trial.
Devereaux PJ et al. 2018, Lancet; 391: 2325–2334

Question 1

Studiepopulationan i artikeln är patienter med kranskärlsinfarkter och slaganfall efter kirurgiska operationer (ej hjärtkärl
operationer). Vad var studiens huvudsakliga syfte?
 Att studera dabigatrans förmåga
studiepopulationen
 Att studera dabigatrans förmåga
studiepopulationen
 Att studera dabigatrans förmåga
 Att studera dabigatrans förmåga
 Att studera dabigatrans förmåga
Max score: 1

till att hämma stora kärlkomplikationer hos patienterna med låga blodfetter i
till att hämma stora kärlkomplikationer hos patienterna med diabetes i
till att hämma stora kärlkomplikationer hos hela populationen
till att hämma stora kärlkomplikationer hos de äldre patienterna.
till att hämma stora kärlkomplikationer hos de yngre patienterna i studiepopulationen

Question 2

Vilken studiemetod används i denna studie?






En
En
En
En
En

Max score: 1

randomiserad, placebokontrollerad, internationell studie
randomiserad, placebokontrollerad, nationell studie
randomiserad, okontrollerad, internationell studie
retrospektiv, okontrollerad, nationell studie
retrospektiv, placebokontrollerad, internationell studie

Question 3

Patienterna, sjukvårdspersonal och data insamlare hade inte tillgång till behandlingsfördelningen. Varför?






För
För
För
För
För

Max score: 1

att öka patienternas möjlighet till behandling
att minska på de administrativa delarna i studien
att förhindra bias av studiens resultat
att förhindra patienter att avsluta studien i förtid
att uppmuntra fler medarbetare att jobba med studien

Question 4

Vad bestod de huvudsakliga exklusionskriterierna av?






Patienter
Patienter
Patienter
Patienter
Patienter

Max score: 1

med
med
med
med
med

pågående
pågående
pågående
pågående
pågående

behanlingsbehov för diabetes
behanlingsbehov för perifer smärta
behanlingsbehov av antikoagulantia
behanlingsbehov av antidepressiva läkemedel
behanlingsbehov av glukokortiokoider

Question 5

Hur länge pågick uppföljningen i studiegrupperna i snitt?






3 månader
6 månader
12 månader
16 månader
24 månader

Max score: 1

Question 6

Under studiens gång minskades antal patienter som ingick i studien, jämfört med vad som var planen från början. Varför
minskades de antal patienter som ingick i studien?






Patienter kunde inte rekryteras till studien så snabbt som planerat och studiefinansieringen var låg
Sjukvårdspersonal kunde inte rekryteras till studien så snabbt som planerat trots god studiefinansiering
Patienter hoppade oplanerat av studien och studiefinansieringen var låg
Det fanns inte tillräckligt med tid för att följa upp alla patienterna trots god studiefinansiering
Sjukvårdspersonal och patienter kunde inte rekryteras trots god studiefinansiering

Max score: 1

Question 7

Hur påverkade omeprazol effekten av dabigatran?






Omeprazol påverkade
Omeprazol påverkade
Omeprazol påverkade
Omeprazol påverkade
Omeprazol påverkade

Max score: 1

effekten av dabigatran i de primära utfallen.
inte effekten av dabigatran i de primära utfallen.
inte effekten av dabigatran i de sekundära utfallen.
effekten av dabigatran både i de primära och sekundära utfallen.
effekten av dabigatran varken i de primära eller sekundära utfallen.

Question 8

Vad var en av begränsingar i denna studie?






Biverkningarna var för höga och studien fick avslutas i förtid.
Patienterna var för få. Effekten av dabigatran kan inte mätas.
Studien pågick för kort tid. En längre studie behövs för att kunna mäta effekten av dabigatran
Flera mätfel i studien bidrog till att effekten av dabigatran på subgrupper inte kan säkerhetsställas.
Interaktionstestet var begränsat. Effekten av dabigatran på subgrupper kan därför inte uteslutas.

Max score: 1

Question 9

Vad föreslår författarna som en intressant uppföljningsstudie?






Andel biverkningar rapporterades vara avsevärt högre för patienter med trippelbehandling.
Andel biverkningar rapporterades vara avsevärt högre för patienter med dubbelbehandling.
Fler kliniska studier för att studera dubbelbehandlig av blodförtunnande läkemedel
Andel biverkningar rapporterades endast för patienterna som behandlades med trippelbehandling.
Andel biverkningar rapporterades endast för patienterna som behandlades med dubbelbehandling.

Max score: 1

Question 10

Vilket var ett av de största fynden i denna studie?






Dabigatran
Dabigatran
Dabigatran
Dabigatran
Dabigatran

Max score: 1

gjorde ingen skillnad i risken för hjärtkärlkomplikationer eller i blödningsrisken.
minskade risken för hjärtkärlkomplikationer och ökade blödningsrisken.
ökade risken för hjärtkärlkomplikationer men minskade blödningsrisken.
ökade risken för hjärtkärlkomplikationer och att ökade blödningsrisken.
minskade risken för hjärtkärlkomplikationer utan att öka blödningsrisken.

Question 11

Varför kan studieresultaten ses som oberoende av finansiären?






Studiens finansiär
Studiens finansiär
Studiens finansiär
Studiens finansiär
Studiens finansiär

Max score: 1

var
var
var
var
var

varken delaktig i studiedesignen eller i reultatanalys.
inte delaktig i att analysera eller tolka resultaten
inte delaktig i någon del av studien.
endast delaktig i resultattolkning.
delaktig i studiens alla delar.

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

JUSTERINGAR SOM HAR GJORTS I DETTA PROV:
DEL A
BIOVETENSKAP
FRÅGA 25
DEL A
FARMACI
FRÅGA 12
DEL B
BIOVETENSKAP
FRÅGA 4
DEL B
BOVETENSKAP
FRÅGA 5

Poäng ges även till de som angivit
cephalosporiner som alternativ.
Poäng ges för både minskad
droppstorlek och tillsats av emulgator.
För varje rätt svar tilldelas 1,5 poäng.

För varje rätt svar tilldelas 1,5 poäng.

