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1

Vilken av figurerna i bilden uppvisar icke-linjär farmakokinetik?

Välj ett alternativ:

 

Figur B

Figur C

Figur E

Figur D

Figur A

Totalpoäng: 1
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2 Vad kännetecknar en substans som uppvisar 2-kompartment kinetik?

Välj ett alternativ:

 

Den har ofta en långsam absorption

Den har flera distributionsvolymer

Den har ett clearance som förändras över tid

Den administreras oftast intravenöst

Den uppvisar ofta toleransutveckling

Totalpoäng: 1
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3

100 mg av ett läkemedel mot artros har administrerats intravenöst till en patient och följande
plasmakoncentrationskurva har erhållits. Det terapeutiska fönstret för substansen är 2000 - 4000
ng/mL.

Vilket av följande påstående är korrekt?

Välj ett alternativ:

 

Med den administrerade dosen erhålls lämpliga plasmakoncentrationer

Substansens halveringstid är ca 10 h

Effektdurationen är 24 h

Den perorala biotillgängligheten är 100%

Det är lämpligt att dosera 2 gånger dagligen

Totalpoäng: 1
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4 Vad stämmer för en äldre patient som administreras ett läkemedel som utsöndras i stor
utsträckning oförändrad via urinen?

Välj ett alternativ:

 

Den andel som utsöndras oförändrad i urin ökar

Det renala clearance minskar

Det blir ingen skillnad i totalt clearance då de båda eliminerande organen kompenserar
varandra

Distributionsvolym ökar på grund av att proteinbindningen minskar

Biotillgänglighet ökar då första-passagemetabolismen minskar

Totalpoäng: 1

5 Varför är Imovane (zopiklon) ett lämpligt läkemedelsval enligt svenska
behandlingsrekommendationer för behandling av insomni?
Välj ett alternativ:

 

Zopiklon har både sederande och antidepressiv effekt som båda är gynnsamma att utnyttja
vid insomni

Zopiklon har en stark bindning till bensodiazepinreceptorn och är det kraftfullaste medlet
inom gruppen hypnotika

Zopiklon har en lång halveringstid, mellan 20 och 30 timmar, vilket ger en säker och pålitlig
effekt hos de flesta patienter

Zopiklon saknar risk för beroende, vilket överväger biverkningsrisken för ”restless legs”

Zopiklon minskar insomningstiden och ger längre total sömntid jämfört med placebo

Totalpoäng: 1
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6 En 70-årig kvinna behöver läkemedelsbehandling mot neuropatisk smärta i samband med bältros.
 
Vilket av följande läkemedel bör hon få i första hand mot sin neuropatiska smärta, enligt svenska
behandlingsrekommendationer?
Välj ett alternativ:

 

Buspiron

Kombinationen paracetamol och kodein

Naproxen

Amitriptylin

Karbamazepin

Totalpoäng: 1

7 Aisha, en 80-årig kvinna, har nyligen genomgått en akut hjärtinfarkt med ST-höjningar (STEMI).
För att minska risken för nya hjärt-kärlhändelser har hon bl.a. fått blodtrycks- och lipidsänkande
läkemedel.
 
Vilka målvärden bör man sträva efter i Aishas fall, enligt svenska behandlingsrekommendationer?
Välj ett alternativ:

 

LDL-kolesterol under 1,8 mmol/L och blodtryck under 140/90 mmHg

Total-kolesterol över 5,8 mmol/L och behålla samma blodtryck som hon har i dagsläget

HDL-kolesterol över 2,0 mmol/L och blodtryck under 120/70 mmHg

HDL- och LDL-kolesterol båda över 2,0 och blodtryck under 160/50 mmHg

LDL-kolesterol över 2,0 mmol/L och behålla samma blodtryck som hon har i dagsläget

Totalpoäng: 1
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8 Vilket antidiabetikum verkar genom att aktivera AMP-aktiverat proteinkinas (AMPK)?
Välj ett alternativ:

 

Sufonureider

Glitazoner

DPP-4-hämmare

Metaglinider

Metformin

Totalpoäng: 1

9 Vilket av följande läkemedel stimulerar insulinfrisättning?
Välj ett alternativ:

 

GLP-1-analoger

Metformin

Glitazoner

Alfaglukosidashämmare

SGLT-2-hämmare

Totalpoäng: 1
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10 Vilket läkemedel hindrar aktivering av testosteron till en mer potent form?
Välj ett alternativ:

 

Östrogenantagonister

Progesteronantagonister

Alfaglukosidashämmare

5-alfareduktashämmare

GnRH-analoger

Totalpoäng: 1

11  
Vilken typ av läkemedel kan användas vid symtomatisk behandling av nedsatt produktion av
saliv och tårvätska?
Välj ett alternativ:

 

Antagonist till muskarinreceptorer

Agonist till muskarinreceptorer

Antagonist till beta-1-receptor

Agonist till alfa-2-recptoragonister

Agonist till beta-2-receptor

Totalpoäng: 1
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12 Akramprosat (Campral®) minskar suget efter alkohol och reducerar risken för återfall genom
att…
Välj ett alternativ:

 

…blockera NMDA-receptorer

…blockera nikotinreceptorer

…blockera opioida receptorer

…hämma acetylkolintransferas

…hämma acetaldehyddehydrogenas

Totalpoäng: 1

13 Vilken läkemedelssubstans är ett oralt antikoagulantia som har ett motgift (antidot) som kan
användas vid överdosering?
Välj ett alternativ:

 

Acetylsalicylsyra

Warfarin

Streptokinas

Klopidogrel

Heparin

Totalpoäng: 1
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14 Vilken är den huvudsakliga effekten av ACE-hämmare?
Välj ett alternativ:

 

Minskar koncentrationen av angiotensin II

Blockerar receptorer för aldosteron

Blockerar receptorer för angiotensin II

Blockerar receptorer för angiotensin I

Minskar koncentrationen av angiotensin I

Totalpoäng: 1

15 Vad är viktigt att tänka på vid användning av paracetamol?
Välj ett alternativ:

 

Överdosering leder till ansamling av levertoxiska substanser

Binder till och hämmar cox-1- och cox-2-enzym

Ger ofta biverkningar i mag-tarmkanalen

Verkar både smärtlindrande och antiinflammatoriskt

Leder till en ökad blödningsbenägenhet

Totalpoäng: 1
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16 I toxicitetstester med upprepad exponering under längre tid vill man inte bara identifiera olika
typer av toxiska effekter utan även studera sambandet mellan dosering och respons. Vad
uttrycker ett dos-responssamband?
Välj ett alternativ:

 

Sambandet mellan dosering och en graderbar effekt på individnivå

Sambandet mellan dosering och en graderbar effekt på populationsnivå

Sambandet mellan dosering och effekt på individnivå

Sambandet mellan dosering och en allt-eller-inget effekt på individnivå

Sambandet mellan dosering och en allt-eller-inget effekt på populationsnivå

Totalpoäng: 1

17 Vad är det som slutligen avgör om en cell genomgår apoptotisk eller nekrotisk celldöd efter
exponering för ett cytotoxiskt ämne?
Välj ett alternativ:

 

Kaliumjonkoncentrationen i cellen

ATP-koncentrationen i cellen

Kalciumjonkoncentrationen i cellen

Halten reaktiva syreföreningar i cellen

Glutationkoncentrationen i cellen

Totalpoäng: 1
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18 Varför ger man etanol som motgift vid en akut förgiftning med metanol?
Välj ett alternativ:

 

Etanolen hämmar aldehyddehydrogenas kompetetivt, då bildas inte de toxiska
metaboliterna acetaldehyd och oxalsyra

Etanolen hämmar aldehyddehydrogenas kompetetivt, då bildas inte de toxiska
metaboliterna formaldehyd och ättiksyra

Etanolen hämmar alkoholdehydrogenas kompetetivt, då bildas inte de toxiska
metaboliterna acetaldehyd och oxalsyra

Etanolen hämmar alkoholdehydrogenas kompetetivt, då bildas inte de toxiska
metaboliterna formaldehyd och myrsyra

Etanolen hämmar aldehyddehydrogenas kompetetivt, då bildas inte de toxiska
metaboliterna acetaldehyd och myrsyra

Totalpoäng: 1

19 Vilken molekyl utgör kroppens främsta lager av energi?
Välj ett alternativ:

 

Glykogen

Triacylglycerol

Kolesterol

Urea

Ketogena aminosyror

Totalpoäng: 1
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20 Vilka är de fettlösliga vitaminerna?
Välj ett alternativ:

 

Vitamin A, B, C och D

Vitamin A, C, E och K

Vitamin A, D, E och K

Vitamin A, B, E och K

Vitamin A, D, C och K

Totalpoäng: 1

21 Vad är ett co-enzym?
Välj ett alternativ:

 

Det är ett enzym som förekommer hos vissa typer av idisslande djur

Det är en molekyl som vissa enzymer behöver som hjälpfaktor för att kunna fungera

Det är en molekyl som utnyttjas vid replikationen

Det är ett enzym som fungerar som en RNA-molekyl

Det är en molekyl som utnyttjas vid translationen

Totalpoäng: 1
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22 Normalt har vi ingen viljemässig kontroll över __(1)__, hjärtmuskelceller och körtelceller. Ökad
aktivitet i det sympatiska nervsystemet ökar frisättning av __(2)__ från de post-ganglionära
fibrerna och denna transmittorsubstans binder till __(3)__ receptorer.     
 
Välj ett alternativ:

 

(1) glatta muskelceller, (2) noradrenalin, (3) adrenerga.

(1) skelettmuskelceller, (2) noradrenalin, (3) adrenerga

(1) skelettmuskelceller, (2) acetylkolin, (3) kolinerga

(1) glatta muskelceller, (2) noradrenalin, (3) kolinerga

(1) glatta muskelceller, (2) acetylkolin, (3) dopaminerga

Totalpoäng: 1

23 I vilken ordning fortleds impulsen i hjärtats retledningssystem?
Välj ett alternativ:

 

Sinusnoden, purkinjefibrer, AV-knutan, hiska bunten, skänklar

Sinusnoden, AV-knutan, hiska bunten, skänklar, purkinjefibrer

Sinusnoden, hiska bunten, AV-knutan, purkinjefibrer, skänklar

Sinusnoden, hiska bunten, AV-knutan, skänklar, purkinjefibrer

Sinusnoden, AV-knutan, purkinjefibrer, hiska bunten, skänklar

Totalpoäng: 1
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24 Vilket av nedanstående hormon ansvarar för regleringen av kalciumkoncentrationen i
blodplasma?
Välj ett alternativ:

 

ACTH

Aldosteron

Prolaktin

Vasopressin

Parathormon

Totalpoäng: 1

25 Vilken är en färdigutvecklad och fullt frisk njures filtrationshastighet?   
Välj ett alternativ:

125 ml/min

12,50 ml/min

12,5 l/min

1250 ml/min

1,250 ml/min

Totalpoäng: 1
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26 Vilken är effekten av trimetoprim på bakterieceller?
Välj ett alternativ:

Hämmar bakteriens folsyrasyntes

Hämmar bakteriens cellväggssyntes

Hämmar bakteriens DNA-syntes

Bryter ner bakteriens cellvägg

Hämmar bakteriens proteinsyntes

Totalpoäng: 1

27 Vilken antiviral läkemedelssubstans fungerar bäst mot infektioner med herpesvirus?
Välj ett alternativ:

Ribavirin

Ritonavir

Oseltamivir

Zidovudin

Aciklovir

Totalpoäng: 1
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28 Antikroppar är en viktig komponent i vårt försvar mot patogener, till exempel bakterier och virus.
Vilka celler producerar antikroppar?
Välj ett alternativ:

 

Basofiler

NK-celler

B-celler

Gliaceller

Monocyter

Totalpoäng: 1

29 Vad innebär flockimmunitet?
Välj ett alternativ:

 

Att man vaccinerar personer för att de ska bli immuna mot ett virus.

Att en stor del av befolkningen är immun, vilket gör att smittspridningen avstannar.

Att man framställer ett vaccin mot ett nytt virus.

Att viruset muterat, så att det inte längre kan infektera flockdjur.

Att personer i riskgrupper isoleras, så att inte de ska bli infekterade av ett virus.

Totalpoäng: 1



20210921 Apotekare Del A

17/38

30 Vilken typ av makromolekyl hjälper till att packa DNA i eukaryota kromosomer?
Välj ett alternativ:

Lipider

rRNA

Kolhydrat

miRNA

Protein

Totalpoäng: 1

31 Vad kallas DNA-sekvenserna som separerar proteinkodande sekvenser från varandra i
eukaryota gener?
Välj ett alternativ:

 

alleler

exoner

diskontinuerligt DNA

intergeniskt DNA

introner

Totalpoäng: 1
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1

Tabellen visar två neuroleptiska läkemedel, promazin och klorpromazin. Varför har klorpromazin
högre smältpunkt än promazin?                

Välj ett alternativ:

Klorpromazin bildar starkare jonbindningar än promazin

Klorpromazin bildar starkare dipol-dipolbindningar än promazin

Klorpromazin bildar starkare van der Waalsbindningar än promazin

Klorpromazin bildar starkare vätebindningar än promazin

Klorpromazin bildar starkare kovalenta bindningar än promazin

Totalpoäng: 1
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15 frågor
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2 Många läkemedel bryts ned i kroppen enligt en konsekutiv reaktionsmekanism. Hur kan man
skriva reaktionsmekanismen för en konsekutiv reaktion?
 
Välj ett alternativ:

 

Totalpoäng: 1

3 Vilken egenskap hos tensider utnyttjar man för att öka lösligheten av svårlösliga läkemedel i
vatten?

Välj ett alternativ:

De sänker vattens ytspänning

De bildar miceller i vatten

De sänker vattens fryspunkt

De sänker vattens viskositet

De sänker vattens konduktivitet

Totalpoäng: 1
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4 Hög biotillgänglighet är oftast önskvärt för ett läkemedel. För vilket av följande administreringssätt
kan du anta att du har en biotillgänglighet på 100%?

Välj ett alternativ:

 

Buckal administering

Subkutan injektion

Nasal administering

Intravenös injektion

Transdermal administering

Totalpoäng: 1

5 Då huden har en komplex struktur finns det olika formuleringsåtgärder som kan användas för att
påverka läkemedelstillförsel genom huden. En av dessa formuleringsåtgärder är ocklusion; hur
påverkar ocklusion den transdermala läkemedelstilförseln?

Välj ett alternativ:

 

Artificiell penetration av huden vilket förstärker läkemedelstillförseln

Hydratisering av huden vilket leder till minskad läkemedelstillförsel

Hydratisering av huden vilket leder till ökad läkemedelstillförsel

Borttagning av stratum corneum vilket ökar läkemedelstillförseln

Artificiell penetration av huden vilket kontrollerar läkemedelstillförseln

Totalpoäng: 1
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6 Oralt administrerade läkemedel måste absorberas för att nå den systemiska cirkulationen. I vilken
region av mag-tarmkanalen sker framförallt absorption av läkemedel och vilken egenskap hos
regionen är det framförallt som bidrar till absorptionen?

Välj ett alternativ:

Tunntarmen – stor ytarea tack vare villi och mikrovilli

Magen – lågt pH gör att permeabiliteten ökar

Tunntarmen – uttrycker upptagstransportörer som aktivt kan ta upp läkemedel

Tjocktarmen – högt pH gör att permeabiliteten ökar

Tjocktarmen – lång transittid möjliggör hög absorption

Totalpoäng: 1

7 Det biofarmaceutiska klassificeringssystemet används idag av många regulatoriska myndigheter
för att avgöra om bioekvivalenstestning kan göras in vitro istället för in vivo. Vilka två egenskaper
är det biofarmaceutiska klassificeringssystemet baserat på?

Välj ett alternativ:

Upplösningshastighet och permeabilitet

Partikelstorlek och permeabilitet

Löslighet och permeabilitet

Löslighet och stabilitet

Löslighet och upplösningshastighet

Totalpoäng: 1
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8 Spraytorkning är en teknik som omvandlar en vätska såsom suspensioner och lösningar till ett
torrt pulver. Vilka steg ingår i spraytorkning?

Välj ett alternativ:

Atomisering, dropptorkning, partikelbildning och pulveruppsamling med en cyklon.

Atomisering, droppaggregering och pulveruppsamling med ett textilfilter.

Atomisering, droppaggregering, droppkoalecens och pulveruppsamling med en cyklon.

Atomisering, dropptorkning, partikelbildning och pulveruppsamling genom
vakuumseparation.

Atomisering, droppkoalecens och pulveruppsamling genom vakuumseparation.

Totalpoäng: 1

9 Konserveringsmedel kan ingå i ett läkemedel för att säkerställa tillräcklig mikrobiologisk hållbarhet.
Vilket är ett grundläggande krav på ett sådant konserveringsmedel?

Välj ett alternativ:

 

Mycket låg vattenlöslighet i kombination med mycket hög oljelöslighet

Ett smalt spektrum av mikrobiell aktivitet

Låg human toxicitet

Effektivt endast vid ett snävt pH-intervall omkring neutralt pH

Mycket hög vattenlöslighet i kombination med mycket låg oljelöslighet

Totalpoäng: 1
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10 Vanliga förpackningsmaterial vid förpackning av läkemedel är glas och plast. Varför kan det vara
fördelaktigt att använda glas som förpackningsmaterial?

Välj ett alternativ:

 

Glas reagerar aldrig med vattenlösningar

Glas är ett förhållandevis lätt förpackningsmaterial

Glas är obenäget att spricka vid slag

Glas kan inte återanvändas

Glas är impermeabelt för gaser

Totalpoäng: 1

11 Den europeiska farmakopén kan i stora drag delas in i två delar: generella monografier och
specifika monografier. Vilken sorts information går det att hitta i en farmakopés specifika
monografier?

Välj ett alternativ:

 

Vilka GMP-krav som måste uppfyllas innan man får påbörja sin tillverkning.

Validerade metoder för att säkerställa identiteten för en substans.

Vilka hjälpämnen som får användas vid tillverkning av enterokapslar avsedda för humant
bruk.

Vilka godkännandeprocedurer ett läkemedel har beviljats av European Medicines Agency
(EMA).

Hur kapslar som är avsedda för humant bruk tillverkas.

Totalpoäng: 1
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12 När företag som tillverkar läkemedel vill implementera quality by design i sina
tillverkningsprocesser görs det oftast en riskanalys. Vad vill man identifiera med hjälp av
riskanalysen när den används i företagets tillverkningsprocess?

Välj ett alternativ:

 

Vilka valideringsprocesser man har för att säkerställa att tillverkningsprocessen uppfyller
de kvalitetskrav myndigheter har.

De kritiska processatributerna (CQA) för att säkerställa att slutkontrollen kan utföras vid
frisläppning av batcher.

De kritiska processparametrarna (CPP) för att säkerställa vilken del av tillverkningen som
behöver mer resurser.

Vilka slutprodukter man får efter en fullständig tillverkningsprocess för att säkerställa om
produkten uppfyller de krav företaget har.

Vilka designkvalifikationer man vill implementera på sin tillverkningsprocess för att
säkerställa att den uppfyller alla krav.

Totalpoäng: 1

13 Det finns flera mått som mäter ohälsa inom epidemiologin, såsom dödlighet och sjuklighet. Ett
vanligt förekommande mått på dödlighet är letalitet. Hur mäts letalitet?
Välj ett alternativ:

 

Andelen som dött i en viss sjukdom

Andelen som dött i en viss population

Antalet som dött i en viss sjukdom

Antalet som dött i en viss population

Antalet som dött ett visst år

Totalpoäng: 1
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14 Det finns flera epidemiologiska mått på sjukdomsförekomst. Vilket mått mäter andelen som har
en sjukdom i en befolkning under en bestämd tidsperiod?

Välj ett alternativ:

 

Prevalens

Incidensrat

Kumulativ incidens

Relativ risk

Oddskvot

Totalpoäng: 1

15 Vad betyder ICD-kod inom läkemedelsepidemiologi och medicin?
 
Välj ett alternativ:

International classification of diagnoses

Interim classification of dead

Interim classification of diseases

Interim classification of diagnoses

International classification of diseases

Totalpoäng: 1
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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?
Välj ett alternativ:

 

En mycket svag syra

Saltsyra

En mycket svag bas

Natriumklorid

Natriumhydroxid

Totalpoäng: 1

3 Del A
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2 Vid kvalitativa och kvantitativa analyser av läkemedel är kromatografi en vanligt förekommande
teknik. Vilka av följande egenskaper stämmer bra med en substans som lämpar sig för analys
med gaskromatografi?   
Välj ett alternativ:

Ett flyktigt och opolärt ämnen

Ett ämne som bryts ned vid höga temperaturer

Ett icke-flyktigt ämne med många hydroxidgrupper

Ett polärt ämne med mycket hög molekylvikt

Ett polärt ämne som bryts ned vid höga temperaturer

Totalpoäng: 1

3 Vid läkemedelsanalys är kromatografi en vanligt förekommande teknik. Vilken av följande
beskrivningar stämmer överens med begreppet retentionsfaktor?
Ett siffervärde som beskriver...
Välj ett alternativ:

...upplösningen (R ) mellan två kromatografiska toppars

...partikelstorleken (μm) på den stationära fasen

...retentionstiden (t ) i relation till dödtiden (t )r 0

...bredden av en kromatografisk topp (w)

...flödeshastigheten (ml/min)

Totalpoäng: 1
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4 I en vetenskaplig artikel om extraktionen av artemisinin står följande text i den experimentala
delen:
“Air dried leaves of A. annua (200 g) was collected in early August 1983“.
Varför är det viktigt att ange när växtmaterialet samlades in?
Välj ett alternativ:

 

Informationen gör att det automatiskt blir lättare att välja metod för extraktion och isolering.

För att växter alltid innehåller högst koncentration av sekundära metaboliter i augusti.

Det är inte viktigt, så informationen skulle kunna utelämnas.

För att det kemiska innehållet kan skilja sig åt under växtsäsongen, så den informationen
kan vara nyckeln för att kunna upprepa experimentet.

Man kan räkna med att alla sekundära metaboliter är kvar i växten i augusti, innan den
första höstmånaden.

Totalpoäng: 1

5 En kedja består av 10 aminosyror innehållande bland annat två cysteiner, som bildar en
disulfidbrygga. Vilken är den bästa metoden för att producera en aktiv substans av kedjan?
Välj ett alternativ:

Rekombinant expression i bakterien E. coli.

Rekombinant expression i CHO-celler.

Peptidsyntes på fast fas, så kallad SPPS (solid phase peptide synthesis).

Rekombinant expression i växtceller.

Rekombinant expression i ett transgent djur.

Totalpoäng: 1
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6

Vilken av följande läkemedelssubstanser innehåller den funktionella gruppen karboxylsyra?

Välj ett alternativ:

mepensolat

prednisolon

paracetamol

indometacin

pomalidomid

Totalpoäng: 1
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7 Vad måste finnas i en läkemedelssubstans som är en diastereomer?
 
Välj ett alternativ:

ett symmetricentrum

minst ett stereocentrum

två eller fler stereocentra

två eller fler symmetricentrum

ett kväve som binder tre olika grupper

Totalpoäng: 1
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8

När en läkemedelssubstans binder till ett målprotein i kroppen uppstår olika interaktioner och
bindningar mellan dessa.  Vilken av de markerade bindningarna i bilden är ett exempel på en
jonbindning?
Välj ett alternativ:

A

B

C

D

E

Totalpoäng: 1
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9

Vilket rationellt kemiskt namn (IUPAC-nomenklatur) har substansen ibuprofen (se bilden)?
Välj ett alternativ:

2-(4-isobutylfenyl)propansyra

2-(3-isobutylfenyl)propansyra

2-(3-isobutylfenyl)-1-oxo-propan-1-ol

1-(4-isobutylfenyl)-1-metyl-etan-2-syra

2-(4-isobutylfenyl)-2-metyl-etansyra

Totalpoäng: 1
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10

Vareniklin (se bilden) kan lösas i svavelsyra (H SO ) löst i vatten. I vilken form är vareniklin i
närvaro av svavelsyra?
Välj ett alternativ:

2 4

deprotonerad och därför plusladdad

deprotonerad och därför minusladdad

protonerad och därför minusladdad

protonerad och därför plusladdad

oprotonerad och därför plusladdad

Totalpoäng: 1
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11

Vilken typ av reaktion är det som är illustrerad på bilden?
Välj ett alternativ:

oxidation

acylering

alkylering

reduktion

hydrolys

Totalpoäng: 1
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12

Vilken läkemedelsgrupp tillhör strukturen på bilden?
Välj ett alternativ:

androgener

statiner

kolinergika

penicilliner

opioider

Totalpoäng: 1
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13

Vilken av substanserna i figuren kommer vara laddad vid pH 7,4?
Välj ett alternativ:

zolpidem

prednisolon

pirfenidon

indometacin

paracetamol

Totalpoäng: 1
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14 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 tyrosinkinashämmare?
Välj ett alternativ:

-mycin

-mab

-navir

-coxib

-tinib

Totalpoäng: 1
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15

I en separation där lakosamid kan fördela sig mellan vattenfas med pH 5 och organisk fas (iso-
hexan), vilken fas kommer lakosamid främst att befinna sig i?
Välj ett alternativ:

vattenfas för att X kommer vara laddad och hydrofil

vattenfas för att X kommer vara oladdad och lipofil

organisk fas för att X kommer vara laddad och hydrofil

jämnt fördelad mellan faserna då X är en amfolyt

organisk fas för att X kommer vara oladdad och lipofil

Totalpoäng: 1


