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1 En patient med epilepsi har sedan länge behandlats med Tegretol (karbamazepin) och Waran
(warfarin). Läkaren som behandlar patienten för epilepsi beslutar att behandlingen med
karbamazepin skall upphöra. Tre veckor senare drabbas patienten av en blödning. Vilken är den
mest troliga förklaringen?

Välj ett alternativ:

 

Karbamazepin hämmar effluxtransportörer för warfarin

Det sker en kelatbildning och detta komplex leder till en blödning i tarmen

Karbamazepin hämmar metabolismen av warfarin och därför erhålls ökade koncentrationer
av warfarin

Karbamazepin inducerar metabolism av warfarin och därför erhålls ökade koncentrationer
av warfarin

Karbamazepin och warfarin är substrat till samma receptor och när karbamazemin
försvinner blir effekten större för warfarin

Totalpoäng: 1.5
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2 Absorptionsegenskaper för ett allergiläkemedel har undersökts genom att mäta exponering (AUC)
vid peroral administrering. I ett ytterligare försök har en annan substans (EsKB)  administrerats en
gång dagligen under 7 dagar tillsammans med allergiläkemedlet.

Försök AUC (mg x h / L) för allergiläkemedlet
Allergiläkemedel 40 ± 3
Allergiläkemedel + EsKB
(dag 0)

54 ± 3

Allergiläkemedel + EsKB
(dag 7)

53 ± 4

 
Vilken påverkan har EsKB på allergisubstansen?

Välj ett alternativ:

 

Den inducerar influx av allergiläkemedlet

Den komplexbinder med allergiläkemedlet

Den hämmar efflux av allergiläkemedlet

Den hämmar influx av allergiläkemedlet

Den inducerar efflux av allergiläkemedlet

Totalpoäng: 1.5
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3 Johan har KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) och behandlas med följande läkemedel: 
Inh. Bricanyl Turbuhaler (terbutalin) 0,5 mg/dos, 1-2 inhalationer vid behov 
 
Inh. Spiriva (tiotropium) 18 µg, 1 kapsel 1 gång dagligen 
 
BT. Acetylcystein 200 mg, 1 brustablett 2-3 gånger dagligen vid behov

Senaste månaderna har han försämrats i sin KOL. Nu klagar han även på nytillkomna besvär
med darrningar och hjärtklappningar. Vilket läkemedel har troligen orsakat Johans darrningar och
hjärtklappningar till följd av försämrad KOL?
Välj ett alternativ:

 

Ökat behov av Bricanyl (terbutalin)

Minskat behov av Bricanyl (terbutalin)

Ökat behov av Acetylcystein

Ökat behov av Spiriva (tiotropium)

Minskat behov av Spiriva (tiotropium)

Totalpoäng: 1.5
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4 Rodavan behandlas med atorvastatin och ezetimib mot sin hyperlipidemi. Han dricker dagligen
minst ett glas grapefruktjuice.
Vad skulle du ge för information till Rodavan med avseende på hans läkemedelsanvändning?
Välj ett alternativ:

 

Det finns risk för interaktion mellan atorvastatin och grapefruktjuice vilket kan öka risken för
bieffekter av läkemedlet

Det finns risk för interaktion mellan ezetimib och grapefruktjuice vilket kan försämra effekten
av läkemedlet

Det finns risk för interaktion mellan ezetimib och atorvastatin vilket kan försämra effekten av
grapefruktjuice

Det finns risk för interaktion mellan atorvastatin och grapefruktjuice vilket kan försämra
effekten av läkemedlet

Det finns risk för interaktion mellan ezetimib och grapefruktjuice vilket kan öka risken för
bieffekter av läkemedlet

Totalpoäng: 1.5

5 En icke kompetitiv antagonist minskar agonistens…
Välj ett alternativ:

 

…biotillgänglighet

…distributionsvolym

…efficacy

…affinitet

…potens

Totalpoäng: 1.5
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6 Förändrad absorption av ett läkemedel har en direkt effekt på dess…
Välj ett alternativ:

…metabolism

…biotillgänglighet

…affinitet

…potens

…effektivitet

Totalpoäng: 1.5

7 Varför bör man inte kombinera organiska nitrater och fosfodiesterashämmare som till exempel
sildenafil?
Välj ett alternativ:

En farmakokinetisk interaktion mellan läkemedlen gör att effekten av organiska nitrater
uteblir

Kombinationen av läkemedlen kan leda till ett kraftigt blodtrycksfall

En farmakokinetisk interaktion mellan läkemedlen gör att effekten av sildenafil uteblir

Kombinationen av läkemedlen kan leda till en kraftig blodtryckshöjning

En farmakokinetisk interaktion gör att effekten av läkemedlen blir större än förväntat

Totalpoäng: 1.5
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8 Blockering av muskarinreceptorer kan för antipsykotiska medel…
Välj ett alternativ:

 

…motverka motoriska störningar och försämra kognitiva funktioner

…motverka motoriska störningar och förbättra kognitiva funktioner

…motverka endokrina störningar och förbättra kognitiva funktioner

…motverka motoriska störningar och förbättra negativa symtom

…motverka endokrina störningar och förbättra negativa symtom

Totalpoäng: 1.5

9 Vilken substans kan användas för att behandla överdosering av opioider?
Välj ett alternativ:

 

Natriumbikarbonat

Naloxon

Vareniklin

Acetylcystein

Oxycontin

Totalpoäng: 1.5
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10 Varför ger man ibland MDAC under längre tid vid akut förgiftning med ett ämne som intagits
peroralt?
Välj ett alternativ:

 

För att påskynda eliminationen från systemkretsloppet

För att påskynda elimination via lever och galla

För att motverka Fas I och Fas II-reaktioner

För att motverka första passagen effekt

För att motverka återupptag av ämne som genomgår enterohepatiskt kretslopp

Totalpoäng: 1.5

11 Toxiska ämnen kan interagera med målmolekyler i cellerna på olika sätt. Vilken är den mest
betydelsefulla typen av interaktion för ämnen som ger upphov till fibroser och nekroser, och
vilken typ av målmolekyl är det då som ämnet kan ha interagerat med?
Välj ett alternativ:

 

Vid interaktionen förlorar målmolekylen, exempelvis en fettsyra, en proton

Vid interaktionen fragmenteras målmolekylen, exempelvis DNA

Vid interaktionen förlorar målmolekylen, exempelvis hemoglobin, en elektron

Vid interaktionen binder sig ett elektrofilt toxiskt ämne till ett nukleofilt site i målmolekylen,
exempelvis ett protein

Vid interaktionen binder sig det toxiska ämnet icke-kovalent till sin målmolekyl, exempelvis
en membranbunden receptor

Totalpoäng: 1.5
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12 Vilka processer skulle en cell kunna använda för att tillverka en fettsyra från glukos?
Välj ett alternativ:

 

glykolys + oxidativ fosforylering + beta-oxidation + fettsyrasyntes

glykolys + oxidativ deaminering + transaminering + fettsyrasyntes

glykolys + oxidativ dekarboxylering + citronsyracykel + fettsyrasyntes

ureacykel + oxidativ fosforylering + transaminering + fettsyrasyntes

ureacykel + oxidativ fosforylering + glukoneogenes + fettsyrasyntes

Totalpoäng: 1.5

13 Vilken process ger den energi som behövs för att cellen ska kunna utföra oxidativ fosforylering?
Välj ett alternativ:

 

ureacykeln

triacylglycerol syntes

glukoneogenesen

hexosmonofosfat-shunten

elektrontransportkedjan

Totalpoäng: 1.5



20210921 Apotekare Del B

9/30

14 Varför har personer med obehandlad diabetes mellitus typ 1 hög produktion av ketonkroppar i
levern?
Välj ett alternativ:

 

Kroppen uppfattar detta som en svältsituation och levern producerar ketonkroppar som ett
alternativt bränsle

De mycket höga nivåerna av glukos leder till att överskottet av glukos omvandlas till
ketonkroppar

Kroppen uppfattar detta som en svältsituation och startar därför glykogen-syntes, där
ketonkroppar utgör utgångsmaterial

Kroppen har brist på insulin och levern producerar därför ketonkroppar som har en
liknande funktion och delvis ersätter insulin

De mycket höga nivåerna av glukos är toxiska för kroppen och utsöndras därför som
ketonkroppar

Totalpoäng: 1.5

15 Njurens filtrationsbarriär har till uppgift att filtrera primärurinen och förhindra att stora proteiner och
blodkroppar lämnar blodet.
 
Vilka delar består njurens filtrationsbarriär av, räknat från insidan av glomeruluskapillären ut mot
Bowmans kapsel?
Välj ett alternativ:

 

Glykolakyx, basalmembran, endotelceller och podocyter.

Glykokalyx, endotelceller, basalmembran och podocyter.

Endotelceller glycokalyx, podocyter och basalmembran.

Endotelceller, basalmembran och astrocyter.

Podocyter, basalmembran, glykokalyx och endotelceller.

Totalpoäng: 1.5
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16 En vuxen person producerar dagligen cirka 2 liter magsaft. När __(1)__ är maximalt stimulerade
utsöndrar de ett sekret med pH 0,9. Protonpumpen, eller __(2)__ som den också kallas, finns på
cellens apikala membran och pumpar in saltsyran in i de rörformiga körtlarnas hålrum (lumen).
En viktig uppgift saltsyran har i magsäcken är att aktivera __(3)___ så att enzymet blir aktivt. 

Välj ett alternativ:

 

(1) huvudcellerna, (2) Na /K -ATPaset, (3) trypsinogen+ +

(1) huvudcellerna, (2) H /K -ATPaset, (3) pepsinogen+ +

(1) parietalcellerna, (2) H /K -ATPaset, (3) pepsinogen+ +

(1) parietalcellerna, (2) Na /K -ATPaset, (3) trypsinogen+ +

(1) parietalcellerna, (2) H /K -ATPaset, (3) trypsinogen+ +

Totalpoäng: 1.5

17 Vilka av följande fysiologiska effekter på blodcirkulationen kan du förvänta dig omedelbart efter
det att du rest dig upp från liggande?
Välj ett alternativ:

 

Minskat centralt ventryck, minskad hjärtminutvolym och sänkt arteriellt blodtryck

Ökat centralt ventryck, ökad hjärtminutvolym och ökat arteriellt blodtryck

Minskat centralt ventryck, ökad hjärtminutvolym och sänkt arteriellt blodtryck

Oförändrat centralt ventryck, ökad hjärtminutvolym och oförändrat arteriellt blodtryck

Ökat centralt ventryck, minskad hjärtmutvolym och oförändrat arteriellt blodtryck

Totalpoäng: 1.5
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18 En patient med brännskador visar tecken på infektion. Efter gramfärgning av bakterier från ett
blodprov påvisas rödfärgade stavformade bakterier. Utodlade bakterier visar positivt oxidastest.
Välj ett alternativ:

 

Escherichia coli

Staphylococcus aureus

Salmonella enterica

Pseudomonas aeruginosa

Klebsiella pneumoniae

Totalpoäng: 1.5

19 Thymus är ett viktigt organ för utmognaden av T-celler. Vad sker där för att förhindra att de ska bli
autoreaktiva och angripa kroppens egna celler?
Välj ett alternativ:

 

I thymus uttrycker T-celler komplement faktorer, som binder främmande proteiner. Bara de
som binder främmande antigen överlever.

Autoreaktiva T-celler differentierar till makrofager, vilka är ofarliga för kroppens egna celler.

Dendritiska celler presenterar främmande antigen för T-cellerna, så de vet vad de ska
angripa.

T-celler som binder till kroppsegna peptider, som presenteras på MHC I, kommer att dö
genom apoptos.

T-celler kommer mutera sina adhesionsmolekyler, så att de inte kan binda in och angripa
kroppsegna celler.

Totalpoäng: 1.5
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20 Cancerläkemedlet temozolomid leder till alkylering av DNA. Varför fungerar denna
läkemedelssubstans mot cancer?
Välj ett alternativ:

 

Det leder till att mRNA i cellen degraderas så att cancercellen inte kan bilda nödvändiga
proteiner

Det påverkar nukleotidernas basparningsegenskaper och leder till skadliga mutationer i
cancercellen

Det minskar celldelningshastigheten genom att hämma cellcykeln i S-fasen

Det minskar celldelningshastigheten genom att hämma cellcykeln i M-fasen

Det hindrar blodkärl från att växa fram till tumören och så att den inte får näring

Totalpoäng: 1.5
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1 Följande salter löses upp i vatten så att man får samma masskoncentration av: 
kaliumklorid (KCl) M = 74,6 g mol

litiumklorid (LiCl) M = 42,4 g mol

natriumkarbonat (Na CO ) M = 106,0 g mol

natriumklorid (NaCl) M = 58,4 g mol

trinatriumfosfat (Na PO ) M = 164,0 g mol

Vilken av lösningarna har högst osmotiskt tryck?

Välj ett alternativ:

 

-1

-1

2 3
-1

-1

3 4
-1

KCl

NaCl

LiCl

Na PO3 4

Na CO2 3

Totalpoäng: 1.5
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2 Vanliga polymerer är exempelvis:

PEG (Polyetylenglykol, oladdad polymer)

Dextran (oladdad polymer)

PS (polystyren, oladdad polymer)

NaPSS (Natriumpolystyrensufonat, anjonisk polyelektrolyt)

PVPCl (Polyvinylpyridiniumklorid, katjonisk polyelektrolyt)

Du vill tillverka en vattenlösning som innehåller två polymerer. Vilken av kombinationerna med
ovanstående polymerer har störst blandbarhet?

Välj ett alternativ:

 

Vatten + PS + PVPCl

Vatten + PEG + NaPSS

Vatten + PS + PEG

Vatten + PEG + Dextran

Vatten + NaPSS + PVPCl

Totalpoäng: 1.5
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3

Absorption av läkemedel över tarmepitelet påverkas av en mängd olika faktorer såsom storlek på
läkemedelsmolekylen. I graferna visas hur absorptionen kan variera beroende på några av dessa
faktorer.

Vilken av dessa figurer visar effekten av logD (fördelningskoefficient oktanol/vatten) på
absorptionen?

Välj ett alternativ:

 

1

2

3

4

Ingen av dessa grafer

Totalpoäng: 1.5
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4 Nedan anges kompositionen för ett läkemedel.
Sorbitanmonostearat
Polysorbat 60 
Cetanol
Stearinsyra
Flytande paraffin
Isopropylpalmitat
Sorbitol
Rent vatten

 
Vilken läkemedelsform har kompositionen?
Välj ett alternativ:

 

Salva

Suppositorium

Kräm

Injektionsvätska

Nässpray

Totalpoäng: 1.5

5 Vilken huvudfunktion har ett smörjmedel i en tablettkomposition?
Välj ett alternativ:

 

Göra tabletten delbar

Underlätta utskjutandet av tabletten ur matrisen

Förbättra tablettens utseende genom att göra tabletten slätare och glansigare

Minska tendensen till lockbildning vid tablettillverkning

Underlätta nedsväljandet av tabletten

Totalpoäng: 1.5
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6

I figuren ser ni resultaten av ett upplösningsförsök på en väldispergerad suspension av en ny
substans X435. I samtliga upplösningsförsök är provet detsamma, enda skillnaden är pH i
upplösningsmediet. Vad är orsaken till att upplösningshastigheten är snabbast vid pH 2?
Välj ett alternativ:

 

Substansen är en svag bas med ett pKa som gör att lösligheten ökar vid minskat pH vilket
leder till en ökad upplösningshastighet. Detta pga att substansen blir laddad.

Substansen är en svag syra med ett pKa som gör att upplösningshastigheten ökar pga av
att den blir oladdad.

Substansen är en svag syra med ett pKa som gör att lösligheten ökar vid minskat pH vilket
leder till en ökad upplösningshastighet. Detta pga att substansen blir laddad.

Substansen är en svag bas med ett pKa som gör att upplösningshastigheten minskar pga
av att den blir laddad.

Substansen är en svag bas med ett pKa som gör att upplösningshastigheten ökar pga av att
den blir oladdad.

Totalpoäng: 1.5
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7 Du arbetar på ett läkemedelsföretag och är ansvarig för säkerhetsövervakning av läkemedel. Du
har fått i uppdrag att minimera riskerna för läkemedel B, eftersom det har identifierats att det är
vanligt att patienter som använder läkemedel B överdoserar. Vilka åtgärder tar du för att
riskminimera?

Välj ett alternativ:

 

Du skickar en ansökan om att ändra status på läkemedel B från receptbelagda läkemedel
till receptfria läkemedel för att öka tillgängligheten.

Du skickar en farmakovigilansplan till Läkemedelsverket för att säkerställa att läkemedel B
fortfarande uppfyller nytta/risk balansen.

Du skickar en uppdaterad version av modul 3 till Läkemedelsverket för att säkerställa att
godkännandet för läkemedel B fortfarande är giltigt.

Du skickar ett informationsblad till förskrivare av läkemedel B för att säkerställa att patienter
vet hur den ska användas.

Du skickar en ansökan om att ändra storleken på förpackningen av läkemedel B från 30
tabletter till 100 tabletter för att säkerställa följsamheten.

Totalpoäng: 1.5
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8 En forskare gjorde en studie på unga patienter drabbade av stroke. Forskaren ville undersöka om
intag av droger ökade risken att drabbas av en stroke.
 
Forskaren samlade alla patienter som har drabbats av en stroke. Forskaren delade in patienterna i
två grupper. Ena gruppen innehöll patienter som har tagit droger och andra gruppen innehöll
patienter som inte har tagit droger innan de drabbades av en stroke. Forskaren beräknade sedan
sannolikheten att drabbas av stroke i gruppen som har tagit droger jämfört med sannolikheten att
drabbas av en stroke i gruppen som inte har tagit droger.
 
Vilken studiedesign beskrivs?
 
Välj ett alternativ:

 

kohortstudie

randomiserad kontrollerad studie

fall-kontrollstudie

tvärsnittsstudie

ekologisk studie

Totalpoäng: 1.5

9 WHO (World Health Organization) arbetar med olika metoder av preventivt arbete för att förbättra
folkhälsan i världen. Ett område handlar om att förhindra att sjukdomar som patienter haft under
längre tid inte ska förvärras. Vilken typ av preventivt arbete handlar det om?

Välj ett alternativ:

 

Tertiär prevention

Primär prevention

Screening

Hälsofrämjande arbete

Sekundär prevention

Totalpoäng: 1.5
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10 Non-differential missclassification är ett sorts fel (bias) som kan förekomma i epidemiologiska
studier. Vilken av nedanstående meningar beskriver ett sådant fel?
Välj ett alternativ:

 

Kontrollerna har valts på ett sådant sätt att de inte representerar den riktiga populationen
man vill studera som har utfallet

Fallen har valts på ett sådant sätt att de inte representerar den riktiga populationen man vill
studera som har utfallet

Informationen angående utfallet är felaktig för oexponerade, men inte för exponerade

Standardavvikelsen är högre än medelvärdet för populationen som studeras

Informationen angående utfallet är felaktig, men det är samma fel för exponerade och
oexponerade.

Totalpoäng: 1.5
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1 Utdrag ur analytisk metod för haltbestämning av ketoprofen (svag syra, pKa = 4,45) i human
plasma:
”…..
1. Tag 500 µl plasmaprov till ett extraktionsrör
2. Tillsätt 200 µl buffert med pH 2
3. Tillsätt 2 ml heptan
4. Skaka kraftigt i 10 minuter
5. Centrifugera vid 10 000 g

     
Varför tillsattes heptan i steg 3?     
Välj ett alternativ:

 

För att stoppa ketoprofen från att lämna vattenfasen via vätske-vätske extraktion.

För att underlätta joniseringen i steg 4.

För att fälla ut ketoprofenmolekylerna via vätske-vätske extraktion.

För att påverka buffertkapaciteten av bufferten i steg 2.

För att möjliggöra extraktion av de oladdade molekylerna av ketoprofen via vätske-vätske
extraktion.

Totalpoäng: 1.5
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2 En kollega har problem med en HPLC-metod för att separera läkemedel som är syror med pKa-
värden kring 5,0. Den föreslagna metoden är att använda en stationär fas av C18-typ tillsammans
med en mobilfas bestående av en fosfatbuffert (pH 7,0) med 30% metanol. Problemet är att alla
substanser har en för kort retentionstid. 
 
Vilket av följande alternativ skulle ge högre retentionstid för samtliga syror?
Välj ett alternativ:

 

Att sänka pH i mobilfasen till under 3,0

Att sänka injektionsvolymen av provet

Att öka andelen metanol i mobilfasen till 40%

Att öka pH i mobilfasen till över 9,0

Att öka flödeshastigheten av mobilfasen

Totalpoäng: 1.5

3 Vilket påstående beskriver extraktion av en alkaloid?
Välj ett alternativ:

 

En laddad alkaloid kan extraheras med ett organiskt lösningsmedel.

Alkaloider kan extraheras med en syra.

Alkaloider extraheras vanligen direkt från växten med hjälp av ”fast-fas-extraktion” (SPE).

Alkaloider kan extraheras med en bas.

Alkaloider kännetecknas framförallt genom att de är hydrofoba substanser som alltid
extraheras med maceration.

Totalpoäng: 1.5



20210921 Apotekare Del B

23/30

4

Vilken av substanserna i bilden har det kemiska namnet N-metyl-3-fenyl-3-(o-tolyloxy)propan-1-
amin?

Välj ett alternativ:

 

A

B

C

D

E

Totalpoäng: 1.5



20210921 Apotekare Del B

24/30

5

Hur ser oseltamivir ut om du tillsätter 1 molekvivalent fosforsyra (H PO )?

Välj ett alternativ:

 

3 4

A

B

C

D

E

Totalpoäng: 1.5



20210921 Apotekare Del B

25/30

6

Vilken av följande substanser har totalt 2 stereocentra?

Välj ett alternativ:

 

zolpidem

teneligliptin

atomexetin

fluoxetin

metoprolol

Totalpoäng: 1.5
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7 I syntesen av ett läkemedel LM använder du dig av 2,0 g av startmaterialet SM. Givet att
reaktionens utbyte efter avslutad syntes och rening är 60%, hur många gram av läkemedlet LM
har du? Se information om respektive molekyls molekylvikt nedan.

Molekylvikt: 
Startmaterial (SM): 145,2 g/mol 
Läkemedel (LM): 363,0 g/mol
Välj ett alternativ:

 

2,0 g

3,0 g

4,0 g

5,0 g

6,0 g

Totalpoäng: 1.5
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8

Struktur-effektsambandet för en klass av antiepileptiska föreningar av typen 4-azasteroider utifrån
grundstrukturen är enligt följande:

a. R  ska vara en nitril eller en sekundär amid.
b. En liten lipofil R -grupp ökar aktiviteten.
c. Ar ska vara en substituerad fenylgrupp eller annan aromatisk ring.

 
Vilken av följande substanser har enligt struktur-effektsambandet ovan bäst effekt?

Välj ett alternativ:

 

1
2

A

B

C

D

E

Totalpoäng: 1.5
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9

Struktur-effektsambandet för några enzyminhibitorer finns i den bifogade tabellen. Vilka
funktionella grupper och andra egenskaper hos molekylen är viktiga för att få så bra inhibition som
möjligt?
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Välj ett alternativ:

 

Karboxylsyran behövs. En längre alifatisk kedja i 5-position samt en (hetero)aromat i 3-
position ger bättre inhibition.

Karboxylsyran behövs inte. En kortare alifatisk kedja i 5-position samt en alifatisk kedja 3-
position ger bättre inhibition.

Karboxylsyran behövs. En längre alifatisk kedja i 4-position samt en aromatisk grupp i 3-
position ger bättre inhibition.

Karboxylsyran behövs inte. En längre alifatisk kedja i 5-position samt en alifatisk i 3-position
ger bättre inhibition.

Karboxylsyran behövs. En kortare alifatisk kedja i 5-position samt en (hetero)aromat i 3-
position ger bättre inhibition.

Totalpoäng: 1.5
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Vilken av följande molekyler är en rimlig fas II-metabolit till substansen dapson?
Välj ett alternativ:

 

A

B

C

D

E

Totalpoäng: 1.5


