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1
Den ene tråden av et DNA-molekyl har følgende basesekvens: 5'ATTGCA3'
Hvilket av svaralternativene nedenfor er rett basesekvens i den komplementære tråden?

A X 5'TGCAAT3'
B 3'UAACGU5

Uracil (U) forekommer ikke i DNA
C 5'TAACGT3'

Feil orientering på tråden
D 5'UAACGU3'

Uracil forkommer ikke i DNA
000015745eb1b42ebd

2
 «Den genetiske kode» er universell mellom (nesten) alle organismer.
På hilken måte utgjør den gentiske koden et viktig redskap i genetikken? 

A X Den kan fortelle om en spesifikk mutasjon i et exon gir opphav til et stopp-kodon
Riktig svar - den genetiske kode definerer tre ulike stop-kodons. Om en spesifikk mutasjon gir
opphav til et av disse tre vil den genetiske kode kunne avsløre dette.

B Den kan fortelle hvor mange exons som finnes i et gen
Nei - selv om den genetiske kode kan anvendes for å se hva som er "åpne leserammer" (områder
uten stop-kodon), så er det andre kriterier som anvendes for å skille exons fra introns - bl.a.
tilstedeværelse av konsensus splice-donor seter. Et annet krav for å være et exon er at det også
inngår som del av mRNA.

C Den forteller hvor ulike gener er plassert i genomet
Nei - dette er ikke mulig ut fra den genetiske kode

D Den kan fortelle hvor mange stopp-kodons som finnes i et polypeptid
Nei - det finnes ingen stop-kodons i et polypeptid - bare i DNA eller RNA sekvensen.

E Den kan fortelle hva som er exon og hva som er intron i et gen
Nei - selv om den genetiske kode kan anvendes for å se hva som er "åpne leserammer" (områder
uten stop-kodon), så er det andre kriterier som må være oppfyllt for å skille exons fra introns - bl.
a. tilstedeværelse av konsensus splice-donor seter. Et annet krav for å være et exon er at det
også inngår som del av mRNA.
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3
Alternativ spleising er en viktig mekanisme for å lage ulike polypeptider (proteiner) i en celle.
Hvordan skjer dette?

A X Ved at flere ulike mRNA fra samme gen anvendes for å lage flere ulike polypeptider
Riktig svar - alternativ spleising gir opphav til flere ulike mRNA som igjen koder for ulike
polypeptider

B Ved at flere ulike polypeptider lages ved å koble sammen genet på ulike måter
Nei - et gen er en stabil enhet i form av DNA og som ikke kobles sammen på ulike måter

C Ved at flere ulike mRNA fra samme gen anvendes for å lage samme polypeptid
Nei - ulike mRNA vil gi opphav til ulike polypeptider

D Ved at flere ulike polypeptider lages fra samme mRNA
Nei - et spesifikt mRNA gir bare opphav til en utgave av et polypeptid

E Ved at flere ulike polypeptider lages ved å koble sammen introns med exons
Nei - introns er per definisjon ikke del av mRNA og kan således ikke kobles sammen med exons.
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4
Hvorfor kan meiose defineres som en reduksjondeling?

A Søsterkromatidene fra de homologe kromosomene fordeles til to datterceller
B De homologe kromosomene rekombinerer og separeres deretter til to datterceller
C Søsterkromatidene rekombinerer og separeres deretter til fire celler 
D X Søsterkromatidene fra ett kromosompar fordeles til fire celler
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5
En celle har samme konsentasjon av oppløste stoff som miljøet rundt cella.
Hva kaller vi dette?

A Hypoosmose
hypo: lavere konsentrasjon av oppløste stoff i cella

B Osmose
C X Isoosmose

iso = samme
D Hyperosmose

hyper: høyere konsentrasjon av oppløste stoff i cella
000015745eb1b42ebd

6
Proteiner er viktig i vårt kosthold. Proteiner og peptider er kjeder av aminosyrer som er bundet
sammen gjennom peptidbindinger.
Hva er en peptidbinding?

A En peptidbinding er en elektrostatiske binding mellom positivt og negativt ladede aminosyrer.
Feil. Elektrostatiske bindinger finnes i proteiner, men dette er ikke peptidbindinger.

B X En peptidbinding er en kovalent binding mellom aminogruppe-N i en aminosyre og karboksyl-C
bundet til alfakarbonet i en annen aminosyre.

C En peptidbbinding er en kovalent binding mellom en aminogruppe i sidekjeden til en aminosyre og
en karboksylgruppe i sidekjeden til en annen aminosyre.
Feil. Sidekjedene inngår ikke i peptidbindinger.

D En peptidbinding dannes ved hydrogenbindinger mellom to aminosyrer som ligger ved siden av
hverandre i et protein eller peptid.
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7
Hvilket av følgende utsagn oppsummerer best forskjellene mellom DNA og RNA?

A Basene i DNA danner base-parete dobbelttråder, mens RNA ikke
forekommer i strukturer som blir bestemt av baseparing.
Både DNA og RNA danner strukturer som blir bestemt av baseparing.

B DNA inneholder basen uracil, RNA inneholder basen thymin.
Det er RNA som inneholder basen uracil og DNA har thymin

C X DNA nukleotid inneholder et annet sukker enn RNA nukleotid.
DNA nukleotid inneholder deoksyribose, mens RNA inneholder ribose

D DNA koder for arveegenskaper, RNA gjør ikke dette. 
Begge koder for arveegenskaper
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8
Plasmamebranen består av omtrent 50% lipider og 50% proteiner. Hva er den viktigste funksjonen til
proteinene i membranen?  

A Regulere fluiditeten til plasmamembranen     
Feil: membranens fluiditet reguleres først og fremst av type hydorkarbonkjeder (metta/umetta-
korte/lange) og mengde kolesterol.

B Sørge for at cella vil kunne dele seg i to ved celledeling (cytokinesis) 
Feil: Mengde protein i membranen har ikke betydning for denne prosessen.

C X Motta signal fra omgivelsene 
Riktig: proteiner er reseptorer og transport-proteiner i membranen og medierer kommunikasjon
med cellas omgivelser

D Avgrense cella fra omgivelsene   
Feil: dobbeltlipidlaget er viktigst for avgrensing av cella til omgivelsene

000015745eb1b42ebd
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9
Det finnes to hovedtyper celler: prokaryote og eukaryote. Begge celletyper er avgrenset av en
plasmamebran. Hvilke organeller er avgrenset av en plasmamebran i prokaryote celler?

A X Ingen 
Riktig: prokaryote celler har ingen organeller

B Mitokondrier    
Feil: Prokaryote celler har ikke mitokondrier

C Kjerna, ER, Golgi, endosomer, lysosomer, mitokondrier, peroksisomer
Feil: Prokaryote celler har ikke organeller

D Kun kjerna 
Feil: prokaryote har ikke kjerne

000015745eb1b42ebd

10
Hva skjer under diakinesen i meiotisk pro-fase I?

A X Kromosomene kondenserer på nytt før meiose I/metafase I.
B Kromosomene danner "buketter" som binder til indre kjernemembran.
C Homologe kromosomer rekombinerer.
D Kromosomene parres og gjøres klare til rekombinering.

000015745eb1b42ebd

11
Cytoskjelettet er dynamisk system av protein filamenter i cytoplasma. Det finnes tre ulike typer:
intermediære filament, mikrotubuli og aktin-filament. Hvilken type er illustrert i figuren nedenfor?

A Mikrotubuli 
Feil: mikrotubuli er typisk lange og rette og utgår fra et mikrotubuliorganiseringssenter

B X Intermediærefilament 
Riktig: IF danner et ikke-polarisert nettverk i cytoplasma.  IF er taulignende fiber som gir cellen
mekanisk styrke og styrker kjernemembranen ved å danne  kjernelamina.

C Ingen av delene.
D Aktinfilament 

Feil: Aktinfilament finnes i cytoplasma, men er typisk konsentrert i cellekorteks (rett under
plasmamembraen) og i strukturer som for eksempel mikrovilli, filopodier ol.

000015745eb1b42ebd

12
For at glykolysen skal kunne passere trinn 6, er det nødvendig med kontinuerlig tilførsel av NAD+.
Hvor kommer NAD+ fra under anaerobe forhold?   

A Det er alltid et overskudd av NAD+ i cytoplasma slik at glykolysen aldri vil kunne stoppe opp. 
Feil:  Ratioen NAD+/NADH er høy i cytoplasma (i fysiologisk tilstand rundt 700), men NAD+
forbrukes under glykolysen slik at gjendanning er nødvendig for å holde prosessen i gang

B X NAD+ dannes fra NADH ved at pyruvat reduseres til laktat.
C NAD+ gjendannes fra NADH  ved oksidativ fosforylering.  

Feil: oksidativ fosforylering skjer ikke under anaerobe forhold
D NADP+ kan erstatte NAD+ under anaerobe forhold.

000015745eb1b42ebd
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13
Under mitose og meiose kan det oppstå trådbrudd, og man kan få translokasjoner mellom
kromosomer. Hva er en resiprokal translokasjon?

A En sentrisk fusjon mellom to kromosomer.
B X En to-sidig ombytting av DNA mellom kromosomer, uten at vesentlig genetisk materiale går tapt.
C En translokasjon som fører til økt sannsynlighet for å få barn med trisomi
D Armene (p eller q) på to ulike kromosomer, dersom de er omtrent like store, er byttet om

000015745eb1b42ebd

14
En bakteriekultur dyrkes i nærvær av radioaktivt merket adenin (A*) inntil all intracellulær adenin er
merket. Bakteriene overføres deretter til et dyrkingsmedium med umerket adenin (A) og får gjennomgå
en full DNA-replikasjonssyklus. Bakteriene blir så høstet, DNA isolert og analysert. Hvilken av de
følgende dobbelttådete DNA sekvensene vil være representativ for det isolerte DNAet?

A 5' - G A*T A*A*C A*G - 3'
3' - C T A*T T G T C - 5'
Feil. Begge trådene inneholder merket adenin

B X 5' - G A*T A*A*C A*G - 3'
3' - C T A T T G T C - 5'
Riktig. Den ene tråden inneholder kun merket adenin, mens den andre tråden inneholder kun
umerket adenin

C 5' - G A*T A A*C A*G - 3'
3' - C T A T T G T C - 5'
Feil. Dene ene tråden inneholder både merket og umerket adenin

D 5' - G A T A A C A G - 3'
3' - C T A T T G T C - 5'
Feil. Ingen av trådene inneholder merket adenin

000015745eb1b42ebd

15
Plasmamembranen er et dobbelt-lipid lag. Hvilke av følgende stoffer kan ikke gå igjennom dette
dobbeltlipidlaget?  

A O2   
Feil: O2 er en gass (upolart lite molekyl) og kan gå gjennom membranen

B H2O   
Feil: H2O er et lite, polart, uladd molekyl og kan gå gjennom membranen

C X  H+   
Riktig: ioner kan ikke gå gjennom membranen

D CO2
Feil: CO2 er en gass (upolart lite molekyl) og kan diffundere gjennom membranen

000015745eb1b42ebd

16
Vi har 20 ulike aminosyrer, og disse kan grupperes etter egenskaper. En slik egenskap kan være om
de er essensielle.
Gjelder dette noen av aminosyrene cystein, arginin, glysin eller selenocystein?

A Selenocystein er essensiell, fordi den ikke er en av de 20 ordinære aminosyrene.
Dette er feil. Det er riktig at selenocystein ikke er en av de ordinære aminosyrene, men den
dannes fra serin på tRNA, og er derfor ikke essensiell.

B X Arginin kan være essensiell, men dette avhenger av blant annet alder og helsetilstand.
Dette er korrekt. Biosyntesen er blant annet mangelfullt utviklet hos barn.

C Glysin er essensiell, den er uten sidekjede og blir derfor brukt i biosyntese av de ikke-essensielle
aminosyrene.
Dette er feil. Det er riktig at glysin har en minimal sidekjede, men det gjør den ikke spesielt egnet
som utgangspunkt for biosyntese av andre aminosyrer.

D Cystein er essensiell fordi den er nødvendig for dannelse av disulfid-broer.
Dette er feil. Det er riktig at cystein kan danne disulfidbroer, men det har ikke noe med
biosyntesen å gjøre. Cystein kan produseres fra metionin, så den er ikke essensiell.

000015745eb1b42ebd



-5-

17
Alfa-heliks er en viktig sekundærstruktur i proteiner. Ofte finner vi alfa-helikser på overflaten av
proteiner.
Hvilken egenskap forventer du å se for slike alfa-helikser?

A X De har en fordeling av aminosyrer slik at for eksempel arginin og glutaminsyre peker ut mot
vannfasen mens fenylalanin og tryptofan peker inn mot proteinet.
Dette er korrekt. Alfa-heliksen danner ofte en hydrofil side som har kontakt mot vannet, og en
hydrofob side som har kontakt mot resten av proteinet.

B De har et dipolmoment som orienterer proteinene i forhold til hverandre.
Dette er feil. Alfa-helikser har et dipolmoment, og dette kan være viktig for binding av ligander,
men vil normalt ikke påvirke den relative orienteringen av proteinene.

C De har en fordeling av aminosyrer slik at små sidekjeder vender ut mot vannfasen, mens store
sidekjeder vender inn mot proteinet.
Dette er feil. Skillet går mellom hydrofobe og hydrofile aminosyrer, og det har ikke noen direkte
relasjon til størrelsen på sidekjeden.

D De har en fordeling av aminosyrer slik hydrofobe aminosyrer peker inn mot sentrum av heliksen,
mens hydrofile aminosyrer peker ut fra heliksen.
Dette er feil. I en alfa-heliks peker alle sidekjeder utover fra heliksen, det er ikke plass til
sidekjeder inni heliksen. Det er heller ikke fysisk mulig å få til en slik orientering i en normal alfa-
heliks.

000015745eb1b42ebd

18
All proteinsyntese starter i cytosol. Danning av enkelte proteiner sluttføres på ER. Hvilken type
proteiner er dette?   

A X Proteiner som skal transporteres ut av cellen 
Riktig: De syntetiseres på ER, translokeres over membranen og transporteres ut av cella via
endomembransystemet (vesikulær transport via Golgi)

B Proteiner som skal brukes i mitokondriene 
Feil: Det fleste proteiner som skal til mitokondrier dannes på frie ribosomer i cytoplasma

C Proteiner som skal brukes i kjerna  
Feil: De fleste proteiner som skal til kjerna dannes på frie ribosomer i cytoplasma

D Proteiner som skal brukes i peroksisomer 
Feil: De fleste proteiner som skal til peroksisomer dannes på frie ribosomer i cytoplasma

000015745eb1b42ebd
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Hvilket  av alternativene nedenfor er den mest treffende definisjonen av et arveanlegg (gen)?

A X En DNA-sekvens som blir uttrykt for å gi opprinnelse til et funksjonelt produkt: enten RNA eller
polypeptid
Arveanlegg (DNA-sekvenser) koder for enten RNA (mange ulike funksjonelle klasser) eller
polypeptid (protein)

B En nedarvet  enhet som fører til dannelse av fenotypiske karaktertrekk
Fenotypiske karaktertrekk er ofte bestemt av mange ulike arveanlegg og regulering av deres
aktivitet

C En DNA subenhet som koder for et enkelt protein
Ikke relevant å snakke om DNA "subenheter"; et arveanlegg kan også kode for et RNA-produkt

D En kombinasjon av DNA-RNA-sekvens som resulterer i et enzymatisk produkt
Dette gir ikke mening

000015745eb1b42ebd
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Enzymer blir delt inn i ulike hovedklasser alt etter hvilke typer reaksjoner de katalyserer. I hvilken
klasse ville du plassere et enzym som rearrangerer atomgrupper på et annet molekyl uten å endre
dets molekylvekt eller antall atomer?

A X Isomerase
B Oksydoreduktase
C Polymerase
D Hydrolase

000015745eb1b42ebd
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Glykolysen er en  prosess der glukose brytes ned for å frigi energi. Hva er sluttproduktet i cytoplasma
av denne prosessen i eukaryote celler?  

A Fosfoenolpyruvat 
Feil: Fosfoenolpyruvat omdannes til pyruvat av  pyruvat kinase (siste trinn i glykolysen)

B Glukose 6-fosfat 
Feil: glukose fosforyleres til glucose 6-fosfat vha hexokinase i trinn 1 i glykolyssen

C X Pyruvat 
D Acetyl CoA 

Feil: Pyruvat som er sluttproduktet av glykolysen i cytoplasma omdannes til acetyl CoA i
mitokondriene

000015745eb1b42ebd

22
Celler må kommunisere og gjør dette ved å sende ut kjemiske signaler eller gjennom direkte kontakt.
Hva kalles det når signalene virker lokalt?

A Endokrint
B Kontakt-avhengig
C X Parakrint
D Autokrint

Er en spesiell form for parakrin signalering da signalet virker tilbake på opphavscellen, men dette
må i så fall presiseres i spørsmålsstillingen for å være riktig.
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Insulin er et viktig hormon i regulering av blodsukkeret.
Hvilke mekanismer er viktige for denne reguleringen?

A Økt glukoseopptak via oppregulering av GLUT2 reseptorer i tarm, økt glukoneogenese.
B Økt glukoseopptak via oppregulering av GLUT2 reseptorer i tarm, økt glykolyse og

glykogensyntese.
C X Økt glukoseopptak via oppregulering av GLUT4 reseptorer i lever og fettvev, økt glykolyse og

glykogensyntese.
D Økt glukoseopptak via oppregulering av GLUT4 reseptorer i lever og fettvev, økt glukoneogenese.

000015745eb1b42ebd

24
ATP (Adenosin Trifosfat) er en viktig energibærer i kroppens celler der energien raskt kan frigjøres slik
at f.eks. en muskel kan gjøre et arbeid. Hvordan frigjøres energi fra et ATP molekyl?

A Energi frigjøres når ATP diffunderer ut fra cristae i mitokondriene
B Energi frigjøres når H+ ioner transporteres gjennom den indre mitokondriemembranen
C Energi frigjøres ved at nukleotidet spaltes fra ribosen i ATP
D X Energi frigjøres ved hydrolyse av den terminale fosfatbindingen i ATP

000015745eb1b42ebd
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Det første trinnet i nedbryting av pyruvat til H2O og CO2 er omdanning av acetylgruppen i pyruvat til
acetyl-CoA (coenzym A) i enzymkomplekset pyruvat dehydrogenase (PDH). Hvorfor kan høyt
alkoholinntak over tid føre til nedsatt PDH funksjon? 

A Thiol (-SH) gruppen i CoA-SH reagerer med alkohol
B X PDH har flere vitaminderivater som kofaktorer og vitaminmangel kan derfor føre til nedsatt PDH-

funksjon
C PDH har flere kofaktorer som reagerer med etanol
D PDH har flere prostetiske grupper der forløperne til disse gruppene er vitaminer

000015745eb1b42ebd
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Mange arvelige defekter i enzymer som er involvert i DNA reparasjon er vist å gi sykdommer med
predisposisjon for kreftutvikling. En slik sykdom - Bloom's syndrom -  er assosiert med en dramatisk
forhøyet kreftrisiko. Denne risikoen ser ut til å være forbundet med en defekt DNA-helikase aktivitet.
Hvilken funksjon har DNA helikaser i cellen?

A De degraderer proteiner som stabiliserer DNA-helixen
B X De løser opp dobbelttrådet DNA og danner enkelttrådet DNA
C De ligerer DNA etter at "mismatcher" er fjernet
D De sørger for at "overtvinning" av DNA ikke forekommer foran replikasjonsgaffelen

000015745eb1b42ebd
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Celler må kommunisere og gjør dette ved å sende ut kjemiske signaler eller gjennom direkte kontakt.
Hvordan sikres spesifisitet, at signalene virker der de skal?

A X Uttrykk av reseptor og/eller nærhet til opphavscellen
Reseptoruttrykk er nødvendig for kjemiske signaler, nærhet til opphavscellen kan være viktig for
kjemiske signaler (synapser) og er avgjørende for celle-celle kontaktsignalering og propagering
av elektriske impulser.

B Kort halveringstid på signalmolekylene
Er også viktig, men ikke det mest essensielle for spesifisitet

C Effektiv reseptor-mediert endocytose av signalmolekylene
Vil i så fall være viktig for å slå av signal

D Kryssbinding av reseptorer ved binding av signalmolekylet
Er en vanlig måte å signalere på, men avgjør ikke spesifisitet i alle sammenhenger

000015745eb1b42ebd

28
Adrenalin signalerer via G-protein koblet reseptor og adenylat syklase.
Hvilken intracellulær budbringer dannes?

A Syklisk ATP
B Syklisk GMP
C X Syklisk AMP
D Syklisk ADP

000015745eb1b42ebd

29
 Alfa-heliks-strukturer er et eksempel på sekundærstruktur i proteiner. Hvilke bindinger inngår i alfa-
heliksstrukturer?

A Van der Waals-bindinger
B Ionebindinger
C X Hydrogenbindinger
D Kovalente bindinger

000015745eb1b42ebd

30
Biokjemiske reaksjoner i kroppen vår reguleres på mange måter, blant annet med "feedback loops".
Hvordan kan disse bidra i negativ regulering?

A X endeproduktet i en reaksjonsvei hemmer et enzym lenger opp i den samme reaksjonsveien
B endeproduktet i en reaksjonsvei stimulerer et enzym lenger ned i den samme reaksjonsveien
C endeproduktet i en reaksjonsvei stimulerer til syntese av reaktanter i den samme reaksjonsveien
D endeproduktet i en reaksjonsvei hemmer syntese av inhibitorer av den samme reaksjonsveien

000015745eb1b42ebd
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Oksidativ fosforylering foregår i indre mitokondriemembran; der konvergerer degradering (katabolisme)
av karbohydrater, aminosyrer og fett. Ved cellulær respirasjon blir O2 redusert til H2O vha elektroner
donert fra NADH og FADH2. Denne elektrontransportkjeden genererer en kjemiosmotisk gradient over
indre mitokondriemembran.
Hvorfor oppstår gradienten og hva brukes den til?

A Energi fra ATP brukes til å pumpe de reduserte elektronbærerne NADH og FADH2 over
membranen. Gradienten som dannes brukes til å nøytralisere pH. 

B Energi fra ATP brukes til å pumpe protoner over membranen. Den elektrokjemiske gradienten
som genereres brukes til å redusere elektronbærerne NAD+ og FAD+.

C X Energien fra de reduserte elektronbærerne NADH og FADH2 brukes til å pumpe protoner over
membranen. Den elektrokjemiske gradienten som genereres brukes til å drive ATP syntese.

D De oksyderte elektronbærerne NAD+ og FAD+ skaper en konsentrasjonsgradient over
membranen. Energien brukes til å drive ATP syntese.

000015745eb1b42ebd

32
Hvordan skiller replikasjon i prokaryote celler seg fra replikasjon i eukaryote celler?

A Elongeringsfarten er lavere under DNA replikasjon i prokaryote enn under DNA replikasjon i
eukaryote celler

B X Prokaryote kromosom har et enkelt replikasjonsorigo, mens eukaryote kromosom har mange
C Prokaryote celler produserer Okazaki-fragment under DNA replikasjon, noe som ikke skjer i

eukaryote celler
D Prokaryote kromosom har histoner, det har ikke eukaryote

000015745eb1b42ebd
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Hva kreves i tillegg til RNA polymerase i transkripsjon av eukaryote gen?

A Ribosom og tRNA
Ribosom og tRNA behøves ved translasjon, ikke ved transkripsjon

B Start og stopp kodon
Med "kodon" mener vi oftest trippel-nekleotidkoden som er involvert når informasjon fra mRNA blir
translatert til primærprotein i translasjonen; transkripsjon er ikke avhengig av slilke kodon

C X Transkripsjonsfaktorer
Riktig svar fordi RNA polymerasen er avhengig av protein i denne kategorien for å være aktiv

D Proteinproduktet fra promotoren
Irrelevant

000015745eb1b42ebd

34
I degradering av pyruvat og gjennom sitronsyresyklus konserveres energien fra oksidasjon effektivt i
form av reduserte kofaktorer som NADH of FADH2. Hvordan omsettes denne energien til en type
energi som cellene enkelt kan bruke i andre prosesser?

A Energien i NADH og FADH2  kan utnyttes til å utføre arbeid fordi dette er energirike forbindelser
som inngår i syntesen av ATP.

B Elektronene i bindingene mellom karbonatomene i pyruvat ender opp med å binde O2 slik at de
tilslutt ender opp i vannmolekyler som cellene utnytter.

C X NADH og FADH2 transporterer elektronene inn i elektrontransportkjeden i
mitokondriemembranen. Dette fører til dannelse av en elektrokjemisk gradient over den indre
mitokondriemembranen som driver dannelse av ATP.

D Karbonatomer donert fra pyruvat fører til dannele av CO2 som er energirike molekyler som
cellene utnytter.
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I en kjemisk reaksjon i en celle der A+B blir til C+D vil det instille seg en likevekt mellom reaktanter (A,
B) og produkter (C, D). Hva skjer med denne likevekten hvis noe av produktet D blir fjernet, f.eks. ved
at det inngår i en annen reaksjon?

A X Likevekten vil forskyves  mot produktene slik at vi får dannet mere D
B Likevekten vil forskyves slik at A og B hoper seg opp i cellen.
C Likevekten vil forskyves mot reaktantene slik at det blir forbrukt mer A og B
D Likevekten forskyves slik at mengden C også minker

000015745eb1b42ebd
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Hva menes med benevnelsen "antiparallell" med hensyn til trådene som utgjør DNA?

A X 5' til 3' retningen i den ene tråden går motsett vei av 5' til 3' retningen i den andre tråden
B En tråd er positivt ladd mens den andre er negativt ladd
C En tråd inneholder bare puriner mens den andre inneholder bare pyrimidiner
D Det at DNA er vridd danner antiparallelle trådar
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Glukoneogenesen er en «reversering» av glykolysen. Under lengre tids faste er glukoneogenese
eneste kilde til glukose.
Hvor skjer denne prosessen?

A X  I lever og nyrer
Enzymet glukose-6-fosfatase (som katalyserer siste trinn i glukoneogenesen) finnes forankret i
ER-membranene i lever og nyreceller. Glukkoneogenese kan derfor skje i disse organene.

B  I alle celler
Svaret er feil. Enzymet glukose-6-fosfatase (som katalyserer siste trinn i glukoneogenesen) finnes
forankret i ER-membranene i lever og nyreceller. Enzymet finnes ikke i f. eks. hjerne eller
muskler. Glukoneogenesen foregår derfor ikke i sistnevnte organ.

C  I muskler
Svaret er feil. Enzymet glukose-6-fosfatase (som katalyserer siste trinn i glukoneogenesen) finnes
ikke i muskelceller

D  I lever
Svaret er kun delvis riktig. Enzymet glukose-6-fosfatase (som katalyserer siste trinn i
glukoneogenesen) finnes forankret i ER-membranene i lever men også i nyreceller.

000015745eb1b42ebd
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 Hva er forskjellen på toksikokinetikk og toksikodynamikk?

A X Toksikokinetikk forteller om hastigheten for opptak, fordeling, metabolisering og utskilling av
kroppsfremmede stoffer, mens toksikodynamikk forteller om virkningsmekanismen for stoffene.

B Toksikodynamikk forteller om hastigheten for opptak, fordeling, metabolisering og utskilling av
kroppsfremmede stoffer, mens toksikokinetikk forteller om virkningsmekanismen for stoffene.

C Toksikokinetikk forteller om hvilke opptaksveger som er viktigst for at kroppsfremmede
stoffer mest mulig effektivt skal gi toksisk virkning.

D Toksikodynamikk forteller om når kroppsfremmede stoffer når sin mest effektive konsentrasjon i
målorganet.
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I cellekjernen er DNA organisert i kromatin. Grunnenheten i kromatin består av 8 histonmolekyler
kompleksert med ca 150 bp DNA.
Hva betegnes denne enheten?

A Nukleotid
Nei - nukleotid er grunnenheten (byggesten) i DNA

B Kromosom
Nei - kromosom er et lineært DNA-molekyl. Vi har normalt 23 par kromosomer (46 stk i diploide
celler), hvorav 22 par er autosomer og 1 par er kjønnskromosomer (XX eller XY)

C X Nukleosom
Riktig svar!

D Solenoid
Nei - dette er det samme som 30 nm fiber og er et høyere nivå av kromatinorganisering

000015745eb1b42ebd
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En 78 år gammel dame blir undersøkt ved gynekologisk avdeling. Der finner man en 5 cm stor tumor i
det lille bekken.
Hvilken benet struktur i bekkenskjelettet utgjør skillet mellom det store og lille bekken?

A Arcus pubis
B X Linea terminalis
C Crista iliaca
D Ramus inferior ossis pubis
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Hvilken av de nedenfornevnte påstander er riktig om et ekte ledd.

A X Leddbrusken har ingen synovialbekledning.
B Synovialhinnen kler innsiden av leddkapselen og leddbrusken.
C Leddbrusken utgjøres av fiberbrusk.

Leddbrusken består av hyalin brusk. I noen ledd kan det være for eks. leddleppe eller menisk
som er bygd opp av fiberbrusk.

D Leddbrusken er kledd av perikondrium
000015745eb1b42ebd
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På barnepoliklinikken treffer du en fem år gammel jente som er henvist pga kortvoksthet. I tillegg ser
du i papirene at hun har en medfødt hjertefeil og et særegent utseende med bla «nakke-webbing».
Hun har normal psykomotorisk utvikling.
Hvilken diagnose har hun?

A Down syndrom
B X Turner syndrom

Opplysningen om normal psykomotorisk utvikling er det som i dette tilfellet skiller Turner fra Down
C Klinefelter syndrom
D Angelman syndrom
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Ulike mutasjoner kan gi ulike biokjemiske konsekvenser.
Hva er den mest sannsynlige konsekvensen på proteinnivå som følge av en dominant negativ
mutasjon?

A X Ødeleggelse av proteinfunksjonen
B Økt proteinaktivitet/funksjon
C Redusert proteinaktivitet/funksjon
D Ingen proteinproduksjon
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Antisipering er et fenomen som fører til økende alvorlighetsgrad og tidligere debut av enkelte
genetiske sykdommer. Dette fenomenet er assosiert med en spesiell type mutasjon.
Hvilken type mutasjon er dette?

A X Triplett repetisjon ekspansjon
Antisipering oppstår i forbindelse med triplettekspansjon. Dess større ekspansjonene er (større
antall repetisjoner), dess større alvorlighetsgrad har sykdommen. Eksempler på slike sykdommer
er Huntingtons sykdom (CAG repetisjon), Fragilt X syndrom (CGG repetisjon) og Myotonisk
dystrofi (CTG repetisjon).

B Missense-mutasjon
C Delesjon-mutasjon    
D Leserammeskift-mutasjon
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I en familie med en dominant nedarvet sykdom, er bestemor og hennes barnebarn affisert av
sykdommen, mens ingen av barnets foreldre har sykdommen.
Hva er den mest sannsynlige forklaringen på dette?

A Nyoppstått mutasjon
B Kjønnscelle mosaikk
C X Ufullstendig penetrans

Mange dominant arvede sykdommer har en ufullstendig penetrans; det vil si at den hopper over
en generasjon. Derfor er dette den mest sannsynlige forklaringen. Hvis det hadde vært en
nyoppstått mutasjon, ville en forventet å finne sykdommen i en generasjon og påfølgende
generasjoner, men ikke i generasjonen før der den oppsto. Variabel ekspressivitet ville ført til ulikt
uttrykk av symptomene, mens kjønnscelle mosaikk ville komme til uttrykk i en generasjon og i
påfølgende generasjoner.

D Variabel ekspressivitet
000015745eb1b42ebd
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Delesjon er en type mutasjon som kan føre til rammeskift, og på denne måten endre mange
aminosyrer i proteinet som genet koder for. Dette kan få katastrofale følger for cellen.
Hva er som regel den minst alvorlige hendelsen?

A X Tap av 3 nukleotider
B Tap av 2 nukleotider
C Tap av 1 nukleotid
D Tap av 4 nukleotider

000015745eb1b42ebd
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En pasient med mistenkt myasthenia gravis kommer til klinisk nevrofysiologisk undersøkelse.
Hvilket svar vil passe best med denne sykdommen?

A Nevrografisk lave motoriske- og sensoriske svar uten økning eller reduksjon av svaramplituden
ved repetitiv stimulering

B Nevrografisk lave motoriske svar og økt svaramplitude ved repetitiv stimulering
C Nevrografisk sensoriske og motoriske svar innenfor normalområdet og med økende

svaramplitude ved repetitiv stimulering
D X Nevrografisk normale motoriske svar samt gradvis reduserte svaramplituder ved repetitiv

stimulering
000015745eb1b42ebd
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Du studerer sammenhengen mellom nerveledningshastighet og funksjon hos mennesker og ser bl a
på gruppen nervefibre med høyest ledningshastigheter.
Hvilket kjennetegn passer på denne gruppen nervefibre?

A Formidler varme og temperaturopplevelse
B X Er mest følsomme for trykkskade
C Små motoriske enheter
D Er lette å aktivere
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Du måler spenningsforskjellen mellom inn- og utsiden i ulike celler og kan da finne f eks
hvilemembranpotensialet. 
Hva omtrent er dette inne i en nervecelle?

A Pluss 40-60 mV
B Minus 40-60 mV
C Pluss 60-80 mV
D X Minus 60-80 mV
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En kvinne på 54 år kommer til deg som fastlege med store smerteplager i muskulatur flere steder i
kroppen. Hun er engstelig for alvorlig sykdom. Du har tatt en del prøver som er normale, og mistenker
at hun har fibromyalgi. Du ønsker nå å kartlegge psykososiale forhold i henhold til en "biopsykososial
forklaringsmodell".
Hva innebærer dette  begrepet?

A At sykdommen starter på grunn av psykologiske forhold, men påvirkes av sosiale og biologiske
forhold

B X At sykdommen starter på grunn av biologiske forhold, men psykologiske og sosiale forhold bidrar
til å gjøre plagene langvarige

C At sykdommen starter på grunn av psykologiske eller sosiale forhold, men gir utslag i kroppslige
symptomer
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En kvinne på 42 år jobber som rengjøringsassisten og har de siste ukene fått tiltakende smerter i en
skulder. Du vet at rotatorcuffen er lokalisert til skulderen og at den ofte kan være årsaken til
skuldersmerter. Rotatorcuffen består av flere muskler som du ønsker å undersøke hos denne
pasienten.
 Hvilken av disse musklene tilhører denne muskelgruppen?

A Musculus biceps brachii
B Musculus teres major
C Musculus rhomboideus
D X Musculus supraspinatus
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Ved undersøkelse av abduksjon av skuldra til en pasient får han smerter og nedsatte leddutslag ved
aktiv test og ved passiv test.
Hvilke/hvilken struktur mener du mest sannsynlig er årsaken til disse funnene?

A Det kan være senefeste
Testes best med isometrisk test

B Det kan være leddbrusk
Kan også være leddkapsel

C X Det kan være både leddkapsel og leddbrusk
D Det kan være leddkapsel

Kan også være leddbrusk
000015745eb1b42ebd



-13-

53
En kvinne på 56 år kommer til kontoret ditt med smerter i skulder og nakke som har vedvart i 14 uker.
Smerter som vedvarer utover 12 uker kalles ofte langvarige (kroniske) smerter.
Hva kjennetegner denne type smerter?

A Langvarig smerte kommer ofte på grunn av psykiske forhold som somatiseres
somatiseringslidelse er en egen diagnose, og de fleste personer med langvarig smerte har ikke
somatiseringslidelse

B Langvarig smerte kan skyldes skade, psykologisk stress eller sosiale forhold
Psykologiske forhold eller sosiale forhold fører sjelden til smertestilstander alene, men er ofte
forverrende faktorer

C Langvarig smerte skyldes forsinket tilheling av vevet, men kan forverres av psykososialt stress
De fleste former for vevsskade har leget seg selv innen 12 måneder

D X Langvarig smerte kommer ofte av en skade, men kan forverres av andre faktorer enn opprinnelig
årsak
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Du måler blodtrykk og puls på en sittende pasient. Pasienten reiser seg opp og står i 1 minutt. Han
bruker ingen medikamenter, og han er hjerte- og karfrisk.
Hvilke endringer tilkommer i blodtrykk og puls?

A X Systolisk blodtrykk endres lite, diastolisk blodtrykk stiger, og pulsen stiger.
Riktig svar.

B Systolisk blodtrykk stiger, diastolisk blodtrykk endres lite, og pulsen stiger.
Feil svar, normal respons på stillingsendring er gitt i svaralternativ c.

C Systolisk blodtrykk faller, diastolisk blodtrykk stiger og puls faller.
Feil svar, normal respons på stillingsendring er gitt i svaralternativ c.

D Systolisk blodtrykk faller, diastolisk blodtrykk faller og puls faller.
Feil svar, normal respons på stillingsendring er gitt i svaralternativ c.

000015745eb1b42ebd

55
En 25 år gammel kvinne har vært på sopptur. Hun har overvurdert sin biologikunnskap og har spist
stuing laget av en sopp som gir kraftig sympatikusstimulering. Du ser henne som legevaktslege.
Hvilke kardiale, sirkulatoriske og gastroenterologiske funn kan du forvente deg?

A Takykardi, hypertensjon og økt sekretproduskjon
Se D

B X Takykardi, hypertensjon og redusert sekretproduskjon
Sympatikusstimulering gir økt hjertefrekvens, økt blodtrykk og hemmer sekretproduksjon i
gastrointestinalsystemet

C Takykardi, hypotensjon og redusert sekretproduskjon
Se D

D Bradykardi, hypertensjon og økt sekretproduskjon
Se D
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For å redusere måleusikkerhet, krever god blodtrykksmåling standardiserte prosedyrer og godt utstyr.
Blodtrykksmansjettens bredde og armens posisjon i forhold til hjertet har betydning for måleresultatet. I
hvilke situasjoner vil begge forhold kunne føre til overestimering av blodtrykket? 

A Mansjetten er for bred i forhold til overarmens omkrets og overarmen er posisjonert under
hjertehøyde.
Blodtrykket underestimeres av mansjettbredde, overestimeres av armposisjon.

B Mansjetten er for smal i forhold til overarmens omkrets og overarmen er posisjonert over
hjertehøyde.
Masjettbredden overestimerer blodtrykket og armposisjonen underestimerer blodtrykket.

C Mansjetten er for bred i forhold til overarmens omkrets og overarmen er posisjonert over
hjertehøyde.
Blodtrykket underestimeres av begge forhold.

D X Mansjetten er for smal i forhold til overarmens omkrets og overarmen er posisjonert under
hjertehøyde.
Riktig svar; begge forhold fører til overestimering av blodtrykket.
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Ultralyd Dopplermåling av blodstrømshastigheter i sirukalsjonsapparatet er i omfattende bruk.
Hva karakteriserer målinger av blodstrømshastigheter med  ultralyd i pulset Dopplermodus

A X Presis dybdeoppløsning og begrenset mulighet for å måle høye hastigheter
B Upresis dybdeoppløsning og mulighet for å måle høye hastigheter

Dette er karkateristisk for såkalt kontinuerlig Dopplermodus (Continous Wave Doppler)
C Presis dybdeoppløsning og mulighet for å måle høye hastigheter

Dette er en optimal situasjon, dessverre lar disse parametetrene seg ikke forene med
konvensjonell teknologi

D Upresis dybdeoppløsning og begrenset mulighet for å måle høye hastigheter
000015745eb1b42ebd
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Ved en rekke ulike sykdomstilstander i lungene kan vi oppleve at kroppen ikke klarer å kvitte seg med
CO2 (karbondioksyd) på en normal måte slik at karbondioksyd hoper seg opp.
Hvilken patofysiologisk mekanisme kan ligge bak dette?

A Sykdommer som fører til at samstemmingen mellom ventilasjons og perfusjon forskyves (såkalt
ventilasjonsperfusjonsmismatch).
Gir hypoksemi, men ikke karbondioksydretensjon, siste kompenseres f eks ved bedret utluftning i
andre deler av lungen, hvilket er vanskelig når det gjelder oksygen pga oksyhemoglobinets
disossiasjonskurve (stikkord avflating)

B Sykdommmer som fører til lavt hemoglobinnivå (anemi), da hemoglobinet også transporterer
karbondioksyd.
Riktignok bidrar hemoglobin til karbondioksydtarnsport, men er kvantitativ uviktig med tanke på
total eliminasjon av  karbondiosyd.

C Sykdommer som fører til at diffusjonen i lungene nedsettes.
Aldri i praksis. Diffusjon for karbondioksyd er > 20 ganger raskere enn for oksygen, dvs dersom
diffusjonen blir så dårlig at karbondioksyd ikke elimineres, vil pasienten for lengst være død av
oksygenmangel.

D X Sykdommer som fører til at en pasient hypoventilerer (hypoventilasjon).
Retensjon av karbondioksyd skyldes alltid en form for hypoventilasjon (f eks tap av lungevolum,
nevromuskulære tilstander, deformiteter i toraksveggen, svekket sentral "drive" mm)
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Når en skal ta en vanlig arteriel blodgass stikke de fleste i dag i arteria radialis. Det er lett å stikke feil
og få venøst blod i steden.
Hvilken av de følgende svaralternativene er mest sannsynlig en venøs blodgass hos en frisk
person?

A pH 7.40, pCO2:4,5 kPa, pO2: 13,5 kPa
Dette ville vært en helt normal arteriell blogass og har alt for høy pO2 til å kunne være venøs

B X pH 7.40, pCO2:6,0 kPa, pO2: 5,2 kPa
Det er ofte liten forskjell på pCO2 i venøst og arterielt blod hos friske voksne. Den store
forskjellen ligger i pO2 som er betydelig høyere i en arteriell enn en venøs blodgass hos friske

C pH 7.40, pCO2:6,0 kPa, pO2: 8,2 kPa
For høy pO2 til å være en venøs blodgass

D pH 7.40, pCO2:1,0 kPa, pO2: 7,2 kPa
For lav pCO2 og for høy pO2 til å være en venøs blogass hos en frisk person
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En 70 årig kvinne har KOLS og kommer inn i akuttmottaket med en KOLS forverring. Hun er veldig
tungpust og har hørbar pipende respirasjon. Du får med deg at sykepleierne gir henne Atrovent
(Antikolinergikum) og Ventolin (Adrenergikum) på forstøver og at hun blir bedre av dette.
Hva er den mest annsynlige årsaken til at hun blir bedre på denne behandlingen?

A X Atrovent og Ventolin relaxerer glatt muskulatur
Atrovent som antikolinergikum og Ventolin som adrenergikum og som stimulerer betta 2
reseptorene i glatt muskulatur fører begge til at den kraftige muskeltonusen i glatt muskulatur
løser seg opp (muskelrelaxasjon) og som da fører til utvidelse av luftrøret

B Atrovent og Ventolin demper inflammasjonsprosessen
C Atrovent og Ventolin påvirker pustesenteret og bedrer derfor tungpustheten
D Atrovent og Ventolin løser opp og bedrer evnen til å få opp det seige slimet
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Ventilasjons- perfusjonsratio (forholdet mellom ventilasjon og perfusjon) beskriver samstemmingen
mellom  ventilasjon og perfusjon i lungene og bør ideelt sett være nærmest mulig 1. Dersom
ventilasjons- perfusjonsratio avviker mye fra 1, kalles det ventilasjons-perfusjons mismatch. En slik
form for  mismatch kan være at ventilasjons- perfusjonsratio blir høyt (> 1).
I en slik situasjon foreligger et av følgende:

A Dette forholdet er  høyere i nederste deler av lungene (basis) enn i toppen av lungene (apeks).
Nei. Riktig nok øker både ventilasjon og perfusjon fra topp mot bunn i lungene, men økningen er
størst for sirkulasjone slik at ratio blir høyest i lungetoppene.

B Dette er en situasjon som gir økt fysiologisk shunting.
Nei. Shunting er perfusjon av ikke-ventilerte områder i lungene og gir lavt ventilasjons-
perfusjonsratio.

C Dette er en situasjon som gir økt  bronkial luftveismostand.
Feil.

D X Dette er en situasjon som gir økt fysiologisk dødrom
Riktig. Dødrom er ventilering av ikke-perfunderte områder i lungene, dvs høyt ventilasjons-
perfusjonsratio.
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En tilstrekkelig høy hemoglobinverdi ("blodprosent") er nødvendig for høy fysisk kapasitet ved
anstrengelser. F eks doper enkelte utholdenhetsidrettsutøvere seg for gjennom høyere
hemoglobinverdier å bedre prestasjonen.  Høy hemoglobinverdi vil altså bedre det maksimale
oksygenopptaket.
Hvilket av følgende utsagn om oksygentransporten i blodet er riktig for denne situasjonen?
 

A Oksygenmetningsprosenten av hemoglobinet (hemoglobinbindingen) øker mens mengden løst
oksygen i blodet (PaO2) forblir uendret.
Kfr kommentar for b.

B Okygenmetningsprosenten av hemoglobinet (hemoglobinbindingen) forblir uendret mens
mengden løst oksygen i blodet (PaO2) øker.
Nei.

C X Både oksygenmetningsprosenten av hemoglobinet (hemoglobinbindingen) og mengden løst
oksygen i blodet (PaO2) forblir uendret.
Hemoglobinnivået påvirker mengden oksygen som fraktes med hemoglobin, men ikke
hemoglobinets oksygenmetning eller PaO2.

D Både oksygenmetningsprosenten av hemoglobinet (hemoglobinbindingen) og mengden løst
oksygen i blodet (PaO2) øker.
Nei.
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Vignett: En mann på 72år har røkt betydelig i 50år og møter hos primærlegen med gradvis økende
tung pust, hoste og økt slimdannelse (oppspytt) siste året, ellers er han uten spesielle symptomer eller
funn
Hvilken tilstand mistenker du og hvordan beskrives pasientens mest sannsynlige pustemønster
(tungpusthet)?

A Tilstanden representerer mest sannsynlig tilbakevendende luftveisinfeksjon, og han vil mest
sannsynlig fremby kortpusthet (det er primært er vanskelig å puste inn, det en benevner
obstruksjon)
Alder og røykebelastning sammen med de oppgitte symptomer (uten andre symptomer eller funn)
sannsynliggjør diagnosen KOLS, med mulig eksasebasjon senere tid, hvor et pressende, pipende
og forlenget expirium er typisk presentasjon (vanskelig å puste ut, obstruktiv) beskriver best
pasientens pustemønster best

B X Tilstanden representerer mest sannsynlig  KOLS, og mulig eksaserbasjon senere tid, og han vil
mest sannsylig fremby et pressende, pipende og forlenget expirium (vanskelig å puste ut, det en
benevner obstruksjon)
Alder og røykebelastning sammen med de oppgitte symptomer (uten andre symptomer eller funn)
sannsynliggjør diagnosen KOLS, med mulig eksasebasjon senere tid, hvor et pressende, pipende
og forlenget expirium er typisk presentasjon (vanskelig å puste ut, obstruktiv) beskriver best
pasientens pustemønster best

C Tilstanden representerer mest sannsynlig tilbakevendende luftveisinfeksjon, og han frembyr mest
sannsynlig et langt og besværet innpust og et kort ubesværet utpust (det en benevner
obstruksjon)
Alder og røykebelastning sammen med de oppgitte symptomer (uten andre symptomer eller funn)
sannsynliggjør diagnosen KOLS, med mulig eksasebasjon senere tid, hvor et pressende, pipende
og forlenget expirium er typisk presentasjon (vanskelig å puste ut, obstruktiv) beskriver best
pasientens pustemønster best

D Tilstanden representerer mest sannsynlig KOLS, og mulig eksaserbasjon senere tid, og pasienten
frembyr mest sannsynlig et langt ubesværet innpust og et kort, pressende og pipende utpust (det
en benevner obstruksjon)
Alder og røykebelastning sammen med de oppgitte symptomer (uten andre symptomer eller funn)
sannsynliggjør diagnosen KOLS, med mulig eksasebasjon senere tid, hvor et pressende, pipende
og forlenget expirium er typisk presentasjon (vanskelig å puste ut, obstruktiv) beskriver best
pasientens pustemønster best

000015745eb1b42ebd
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Ved klinisk lungeundersøkelse finner man perkutorisk dempning lokalisert til nedre halvdel baktil over
høyre hemithorax.
Hvilken tilstand kan man utelukke på bakgrunn av dette?

A Man kan utelukke en atelektase på høyre side.
Ved atelektase er det kollaps av lungeparenkym, med dempning ved perkusjon

B Man kan utelukke en pleuraeffusjon på høyre side.
Pleuraeffusjon = væske i pleurahulen, med dempning ved perkusjon

C Man kan utelukke en lobær pneumoni på høyre side.
Lobær pneumoni gir konsolidering av lungeparenkymet, med dempning ved perkusjon

D X Man kan utelukke en pneumothorax på høyre side.
Pneumothorax kan utelukkes. Pneumothorax = friluft i pleurahulen, med hypersonor
perkusjonslyd
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Du oppsøkes av en 25 år gammel tidligere frisk mann som klager over ubehag i brystet.
Ved klinisk lungeundersøkelse finner man hypersonar perkusjonslyd lokalisert til øvre halvdel fortil over
høyre hemithorax.
 Hva er den sannsynlig årsak for dette funn?

A En pleuraeffusjon på høyre side er veldig sannsynlig.
Pleuraeffusjon = væske i pleurahulen, med dempning ved perkusjon

B X En pneumothorax på høyre side er veldig sannsynlig.
Pneumothorax = friluft i pleurahulen, med hypersonar perkusjonslyd

C En atelektase på høyre side er veldig sannsynlig.
Ved atelektase er det kollaps av lungeparenkym, med dempning ved perkusjon

D En lobær pneumoni på høyre side er veldig sannsynlig.
Lobær pneumoni gir konsolidering av lungeparenkymet, med dempning ved perkusjon
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Høytboende inkaindianere har høy hemoglobinkonsentrasjon i blod. Hva er mekanismen?

A Lavt O2 tilbud gir hyperventilasjon, som stimulerer hemoglobinsyntese via strekkreseptorer i
lungene

B X Hypoksi i inspirasjonsluften gir lav Po2 i nyre som stimulerer erytropoetinproduksjon
C Lavt atmosfæretrykk gir lavt partialtrykk av NO2, som stimulerer erytropoetinsyntese i beinmargen
D Lav PCO2  på grunn av hyperventilasjon gir repiratorisk alkalose som stimulerer

erytropoetinproduksjon i lever
000015745eb1b42ebd
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Hvilket signal fører til utsvømming (mobilisering) av hematopoietiske stamceller fra beinmarg til perifert
blod?

A Dannelse av toksiske oksygenradikaler
B X Økning av konsentrasjonen av G-CSF
C Hypoksi i beinmargen
D Kjemotakse langs en kjemokingradient

000015745eb1b42ebd

68
Hvilken konfigurasjon eller struktur finnes hovedsaklig i hemoglobinmolekylet når det binder O2 i
lungekapillærene?

A X "Løs"konfigurasjon med større avstand mellom globinkjedene
B Binding av NO (nitrogenoksid) til alfakjedene
C Tetramer av gamma-kjeder
D "Tett"konfigurasjon med mindre avstand mellom globinkjedene

000015745eb1b42ebd
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Hvilket symptom/funn nevnt nedenfor kan være et anemisymptom?

A synsforstyrrelse
B magesmerter
C hoste
D X hurtig puls

Lav oksygentransport pga anemi blir automatisk kompensert med hurtig puls, dvs økt transport av
blod og oksygen
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Leveren er et stort organ med mange ulike funksjoner.
Hva er den viktigste grunnen til at funksjonssvikt i dette organet gir ødemer (økt mengde vevsvæske)?

A X Nedsatt produksjon av albumin
En av leverens mange viktige funksjoner er produksjon av en stor mengde ulike proteiner som
skilles ut i blodet, blant annet albumin som har en svært viktig rolle i å opprettholde det
kolloidosmotiske trykket i plasma i blodbanen. Ved svikt i leverens funksjoner vil produksjonen av
albumin bli mindre sik at mengden albumin i blodet reduseres og plasmavæske lekke ut i vevet.
Økt trykk i portvenen vil kunne bidra til væske i bukhulen (ascites), redusert produksjon av
koagulasjonsfaktorer vil gi økt blødningstendens og mer blødning ut i vev, men ikke ødem.
Redusert blodgjennomstrømning i leveren er ikke direkte viktig for utvikling av ødem.

B Redusert blodgjennomstrømning
C Økt blødningstendens
D Økt trykk i portvenen
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Den karakteristiske grønnaktige fargen til galle skyldes et nedbrytningsprodukt.
Hvilket viktig biologisk molekyl er hovedkilden for prosessen som gir dette produktet?

A X Hemoglobin
Konjugert bilirubin er pigmentstoffet som gir gallen farge. Det dannes ved nedbrytning av heme-
molekylet som er en viktig prostetisk gruppe i mange biologiske molekyl, hvorav den viktigste
kilden er hemoglobin (utgjør ca 80%) i røde blodceller. Det er også noe heme i myoglobin i
muskulatur, men det utgjør kun en liten del. Urobilinogen dannes først etter at gallen skilles ut i
tarmen.

B Urobilinogen
C Bilirubin
D Myoglobin
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Absorpsjon av vann i magetarmkanalen er passiv og bestemmes i stor grad av forskjeller i osmolalitet
mellom innholdet i lumen og i blodet.
Hvis man spiser et svært saltholdig (hypertont) måltid, hvor vil det meste av denne absorpsjonen
(netto) fra lumen og til blodet skje?

A I alle deler av tarmen
B I ventrikkelen og duodenum
C I duodenum og jejunum
D X I ileum og kolon

Vannabsorpsjon er passiv og vann kan bevege seg begge veier over tarmveggen avhengig av
osmolalitetsforskjeller mellom innholdet i lumen og i blodet. Ved et hypertont måltid når
tarminnholdets osmolalitet er større enn blodets, vil det derfor i øvre del av tarmen først skje en
netto sekresjon av vann inn til lumen. Men ettersom de ulike næringsstoffene og elektrolyttene
absorberes når innholdet beveger seg nedover i tarmen, vil osmolaliteten falle og bli mindre enn
osmolaliteten i blodet, noe som resulterer i netto absorpsjon av vann i de nedre delene av tarmen
(ileum og kolon). (Motsatt vil netto transport av vann fra et hypotont måltid foregå i øvre del av
tarmen og dermed også det meste av absorpsjonen).

000015745eb1b42ebd



-19-

73
En fryktet komplikasjon ved beinbrudd er at kar og/eller nerver som passerer forbi stedet, kan bli utsatt
for skade idet de strekkes over skarpe bruddender. Hvilke to strukturer er særlig utsatt ved den formen
for brudd som dette røntgenbildet viser?

A X A. brachialis og n. medianus
B N. medianus og n. ulnaris
C N. radialis og a. brachialis
D A. brachialis og n. ulnaris
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Dette er et utsnitt av et mikroskopisk bilde fra bronkialslimhinne.
Hvilken av pilene peker på en kjertel-acinus av serøs type?
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A A
B B
C C
D X D
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Ved for eks. D-vitamin-mangel inntrer det en svikt i mineraliseringen i benet.
Hva er det typiske histologiske bildet ved slik tilstand?

A Økt mengde osteoblaster
B X Økt mengde osteoid
C Økt antall osteocytter
D Økt antall osteoklaster
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Hvilken funksjon har mm. obturatorii på rotasjon i hofteleddet?

A Begge bevirker innoverrotasjon i hofteleddet
B X Begge bevirker utoverrotasjon i hofteleddet
C M. obturatorius internus utoverroterer, mens m. obturatorius externus innoverroterer hofteleddet
D M. obturatorius internus innoverroterer, mens m. obturatorius externus utoverroterer hofteleddet

000015745eb1b42ebd
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Gjennom hvilken åpning paserer n. ischiadicus ut av bekkenet?

A Lacuna vasorum
B X Foramen infrapiriforme
C Foramen ischiadicum minus
D Canalis obturatorius
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Bursa omentalis har litt variabel utstrekning, slik at recessus inferior noen ganger kan strekke seg til
nedenfor colon transversum.
Hvordan ligger i så fall pancreas og colon transversum i relasjon til bursa omentalis?

A Pancreas ligger foran og colon transversum bak bursa omentalis
B Pancreas og colon transversum ligger foran bursa omentalis
C X Pancreas og colon transversum ligger bak bursa omentalis
D Pancreas ligger bak og colon transversum foran bursa omentalis
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Musculus pectoralis major har flere funksjoner og fungerer bl.a. som en aksessorisk
respirasjonsmuskel.
Hva bidrar M. pectoralis major med i forbindelse med respirasjonsbevegelser?

A Øker thoraksvolumet ved forsert ekspirasjon
B X Øker thoraksvolumet ved forsert inspirasjon
C Minsker thoraksvolumet ved forsert inspirasjon
D Minsker thoraksvolumet ved forsert ekspirasjon
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Et ekte ledd er et ledd mellom to rørknokler.  Hvordan er leddflatene bygd opp?

A Fiberbrusk bekledt med synovialmembran
B Hyalin brusk bekledt med perikondrium
C Hyalin brusk bekledt med synovialmembran
D Bare fiberbrusk
E X Bare hyalin brusk
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Hvilket av hjertets kamre har nærest relasjon til oesofagus?

A Høyre atrium
B X Venstre atrium
C Venstre ventrikkel
D Høyre ventrikkel
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I bendannelse er osteoprogenitorcellene viktige.  Hvor er disse lokalisert i en rørknokkel?

A X Endost og periost
B I periost og perikondriet
C I de haverske kanaler
D Periost
E Endost

000015745eb1b42ebd
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Leveren er festet til naboorganene ved hjelp av flere ligamenter.
Hva heter ligamentet som er en rest etter vena umbilicalis?

A Ligamentum coronarius
B Ligamentum triangulare dexter
C X Ligamentum falciforme
D Ligamentum triangulare sinister
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Dette er to skisser av knær, sett forfra.
Hvilket kne, høyre eller venstre, er avbildet på hver av de to skissene?

A X A er venstre, B er høyre kne.
B A er høyre, B er venstre kne.
C Både A og B er høyre kne.
D Både A og B er venstre kne.

000015745eb1b42ebd

85
Hvilke knokler artikulerer med femur?

A X Os coxae, patella, tibia
B Os pubis, os ilium, tibia
C Os coxae, patella, tibia, fibula
D Os ischii, os ilium, tibia, fibula
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I hvilken nerve føres nervesignalet for patellarefleksen?

A N. tibialis
B X N. femoralis
C N. obturatorius
D N. peroneus (fibularis) communis
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I luftveiene finner vi sylindrisk, ciliert epitel med noen få unntak – som epiglottis og stemmebåndene.
Her er det i stedet flerlaget plateepitel, som er slitesterkt og tilpasset den mekaniske påkjenningen i
området. Hvorfor er det ikke hensiktsmessig med denne typen epitel i luftveiene for øvrig?

A Det er energetisk ufordelaktig å lage tykkere epitel enn det som er nødvendig i hver enkelt
lokalisasjon

B Flerlaget plateepitel er ugunstig for gassutvekslingen siden avstanden mellom den innåndede
lufta og det passerende blodet blir mye større

C Flerlaget plateepitel mangler begerceller, slik at man ikke får produsert slim, noe som er
nødvendig for å holde slimhinnene fuktige

D X Flerlaget plateepitel mangler cilier, noe som er nødvendig for å få fjernet de fremmedpartikene
som kommer inn med innåndingsluften
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Ei 15 år gammel jente løper nedover en ganske bratt bakke, da høyre kne plutselig gir etter slik at hun
faller overende. Etterpå klarer hun ikke å rette ut kneet, som gjør vondt, og hun klarer ikke å stå på
høyre fot. Ved undersøkelse virker det som kneet er deformert ved at en beinhard kul kjennes på
lateralsida. Dessuten er det hevelse på medialsida av kneet.
Hvilken skade forårsaker hevelsen på medialsida av kneet?

A X Ruptur av retinaculum patellare mediale
B Ruptur av meniscus medialis
C Ruptur av m. vastus medialis
D Ruptur av ligamentum collaterale mediale
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I John South"s "Dissector"s manual" fra 1825 omtales en muskel ved navn M. supinator radii longus 
med utspring som beskrives på følgende måte: "Fleshy from the ridge on the os humeri, which extends
above the outer condyle, and begins in a sharp point as high as the middle of the bone", mens festet
angis som: "Into the outer side of the base of the radius, .."
Hva kaller vi denne muskelen i dag?

A M. anconeus
B M. supinator
C M. extensor carpi radialis longus
D X M. brachioradialis
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Hvordan passerer nervus vagus gjennom diafragma?

A Sammen med aorta
B Sammen med v. cava inferior
C Sammen med den sympatiske grensestrengen
D X Sammen med oesophagus

000015745eb1b42ebd
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I noen kulturer har enkelte guttebarn blitt gjort til evnukker ved at testiklene er blitt fjernet før
puberteten. Uten testikler blir testosteronproduksjonen svært liten, og evnukker utvikler derfor ikke
normal mannlig seksualdrift.
Hva blir den mest iøynefallende konsekvensen for skjelettet av slik kastrasjon? 

A Rørknokler blir tynnere enn normalt
B Rørknokler blir tykkere enn normalt
C Rørknokler blir kortere enn normalt
D X Rørknokler blir lengre enn normalt
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Der hjertemuskelceller støter mot hverandre, finnes et område med spesialiserte, intercellulære
forbindelser. Noen forbindelser fungerer som anker for myofibrillene og sørger derved for overføring av
kontraksjonskraft mellom cellene. Andre sørger for at signalet til kontraksjon sprer seg fra en celle til
neste.
Hva kalles dette området hvor hjertemuskelceller støter mot hverandre?

A X Inskuddsskiver (intercalated discs)
B Nexus (gap junctions)
C Zonula adherens
D Fascia adherens
E Desmosomer
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Agricola skrev på femtenhundretallet om en dødelig lungesykdom som forekom blant gruvearbeidere
og som "tæret" bort lungevevet og spredte seg til andre organer.
Hvilken sykdom var det man på et langt senere tidspunkt fant ut at Agricola skrev om?

A Lungefibrose (støvlungesykdom)
nei, ikke spredning

B X Lungekreft
Ja, fra mye radon i gruvene viste det seg

C Lungetuberkulose
Nei, den spredte seg heller ikke i den forstand til andre organer og det står intet om feber.
Tuberkulose har blitt satt i sammenheng med kvartseksponering, men er eller ikke noen typisk
sykdom hos gruvearbeidere verken på den tiden eller nå.

D Lungeemphysem
ikke spredning og ikke umiddelbart dødelig.
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Tobakksrøyking øker risikoen for en rekke forskjellige kreftlokalisasjoner.
Hvilken av de følgende kreftlokalisasjoner er mest kjent for å være relatert til røyking?

A X Blærekreft
Ja, sterkt og klart

B Hjernetumor
nei ikke veldig

C Blod og bloddannende organer
D Leverkreft

nei, ikke veldig
000015745eb1b42ebd
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Man kan karakterisere personer ut fra ulike typer adferdsmønstre. 
Hva kjennetegner en person med adferdsmønster type A?

A Usikker, engstelig og aggresjonshemmet
B Høye ambisjoner, konkurranseinnstilt og unnvikende
C X Konkurranseinnstilt, aggressiv og behov for kontroll 
D Tvangspreget, avhengig og aggresjonshemmet
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Hvilken lov er det som i Norge regulerer de fleste forhold som har med arbeidslivet å gjøre, herunder
ansvarsforhold, arbeidsmiljø. arbeidervern og arbeidstid?

A Lov om arbeidstid
B X Arbeidsmiljøloven
C Ferieloven
D Lov om arbeidervern
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Hvorfor er forskningsdeltagernes informerte samtykke viktig i medisinsk forskning?

A Fordi deltagerne på egen hånd skal kontrollere at forskningsdeltagelsen har lav risko for dem
selv, og høy nytte for samfunnet

B Fordi medisinsk forskning kun er legitim hvis deltagerne selv har behandlingsmessig nytte av å
delta

C X Fordi deltagelse i medisinsk forskning innebærer risiko, samtidig som hensikten ikke primært er til
nytte for forskningsdeltagerne

D Fordi samtykke legitimerer forskning hvor risikoen for deltagerne er mye høyere enn nytten for
samfunnet

000015745eb1b42ebd

98
Hvilke prinsipper inngår i de fire prinsippene for helseetikk?

A X Velgjørenhet, ikke skade, autonomi og rettferdighet
B Rettferdighet, barmhjertighet, autonomi og velgjørenhet
C Velgjørenhet, empati, autonomi og rettferdighet
D Velgjørenhet, ikke skade, empati og rettferdighet
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Hva innebærer det norske synet på pasientautonomi i livets sluttfase?

A X At pasienten har rett til å frasi seg livsforlengende behandling
B At pasienten har rett til å få hjelp fra helsepersonell til å dø
C At helsepersonell har plikt til å gi den behandling som forlenger pasientens liv mest mulig
D At ikke-samtykkekompetente pasienter alltid skal gis gi den behandling som forlenger deres liv

mest mulig
000015745eb1b42ebd
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En kvinne (57 år) røyker ca. 15 sigaretter daglig. Hun spiser lite frukt, grønnsaker og grove
kornprodukter.
Hvilket vitamin bør hun passe spesielt godt på å få tilstrekkelig av?

A Vitamin D, fordi røyking øker risikoen for osteoporose 
Korrekt at røyking øker risikoen for osteoporose. Hovedkildene til vitamin D er animalske
matvarer, så de nevnte matvarene spiller liten rolle for vitamin D-inntaket hennes

B Vitamin B12, fordi røyking øker risikoen for DNA-skade 
Korrekt at røyking kan gi DNA-skade - kfr. økt kreftrisiko. Men vegetabilske matvarer inneholder
ikke vitamin B12. Kvinnen spiser sannsynligvis mye animalsk mat (fordi hun spiser lite plantekost)
og vil trolig få nok vitamin B12

C X Vitamin C, fordi røyking gir økt oksidativt stress 
Ja, en viktig effekt av røyking er økt oksidativt stress i kroppen. Vitamin C er en viktig
antioksidant. Røyking er assosiert med lavere vitamin C-nivåer i plasma, og behovet for økt
tilførsel hos røykere er godt dokumentert. Frukt og grønnsaker er de viktigste kildene til vitamin C.
Oppgaven kan løses uten å vite mye om røyking hvis man vet hvilke vitaminer som finnes / ikke
finnes i frukt, grønnsaker og grove kornprodukter

D Vitamin A, fordi røyking nedsetter immunforsvaret på slimhinnene 
Korrekt at røyking bl.a. reduserer ciliefunksjon på slimhinnene. Vitamin A finnes i andre matvarer
som ost og smør, så det er lite sannsynlig at hun får for lite. Ikke dokumentert at røykere trenger
ekstra tilskudd
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En kvinne (24 år) er opptatt av å holde seg i god form. På nettet har hun funnet et kosttilskudd som
skal være spesielt tilpasset personer som trener mye.  Det inneholder kalsium, magnesium, mangan,
krom, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E og en rekke B-vitaminer. Ut fra innholdsoversikten
beregner kvinnen at innholdet av noen vitaminer og mineraler er høyere enn ernæringsmyndighetenes
anbefalinger - se tabellen:

Sporstoff Prosent av anbefalt daglig inntak
Vitamin B12 - 9 ug 450 %
Vitamin C - 200 mg 265 %
Kobber - 2 mg 220 %
Sink - 12 mg 130 %
 Hvilket av innholdsstoffene er det mest ugunstig for henne å tilføre i så store mengder?

A X Kobber 
Høyt inntak kobber over tid øker risikoen for jernmangel pga. felles opptaksmekanisme. Kvinner i
menstruerende alder er utsatt for jernmangel

B Sink 
Sink bruker delvis samme opptaksmekanisme som kobber og jern, men ekstramengden i
tilskuddet er såpass liten at påvirkningen på jernopptaket neppe er så stor

C Vitamin B12 
Er vannløselig og overskuddet skilles ut, så høyere dose er ikke farlig

D Vitamin C 
Er vannløselig og overskuddet skilles ut. Gastrointestinale plager kan oppstå ved inntak over 1-2
g/dag over tid, så innholdet i tilskuddet er langt unna denne grensen

000015745eb1b42ebd


