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MODELLSVAR
Urvalsprov i FARMACI 24.5.2016
Helsingfors universitet
Itä-Suomen yliopisto
Åbo Akademi

INSTRUKTIONER:

1. Kontrollera att du har fått en pappersbunt med uppgifter (12 numrerade sidor) och en
svarsblankett.
2. Du har sammanlagt 3 timmar på dig att svara på alla uppgifter i pappersbunten.
3. Du får avlägsna dig tidigast kl. 10.30.
4. Provet slutar kl. 13.00.
5. Frågornas poängsättning finns i början av respektive delprov.
Uppgifterna är flervalsuppgifter. För varje fråga finns det bara ett rätt svar.
Vid fel svar erhåller man hälften av frågans poäng som minuspoäng. Lämnar man frågan
obesvarad eller om man anger flera alternativ som rätt svar, erhåller man 0 poäng. För varje
delprov kan man erhålla 0-20 poäng. För hela urvalsprovet kan man erhålla maximalt 40 poäng.
OBS! Urvalsprovet är gemensamt för sökanden till farmaci vid Helsingfors universitet, ItäSuomen yliopisto och Åbo Akademi. Universiteten har ändå olika regler angående minimipoäng
som måste erhållas från urvalsproven. Dessa regler anges i respektive universitets urvalskriterier.
6. Markera först dina svar på uppgiftspappret.
Överför till sist dina svar noggrant på svarsblanketten med blyertspenna. Endast
svarsblanketten returneras.
7. Skriv ditt namn och personbeteckning på svarsblanketten. Markera på svarsblanketten också
de ellipser som motsvarar din personbeteckning. Blanketten avläses optiskt.
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FYSIOLOGI OCH ANATOMI
Varje uppgift har endast ett rätt svar. För rätt svar erhåller man +0,8 poäng och för fel svar -0,4
poäng. Lämnar man uppgiften obesvarad eller anger man flera alternativ som svar, erhåller man 0
poäng. I fysiologi- och anatomiprovet kan man erhålla 0-20 poäng.

1. Grundläggande kemi och fysik
a) Då en person lyfter upp en bok som fallit på golvet, omvandlas musklernas kemiska energi
till lägesenergi
b) Radioaktiva isotoper används vid behandling av sköldkörtelcancer
c) Spårämnen är livsviktiga grundämnen och utgör en betydande del av människans kroppsvikt
d) Vattenmolekylerna utgör 70 % av kroppens alla molekyler

2. Organellerna
a) Ribosomerna i det korniga endoplasmatiska retiklet består av lipider och ribonukleinsyra
(RNA)
b) Det glatta endoplasmatiska retiklet deltar förutom i proteinsyntesen också i produktionen av
fettsyror och fosfolipider
c) Golgiapparaten packar proteiner, vilka ska föras in i cellmembranet, i sekretoriska
vesikler
d) Cellskelettet består av två olika typer av fibrer: mikrotubuli och mikrofilament

3. Celldelningen
a) Centromeren binder ihop två komplementära systerkromatider
b) Könscellerna är haploida, vilket innebär att de bara har hälften så många kromosomer
som andra celler medan en befruktad äggcell är diploid
c) Interfasen är en kort fas i cellens liv
d) Mutationer som uppstår i spermier har en betydande effekt på testosteronnivån på individen
som bär dessa könsceller

4. Kommunikationen mellan celler
a) Varje signalmolekyl som binds till en G-proteinkopplad receptor aktiverar en Gproteinmolekyl
b) Ju lägre koncentration av en signalmolekyl som krävs för att en viss andel av receptorerna
ska ha bundit en signalmolekyl, desto lägre affinitet har receptorn
c) Många medfödda sjukdomar beror på brist av normala hormonreceptorer och dessa
sjukdomar kan effektivt behandlas med hormontillförsel
d) Proteinfosfatas defosforylerar proteinet, d.v.s har en motsatt verkan än proteinkinas

5. Nervsystemet
a) Största delen av nervvävnadens volym utgörs av gliaceller
b) I det perifera nervsystemet bygger de schwannska cellerna upp myelinskidan, som
består av lipider
c) Afferenta nervfibrer är motoriska axoner
d) Största delen av reflexcentra ligger i olika delar av storhjärnans bark
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6. Nervsystemet
a) En nervcell står i kontakt med flera muskelceller, medan den enskilda muskelcellen
bara är innerverad av en nervcell
b) Postsynaptiska acetylkolinreceptorer i en neuromuskulär synaps är också kalciumkanaler
som öppnas, då transmittorsubstansen binds till kalciumkanalerna
c) En nervimpuls som når en stimulerande synaps, som finns mellan nervceller, leder alltid till
en nervimpuls i målcellen
d) I synapser mellan nervceller finns enzymer som i regel bryter ner transmittorsubstansen som
har frigjorts till synapsspalten

7. Sinnena
a) En sekundär sinnescell är en specialiserad nervcell vars axon leder en nervimpuls till
centrala nervsystemet
b) Nervimpulserna från de olika sinnesorganen är olika och en sinnesupplevelse beror på från
vilket sinnesorgan nervimpulsen kommer
c) Köldfibrerna som reagerar på hudens temperatur aktiveras endast vid sval temperatur (under
15 oC)
d) I ryggmärgens bakhorn bildar smärtfibrerna en stimulerande synaps med nervceller
som leder nervimpulser vidare till hjärnstammen eller till talamus

8.
a)
b)
c)
d)

Endokrina systemet
Hög plasmanivå av leptin ökar aptiten
Tillväxthormon ökar glukosupptaget i cellerna
Tallkottkörteln producerar hormonet melatonin från tryptofan
Kortisol ökar DNA-syntesen och förhindrar proteinnedbrytningen

9. Endokrina systemet
a) Tyreoideahormonerna förlångsammar ledningen av nervimpulser
b) Jodbrist ökar produktionen av tyreoideahormonerna i follikelcellerna och orsakar därmed
jodbriststruma
c) Radioaktiva isotoper används vid behandling av hypertyreos
d) Hypertyreos behandlas med tyroxintabletter

10. Skelettet
a) Osteocyterna bildas av osteoblasterna
b) Osteocyter likt osteoklaster ligger på benens yta
c) Vid en kontraktur glider ett av benen i leden ut ur ledskålen
d) Synoviallederna har liten rörlighet eller ingen rörlighet alls

11. Musklerna
a) Nervändssluten hos de sensoriska nervfibrerna tvinnar sig runt de tvärstrimmiga
skelettmusklernas Z-band och bildar en muskelspol
b) En motorisk nervcell innerverar en muskelfiber och de bildar tillsammans en motorisk enhet
c) Cellernas ATP-koncentration ökar efter döden och orsakar likstelhet (rigor mortis)
d) Det sker alltid en isometrisk muskelkontraktion innan den isotona
muskelkontraktionen kommer igång
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12. Hjärtat
a) Ektopiskt fokus betyder att det utlöses elektriska impulser i hjärtat oberoende av
sinusrytmen
b) Rytmiska kontraktioner i hjärtat slutar om sinusknutans funktion upphör
c) QRS-komplexet påverkas mera av funktionen i hjärtats höger kammare än av funktionen i
hjärtats vänster kammare
d) T-vågen representerar repolariseringen av förmaken

13. Cirkulationssystemet
a) Blodtrycket sjunker drastiskt om en vuxen person har förlorat 0,5-1 liter blod
b) Vid anafylaktisk chock ökar kapillärväggens permeabilitet och därmed läcker
plasmaproteiner ut i vävnadsvätskan
c) Vid hjärtsvikt ansamlas blod på artärsidan vilket leder till ökat artärtryck
d) Den vanligaste orsaken till lungödem är hjärtsvikt i vänster förmak

14. Blodet
a) Antalet vita blodkroppar i blodet är större än trombocyternas antal
b) Blodets viskositet beror i huvudsak på blodplättarna
c) Varje röd blodkropp innehåller ca 300 miljoner hemoglobinmolekyler
d) Antalet retikulocyter i blodet kan användas för att bestämma effektiviteten hos de
hemostatiska mekanismerna

15. Blodet
a) Autoimmuntrombocytopeni orsakas av att immunsystemets självtolerans sviktar och
den specifika immunreaktionen kan riktas mot blodplättar
b) Bildning av protrombin och andra koagulationsfaktorer i levern hämmas av för stora
mängder K-vitamin
c) Den vanligaste formen av hemofili orsakas av ett genetiskt fel i Y-kromosomen, varför felet
är vanligare hos män än hos kvinnor
d) En tromb som sitter fast i kärlväggen kallas för en blodpropp (embolus)

16. Immunsystemet
a) Det ospecifika immunförsvaret förstärks av upprepade angrepp av smittämnen eller
främmande ämnen
b) Neutrofila granulocyter utsöndrar ämnen som kallas kemotaxiner
c) Neutrofila granulocyter är särskilt viktiga i bekämpningen av långvariga infektioner
d) Slemhinnorna har på de flesta ställen bara ett enkelt skikt av epitelceller, varför det är
lättare för mikroorganismer att tränga igenom slemhinnorna än att tränga igenom
huden

17. Immunsystemet
a) B-lymfocyterna mognar i tymus och T-lymfocyterna mognar i benmärgen
b) De flesta naturliga antigener har flera antigena determinanter d.v.s. epitoper
c) Både plasmaceller och minnesceller deltar i den direkta bekämpningen av antigenet
d) T-hjälparceller går till direkt angrepp t.ex. mot virusinfekterade celler eller cancerceller och
förstör dem
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18. Andningssystemet
a) I vila används diafragman endast till en liten del för ventilationen
b) Luftvägsmotståndet minskar ju häftigare man andas
c) En stor del av den totala energiomsättningen går till andningsarbete vid hård fysisk
ansträngning
d) Alveolartrycket är negativt under inandning, positivt under utandning och i pausen
mellan utandning och inandning är trycket noll

19. Andningssystemet
a) Centrala kemoreceptorer är känsliga för pH-ändringar i blodet
b) Lungventilationen ökar markant t.o.m. av en liten minskning av artärblodets pO2
c) Under normala förhållanden är pH i cerebrospinalvätskan den viktigaste
andningsreglerande faktorn
d) Ventilationsökningen vid maximal fysisk aktivitet beror på sänkt pH samt höjt arteriellt pO 2
och pCO2

20. Matspjälkningssystemet
a) Pepsin aktiveras och fungerar effektivast vid neutralt pH
b) Aktivering av både sympatiska och parasympatiska nervsystemet stimulerar
salivsekretionen
c) Saltsyra som utsöndras av magsäckens parietalceller är nödvändig för spjälkningen av
näringsämnen
d) Utsöndringen av buskpott ökar kraftigast då kymus finns i magsäcken

21. Omsättningen av kolhydrater, proteiner och fett
a) Till skillnad från lipider är glukos och aminosyror lösliga i plasmans vattenfas
b) Kylomikronerna består huvudsakligen av kolesterol
c) Blodets kolesterolhalt påverkas mest av mängden kolesterol i kosten
d) De röda blodkropparna använder både aminosyror och lipider som energikällor

22. Regleringen av näringsämnenas omsättning
a) Insulin har en katabol effekt
b) Insulinsekretionen stimuleras av tarmhormoner
c) Under absorptionsfasen av näringsämnen är glukagon en viktig reglerare av metabolismen
d) Glukagon stimulerar nedbrytningen av glykogen i muskelceller

23. Njurarna och urinvägarna
a) Atrial natriuretisk peptid (ANP), som frisätts från hjärtats förmaksväggar, hämmar
reabsorptionen av natrium så att urinutsöndringen av vatten ökar
b) Parathormon, som utsöndras av bisköldkörtlarna, minskar bildningen av den biologiskt
aktiva formen av vitamin D 3 (kalcitriol) i njurarna
c) Antidiuretiskt hormon (ADH) försvagar epitelcellernas genomsläpplighet för vatten i distala
tubuli och samlingsrör
d) Det är främst antidiuretiskt hormon (ADH) som reglerar reabsorptionen av natrium
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24. Syra-basregleringen
a) Mjölksyra är en så kallad flyktig syra
b) Vid acidos ökar njurarnas utsöndring av bikarbonat till urinen
c) Vid hyperventilation andas vi ut mer koldioxid än vad som produceras vid
metabolismen. Därmed sjunker pCO2 och H+-koncentrationen
d) Den respiratoriska kompensationen förhindrar långsamt pH-förändringar i artärblodet

25. Fortplantningen och sexualfysiologin
a) Då spermierna lämnar mannens kropp kallas det också för kapacitering
b) En äggcell kan befruktas 1-2 dagar efter ägglossningen
c) Vid konceptionen smälter cellmembranen hos en sekundär oocyt och en spermie
samman. Spermien överför sitt kromosommaterial till oocytens cytoplasma
d) Ifall äggcellen inte befruktas under menstruationscykeln, avslutar corpus luteum sin
hormonproduktion inom några dagar
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KEMI
Varje uppgift har endast ett rätt svar. För rätt svar erhåller man +0,5-2 poäng och för fel svar hälften
av uppgiftens poäng som minuspoäng. Vid varje uppgift anges uppgiftens poäng. Lämnar man
uppgiften obesvarad eller om man anger flera alternativ som svar, erhåller man 0 poäng. I
kemiprovet kan man erhålla 0-20 poäng.
Periodiska systemet finns på sista sidan (sid. 12).
26. Bindningen mellan väte och syre i vattenmolekylen är en
(0,5 p)
a.
b.
c.
d.

kovalent bindning
vätebindning
jonbindning
jon-dipolbindning

27. Vattenlösningens oxoniumjonkoncentration är 0,01 M. Vad är lösningens pH? (t = 25 °C)
(0,5 p)
a. 1,0
b. 2,0
c. 9,0
d. 12,0

28. Vilken av följande föreningars systematiska IUPAC-namn är cis-1-brom-2-penten?
(0,5 p)

a.
b.
c.
d.

A
B
C
D

29. En fysiologisk saltlösning innehåller 9,0 g/l natriumklorid. Vad blir natriumkloridens molara
koncentration i lösningen? M(NaCl) = 58,44 g/mol
(0,5 p)
a. 0,154 mol/l
b. 1,54 mol/l
c. 15,4 mol/l
d. 154 mol/l
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30. Strukturen för cetirizin, som används som allergimedicin, är illustrerad nedan. Vilken
funktionell grupp finns INTE i strukturen?
(0,5 p)

a.
b.
c.
d.

Eter
Ester
Tertiär aminogrupp
Karboxylgrupp

31. Hur många mol cetirizin finns i en tablett, som innehåller 10 mg cetirizin? M(cetirizin) =
388,89 g/mol
(0,5 p)
-2
a. 2,6 × 10 mol
b. 2,6 × 10-3 mol
c. 2,6 × 10-4 mol
d. 2,6 × 10-5 mol

32. Strukturen för ibuprofen, som används som värkmedicin, är illustrerad nedan. Vilket av
följande påstående angående ibuprofen är sant?
(0,5 p)

a.
b.
c.
d.

Optisk isomeri förekommer hos ibuprofen
Cis-trans isomeri förekommer hos ibuprofen
Både optisk och cis-trans isomeri förekommer hos ibuprofen
Varken optisk eller cis-trans isomeri förekommer hos ibuprofen

33. Hur många massprocent kol finns det i etanol?
(0,5 p)
a.
b.
c.
d.

26 %
35 %
52 %
69 %
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34. Vad är jonprodukten Q för en 0,10 M CaCl2-lösning?
(1 p)
a.
b.
c.
d.

-3

3

1,0 × 10 M
4,0 × 10-3 M3
1,0 × 10-2 M3
2,0 × 10-2 M3

35. Acetylen (etyn) innehåller två trippelbundna kolatomer. Vilket av följande påståenden är
sant?
(1 p)
3
a. Kolatomerna är sp -hybridiserade.
b. Kolatomerna är sp2-hybridiserade.
c. Trippelbindningen är bildad av en sigmabindning och två pibindningar.
d. Trippelbindningen är bildad av tre pibindningar.

36. 1-Buten reagerar med vatten i sur miljö till 2-butanol. Vilken reaktionstyp är det frågan om?
(1 p)
a. Substitutionsreaktion
b. Additionsreaktion
c. Elimineringsreaktion
d. Kondensationsreaktion

37. Förening A reagerar i lösningsfas med förening B och bildar förening C enligt
reaktionslikheten nedan

Föreningarnas koncentrationer vid jämvikt är [A] = 2,0 M; [B] = 0,50 M och [C] = 1,0 M.
Vad blir jämviktskonstanten (K)?
(1 p)
-2
a. 0,50 M
b. 1,0 M-2
c. 1,5 M-2
d. 2,0 M-2

38. Du löser upp 1,0 gram NaCl i 100 milliliter 0,10 M CaCl2-lösning. Vad blir Cl- -jonernas
koncentration i lösningen? M(NaCl) = 58,44 g/mol
(1 p)
a. 0,12 mol/l
b. 0,22 mol/l
c. 0,27 mol/l
d. 0,37 mol/l

10

39. I vilken av följande förbränningsreaktioner frigörs mest koldioxid?
(1 p)
a.
b.
c.
d.

1,0 g metan förbränns fullständigt
1,0 g metanol förbränns fullständigt
1,0 g etan förbränns fullständigt
1,0 g etanol förbränns fullständigt

40. Vilket av följande påståenden angående ammoniaksyntesen är rätt?
(1 p)

a. Ammoniak bildas vid en endoterm reaktion.
b. Genom att sänka temperaturen, förskjuts reaktionens jämviktsläge mot
ammoniak
c. Att sänka trycket genom att öka volymen höjer jämviktskonstantens (K) värde
d. Genom att använda en katalysator, sänks jämviktskonstantens (K) värde.

41. Du behöver 100 ml ättikssyralösning med pH 3. Till ditt förfogande har du 2 M
ättikssyralösning, vatten, en 100 ml:s mätflaska och olika stora mätpipetter. Hur stor volym
av den 2 M ättikssyralösningen mäter du upp i 100 ml:s mätflaskan för utspädningen?
Ättikssyrans pKa = 4,76. (t = 25 °C)
(1,5 p)
a. 2,1 ml
b. 2,9 ml
c. 4,2 ml
d. 5,8 ml

42. En jonförening löser sig i vatten enligt reaktionslikheten nedan:

Jonföreningens vattenlöslighet är 4,5 mg/ml och löslighetsprodukten är 1,2 × 10 -5 M3. Vad
är jonföreningens molmassa? (t = 25 °C)
(1,5 p)
a. 190 g/mol
b. 250 g/mol
c. 310 g/mol
d. 370 g/mol
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43. Ett läkemedel innehåller en karboxylgrupp, som är till 80 % protolyserad (basform) vid pH
5. Vad är pKa för läkemedlets karboxylgrupp?
(t = 25 °C)
(2 p)
a. 4,10
b. 4,40
c. 5,30
d. 5,60

44. Svavelsyrakoncentrationen i en vattenlösning är 5,0 × 10-3 M. Vad är lösningens pH?
Ka(H2SO4) = 1,0 × 103 M och Ka(HSO4-) = 1,0 × 10-2 M. (t = 25 °C)
(2 p)
a. 2,11
b. 2,15
c. 2,26
d. 2,30

45. Hur mycket CaSO4 utfälls, då 100 ml 0,10 M CaCl2-lösning och 100 ml 3,0 mM CaSO4lösning blandas. Ks(CaSO4) = 2,5 × 10-5 M2 och M(CaSO4) = 136,15 g/mol.
(t = 25 °C)
(2 p)
a. 7 mg
b. 13 mg
c. 27 mg
d. 34 mg
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