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Hovedoppgave 1  

1a. Frk Svendsen på 25 år kommer for første gang på tannkontroll til deg. I 

egenerklæringsskjemaet skriver hun at hun er frisk fra før - men når hun kommer i 

tannlegestolen forteller hun at hun føler seg svimmel og puster litt fort - hvordan håndterer du 

dette?  

STOPPER inngrepet, posisjonere henne komfortabelt i stolen. Sjekker ABC.  

Beroliger pasienten.  

 

1b. Når du kjenner på pulsen hennes er denne uregelmessig og litt svak - hva er den 

vanligste årsaken til litt uregelmessig puls hos unge, friske mennesker.  

Sinusarytmi 

 

1c. Hva er mekanismen bak denne rytmeforstyrrelsen og hvorfor endres den med årene? 

Ved innpust øker frekvensen fordi vagal stimulering avtar.  

Følsomheten i baroreseptorene blir dårligere etterhvert som man blir eldre.  

 

 

1d. Frk Svendsen er vedvarende blek og uvel og du måler et lavt blodtrykk på 90/60  

Hva gjør du nå? Sjokkleie + væske. Et lavt blodtrykk kan være normalt hos unge kvinner, 

men i og med at pasienten er dårlig bør man ringe ambulanse.  

 

1e. På sykehuset viser EKG en rask atrieflimmer. Forklar hvordan et vanlig hjerteslag går 

gjennom hjertet og hvilke likheter og forskjeller det er mellom et vanlig hjerteslag og 

atrieflimmer?  

Et vanlig hjerteslag (sinusrytme) starter i SA-knuten - sender aksjonspotensialet nedover 

begge atriene som trekker seg sammen - hvor det treffer AV-knuten (eneste bindeledd mellom 

atriene og ventriklene). I ventriklene går det gjennom HIS-bunten (hvor det er færre 

gapjunctions som gir ventriklene tid til å fylle seg) før det tilslutt går gjennom Purkinje 

fibrene som omkranser begge ventriklene og sikrer en jevn kontraksjon av disse.  

Et hjerteslag ved atrieflimmer vil ha et eller flere andre startpunkt for aksjonspotensialet enn 

SA-knuten. Disse vil fyres mot AV-knuten som kun er i stand til å overlede noen av disse - 

dette betyr at det vil være en forskjellig frekvens på atriene og på ventriklene.  

Etter å ha passert AV-knuten vil den arte seg som et vanlig hjerteslag gjennom HIS-bunten og 

Purkinje fibrene.  

 

1f. Atrieflimmer betegnes som en «ufarlig arytmi» den kan likevel ha alvorlige 

komplikasjoner - nevn 2 av disse?  

Hjerneslag, hjertesvikt  
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2 uker senere er frk Svendsen tilbake i tannlegestolen din - hun er i mye bedre form fordi hun 

har fått noen nye medisiner; betablokkere for å bremse den raske pulsen, og blodfortynnende 

fordi hun skal elektrokonverteres om 3 uker.  

 

1g. Hvilke to prinsipielt ulike typer «blodfortynnende» behandling brukes og hvilke 

indikasjoner har disse?  

Platehemmere - brukes ved atherosklerotisk sykdom  (hjerteinfarkt/ hjerneslag)  

Antikoagulasjon: Brukes ved blodpropp eller for å forhindre dannelse av disse - (indikasjon 

LE/DVT; mekanisk aortaventil, atrieflimmer)  

 

1h. Frk Svendsen kan fortelle deg at legen på sykehuset sa det er en medfødt hjertefeil 

som gir henne en trang hjerteklaff som er årsaken til hennes atrieflimmer, og denne må derfor 

skiftes ut - hvilke forhåndsregler må du ta når du skal gi henne tannbehandling?  

OBS med tanke på antibiotika pga klaffepatologi og risiko for endokarditt.  

Vurdere å utsette større prosedyrer (eller forhøre deg med behandlende lege) pga pågående 

blodfortynnende behandling.  

 

1i. Nevn så mange utløsende årsaker til atrieflimmer som du klarer?  

Alder, kjønn, hypertyreose, alkohol, hjertesvikt, hypertensjon, diabetes mellitus  
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Hovedoppgave 2  

 

En mann på 60 år har fått et sår på hånden som har blitt infisert. Området er rødt, hovent og 

vondt.  

Det kommer en gulaktig væske fra såret.  

 

2a) Forklar kort hvorfor området har blitt rødt, hovent og vondt?  

 Dette er typiske kliniske tegn på akutt inflammasjon.  Rødheten skyldes utvidelse av 

årene og åpning av inaktive kapillærer like under epitelet.  Hovenheten skyldes i det 

vesentlige eksudatdannelse ved at årene lekker.  I tillegg vil emigrasjon av granulocytter og 

monocytter bidra i noen grad.  Smerten skyldes økt trykk i området og trykk på 

smertereseptorer. Kjemiske stoffer som kinin og bradykinin virker også inn på 

smertereseptorene.  

 

2b) Hvilke karforandringer ser man ved akutt inflammasjon?  

 Først ser man en kortvarig årekontraksjon som er neurogent betinget.  Så ser man en 

åreutvidelse av kapillærer og åpning av inaktive tette kapillærer.  Det sees økt vaskulær 

permeabilitet. Til å begynne med er blodstrømmen rask, men så lekker plasma ut av åren 

(celler, spesielt hvite blodlegemer presses ut mot åreveggen og fester seg til denne).  Da går 

blodstrømmen saktere og kan etter hvert stanse helt (stase). 
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2c) Beskriv de 4 fasene i emigrasjon av leukocytter.  

 

 

Ved margineringen av leukocytter binder de seg til selektin på endotelcellene.  Dette er en 

relativt løs forbindelse og leukocyttene kan trille bortover langs åreveggen.  

Snart blir Integrin på leukocytten aktivert og binder seg til Integrin ligand (CAM-1) på 

endotelcellene.  Dette er en fast forbindelse og rullingen stopper. 

Nå kan leukocytten presse seg mellom endotelcellene ved amøboid bevegelse.  Denne hjelpes 

av PECAM1 (CD31) på endotelcellene og leukocytten.  I tillegg vil collagenase bryte ned 

basalmembranene slik at cellen kan komme gjennom endotelet og ned i bindevevet.   

I bindevevet vil leukocytten bevege seg mot det mest skadede område.  Den ledes av kjemiske 

stoffer og den går mot økende gradient av disse.  Dette kalles kjemotaksi. 

Nedbrytningsprodukter fra vevet og bakterier kalles kjemokiner. 

 

2d) Hva er den gule væsken og hva inneholder den?  

 Den gule væske er puss. Den inneholder det proteinrike eksudatet samt mange 

nøytrofile granulocytter. I tillegg kan man finne bakterier og døde celler i pusset. 

2e) Beskriv sammenhengen mellom infeksjon og akutt inflammasjon.  

 Infeksjon vil si at skadelige mikroorganismer kommer inn i vevet. Dette fører til 

nekrose og kroppen reagerer med en akutt inflammasjon.  Da bekjempes bakteriene oftest ved 

fagocytose, men også ved at komplement lager hull på cellemembranen og bakterien dør. 
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Infeksjon er kun en av mange årsaker til nekrose av celler. Ved nekrose reagere kroppen alltid 

på samme måten nemlig med akutt inflammasjon.  

2f) Hvilken betydning har lymfesystemet ved akutt inflammasjon?  

 Ved akutt inflammasjon dannes eksudat og intercellulærvæsken blir mer proteinrik 

enn normalt. I tillegg kommer hvite blodlegemer ut i intercellulærvæsken. Proteiner og celler 

må fjernes for at betennelsen skal tilhele og disse fjernes via lymfeårene.   Økt ektracellulær 

væske øker lymfestrømmen slik at proteinrik, antigenrik lymfe transporteres til organisert 

lymfoid vev hvor immunkompleksene fanges av profesjonelle antigenpresentrende celler. 

Bakterier kan også følge med og blir de for mange vil betennelsen bre seg langs lymfeåren 

som blir rød og betennelsen vil spre seg til lymfeknuten som blir hoven og øm.  

2g) Hva er forskjellen på det histologiske bildet ved en akutt og en kronisk 

betennelse?  

 Ved akutt betennelse er det årereaksjonene som dominerer. Eksudat og hvite blodlegemer 

går ut av årene. Noen ganger følger erytrocytter med (diapedesblødning).  Ved kronisk betennelse 

dominerer de cellulære reaksjoner og det dannes granulasjonsvev samtidig som normalt vev 

brytes ned.  I tillegg vandrer lymfocytter og monocytter ut av årene og monocyttene blir til 

plasmaceller som man da finner i granulasjonsvevet. Lymfocyttene er ikke så påvirkelige av 

kjemotaksi og blir ofte liggende rundt årene der det kommer ut; såkalte perivaskulære fokale 

infiltrater.   
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Hovedoppgave 3 

 

Tannlege Hansen får inn sin neste pasient. Pasienten er 55 år gammel og fremstår meget 

uflidd. Han er avmagret, lukter av alkohol og tannlegen legger merke til utspilt abdomen og 

flere blåmerker på armene. Han oppgir å tidligere være frisk og benekter tidligere 

alkoholinntak. Han har svært dårlig tannstatus, ved undersøkelse finner man 2 vonde 

visdomstenner som bør trekkes. Han har så vondt at han i flere uker har brukt store mengder 

Paracet og Ibux. Tannlegen får mistanke om at pasienten har misbrukt alkohol over flere år, 

og ber om han som ledd i undersøkelsen får undersøke magen hans. Han drar opp t-skjorten 

og avdekker dette: 

 

 
3a) Hva kalles dette?  

Venetegningene på abdomen kalles Caput Medusa og kan være et funn ved langtkommen 

levercirrhose.  Noen studenter vil, korrekt også angi «ascites», bør også honoreres. 

 

 

3b) Hvilken sykdom ligger mest sannsynlig bak funnene hos denne pasienten? 

Levercirrhose 

 

Med bakgrunn av funnene mistenker tannlegen at pasienten er langvarig alkoholmisbruker. 

Pasienten har dessuten brukt store doser smertestillende siste tiden. Tannlegen er skeptisk til å 

trekke tennene før han har konferert med pasientens fastlege.  

 

3c) Hvilken komplikasjon har tannlegen i tankene?  

    Hvilke risikofaktorer har pasienten for dette?  

Tannlegen har økt blødningstendens i tankene.  

Pasienten har risikofaktorer i form av leversvikt med påfølgende syntesesvikt av 

koagulasjonsfaktorer, samt stort Ibuxforbruk. Om studentene påpeker stort 

paracetamolmisbruk i tillegg med evt. forverring av leversvikten så er dette også korrekt, men 

syntesesvikt og ibuxforbruk bør poengteres. (Ved leversvikt kan det foreligge syntesesvikt av 

koagulasjonsfaktorer hvilket gir forlenget blødningstid - man kan derfor forvente spontant 

forhøyet INR hos denne pasienten. Han har dessuten brukt store mengder Ibux hvilket i seg 
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selv gir økt blødningstendens. Det foreligger altså komplikasjon i form av blødning - og 

grunnet hans mistenkte alkoholavhengighet er det uvisst om det holder med grundig 

postoperativ informasjon om rekontakt ved vedvarende blødning).  

 

3d) Pasienten har også ascites. Hva mistenker du er den patofysiologiske forklaringen til 

hvordan ascites har oppstått hos denne pasienten?  

Levercirrhose/leversykdom gir økt trykk i portvenesystemet (portal hypertensjon) hvilket 

pga økt hydrostatisk trykk presser væske ut av karene og ut i bukhulen. I tillegg 

syntesesvikt av proteiner (særlig albumin), dette gir redusert intravaskulært osmotisk trykk 

med påfølgende osmotisk væsketrekk ut i bukhulen.  

 

Tannlegen setter opp pasienten til ny time om en uke. Han har smerter i tennene og oppgir at 

han i lengre tid har brukt Paracetamol reseptfritt og ønsker i mellomtiden å få en resept på 

Paralgin Forte. 

 

3e) Med bakgrunn i ovenstående funn og vurderinger. Bør tannlegen være forsiktig med en 

slik forskrivning? Forklar hvorfor/hvorfor ikke.  

 

PF inneholder Paracetamol som metaboliseres i lever. Ved redusert tilgang på karbohydrat 

og høyverdig protein er sikkerhetsmarginen for toksiske leverreaksjoner mindre enn ved 

normal ernæringstilstand, spesielt hos pasienter med svekket ernæringstilstand pga 

alkoholmisbruk. Vedvarende bruk av maks. doser hos denne pasienten medfører økt risiko 

for leverpåvirkning. Man bør mistenke at pasienten har leversvikt og forsiktighet bør 

utvises. Det forventes at studenten konkluderer med at forsiktighet er nødvendig.  
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KORTSVARSOPPGAVER (Vekt 40) – gjerne stikkord 

4a): På venterommet sitter Alfred 21 år. Ved første øyekast fremstår han blek og noe 

forkommen. Når dere håndhilser er han svett i håndflaten. Du kaller ham inn, og han reiser 

seg uten vansker og går med normal steglengde mot tannlegekontoret. Røntgenbilder av 

tennene tas uten vansker, men underveis i undersøkelsen av tennene i overkjeven lukker 

Alfred øynene og mister muskeltonus. Han fremstår livløs, men du finner en regelmessig og 

fyldig puls i a. carotis.  

 

Hva mistenker du?  

 Cerebralt insult  

 Ortostatisk betinget syncope  

 Vasovagal synkope (rett) 

 Kardiell synkope  

 Transitorisk iskemisk anfall 

4b): Hva er det første du gjør nå?  

 Legger ned stolryggen og sikrer frie luftveier (rett) 

 Starter hjerte-lungeredning i stolen  

 Ringer 113  

 Retter opp stolryggen  

 Smertestimulerer for å undersøke bevissthetsnivå 

4c): Heldigvis kommer Alfred raskt til seg selv. Han forteller at han kjenner seg nummen i 

fingrene og er kaldsvett. Han har grudd seg veldig til dagens tannlegetime. Han kjenner seg 

litt bedre, og dere blir enige om at undersøkelsen skal fortsette. Under videre undersøkelse 

legger du merke til rask respirasjonsfrekvens hos pasienten, den nærmer seg 36/min, og 

blekheten er tilbake.  

Hva vil man forvente å finne i en arteriell blodgass hos pasienten nå?  

 Metabolsk alkalose  

 Metabolsk acidose  

 Respiratorisk alkalose (rett) 

 Respiratorisk acidose  

 Forhøyet anion gap  
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4d): Glascow Coma Scale benyttes for vurdering av bevissthet. 

Hva inngår i denne vurderingen?  

 Motorisk respons, kognitiv respons, bracchialisrefleks  

 Pupillestørrelse, verbal respons, muskeltonus  

 Respirasjonsfrekvens, pupillestørrelse, blodtrykk  

 Motorisk respons, verbal respons, øyeåpning (rett) 

 Puls, blodtrykk, kroppstemperatur 

 

4e): På venterommet sitter Elsa 82 år som har med seg sin datter til å følge seg. Hun reiser seg 

og går uten støtte når du roper henne opp, hun er velkledd og velfrisert, og holder håndvesken 

i høyre hånd. Hun håndhilser og sier: «Bursdag stor gransig nok igjen, gamgig plen plan nok 

igjen». 

Hva er den mest sannsynlige årsaken til dette utsagnet?  

 Brocas afasi  

 Wernickes afasi (rett) 

 Wernickes encefalopati  

 Schizofreni 

4f): Du fører Elsa med deg inn og ber henne om å sette seg i tannlegestolen. Hun ser på deg, 

men gjør ingen mine til å sette seg. Du har inntrykk av at hun ikke forstår hva du ønsker av 

henne.  

Hva gjør du nå? 

 Ringer 113 umiddelbart da du mistenker akutt hjerneslag  

 Fører henne til stolen med hendene på skuldrene hennes og setter henne ned  

 Avlyser denne timen, du forventer rask bedring av symptomer om dere utsetter timen 

to ukers tid  

 Du bruker enkle ord og setninger, og viser med hendene hvor hun skal sette seg (rett) 

 Du hever stemmen da du mistenker pasienten har presbyacusis (Aldersrelatert 

hørselsnedsettelse) 

4g): Hvilket område i hjernen mistenker du har vært utsatt for skade hos Elsa? 1pt 

 Frontallapp høyre side  

 Frontallapp venstre side, like foran gyrus sentralis  

 Bakre temporallapp venstre side (rett) 

 Fremst i temporallapp venstre side  

 I occipitallappen 
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4h): Neste pasient er Thorvald, en 62 år gammel atletisk arkitekt. Han har fylt ut skjema før 

tannbehandling hvor han skriver at han er frisk, benytter kun kolesterolsenkende legemiddel 

etter anbefaling fra fastlege. Under småprat når han følger deg inn på kontoret forteller han at 

han er glad han er sprek, han hadde en episode for et par uker siden hvor han hadde en svært 

smertefull hodepine som var uvanlig for ham. Han setter seg i stolen, du senker stolryggen til 

45 grader, ikler ham papirsmekke og rekker å sette inn munnstykket før han bøyer seg frem 

og tar seg til hodet med begge hender og roper. Du frykter det verste, nemlig: 

 Anafylaksi for gummien i munnstykket  

 Akutt migreneanfall  

 Epiduralblødning  

 Subaraknoidalblødning (rett) 

 Transitorisk iskemisk anfall 

4i): Du får deretter ingen kontakt med Thorvald, han er bevisstløs. Du kjenner etter puls for å 

undersøke for hjertestans, og finner en regelmessig og fyldig radialispuls. 

Hvordan er blodtrykket hans da? 

 Diastolisk blodtrykk >55 mmHg  

 Systolisk blodtrykk >55 mmHg  

 Middelarterietrykk >65 mmHg  

 Systolisk blodtrykk >80 mmHg (rett) 

 Diastolisk blodtrykk <80 mmHg 

4j): Du varsler umiddelbart tannlegesekretær som ringer 113, og vurderer hvordan du best 

kan ivareta pasienten mens du venter på ambulanse. Heldigvis åpner Thorvald øynene. Han 

ser forvirret ut, og svarer deg ikke når du spør ham hvordan det går. Du legger stolryggen helt 

ned og fjerner munnstykket. Kort tid etterpå lukker han øynene igjen, og når du undersøker 

ham finner du dilaterte pupiller bilateralt som ikke responderer når du retter tannlegelyset mot 

øynene hans.  

Hva inngår i Cushings triade?  

 Bradykardi, hypotensjon, pupilledilatasjon  

 Tachykardi, hypotensjon, tremor  

 Hyperventilasjon, hypertensjon, pupilledilatasjon  

 Bradykardi, hypertensjon, respirasjonsdepresjon (rett) 

 Bevissthetstap, hypotensjon, cyanose 
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4k): Ambulansen kommer raskt, pasienten fraktes til universitetssykehus. 

Hvilken undersøkelse gjøres hurtig for å diagnostisere tilstanden?  

 Magnet resonanstomografi (MR) av hjernen (rett) 

 Koronarangiografi  

 Computertomografi (CT) av hjernen uten kontrastvæske  

 Computertomografi (CT) av hjernen med kontrastvæske  

 Cerebralangiografi 

4l): Du skal fjerne tannsten hos Stine, en 33 år gammel kvinne som for 8 uker siden fikk sitt 

første barn. Hun skriver i egenmeldingsskjema at hun benytter Yasmin p-pille og omega 3 

som faste legemidler. Hun er tidligere frisk, med unntak av migreneanfall innimellom. Hun 

forteller deg at hun har hatt hodepine som ikke går over siste 4-5 dager, som er ulik migrenen 

hun kjenner fra før. Denne gangen sitter smerten bak begge øyne og hun har dobbeltsyn.  

Hva mistenker du? 

 Pancoast tumor  

 Atypisk migrene  

 Transitorisk iskemisk anfall  

 Cerebralt insult  

 Trombe i sinus cavernosus (rett) 

4m):  

 
Pasienten er en 45 år gammel mann. Han ble innlagt med symptomer på hjerneslag. Bildene 

viser ferske infarktforandringer.  

Pasienten er høyrehendt. Hva slags symptomer har han?  

 Lammelse i venstre arm  

 Lammelse i høyre arm  

 Impressiv afasi  

 Ekspressiv afasi (rett) 

 Wernicke-Korsakoff syndrome 
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4o): Karis lungesvulst ble biopsert og histologisk undersøkelse viste ikke-småcellet 

lungecarcinom (NSCLC). 

 

Hvilke av påstandene om NSCLC er korrekte og hvilke er gale? Rett Galt 

Ca 85% av lungekreft er av typen NSCLC  
 

X 

 

 

Hovedgruppen NSCLC er plateepitelkarsinom (Squamous cell carcinoma)  
 

 

 

X 

Prognosen er uavhengig av tumorstadium  
 

 

 

X 

70% av pasienter med NSCLC starter ikke-kurativ behandling  
X 

 

 

 

Kirurgi er aldri aktuelt ved NSCLC  
 

 

 

X 

 

4p): Hva er 5-års prognosen for lungekreft totalt sett?  

 Overlevelse hos 12-16 % (rett) 

 Overlevelse hos 40%  

 Overlevelse hos 4,7%  

 Overlevelse hos 15-25%  

 Overlevelse hos 2,4-6,2% 

4n): Angi om påstandene om lungekreft i Norge i dag er riktige eller gale?  Rett Galt 

Over 90% sitter i bronkiene  
 

X 

 

 

Utgjør ca 30% av alle nye krefttilfeller i Norge  
 

 

 

X 

50% har spredning på diagnosetidspunktet  
 

X 

 

 

Median alder for diagnose er over 70 år  
X 

 

 

 

Insidens av lungekreft hos menn er økende  
 

 
X 
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4q): En 26 år gammel kvinne kommer til deg, men sier hun kanskje burde ha avbestilt timen 

da hun hoster «døgnet rundt» og kanskje ikke greier å la være under tannundersøkelsen. Du 

får vite at hosten har vart i 3 uker, det kommer lite slim opp, og at hun blir lett kortpustet ved 

gange. Hva kan dette være?  

 Kronisk bronkitt  

 Akutt bronkitt (rett) 

 Lungeabscess  

 Interstitiell penumoni (rett) 

 Emfysem 

 

4r): Pasienten i forrige oppgave sier videre at hun nok trenger antibiotika.  

Du responderer:  

Det er nok en god idé siden symptomene har vart i tre uker  

 Hun burde starte kur raskt, slik at infeksjonen ikke utvikler seg til lobær pnuemoni  

 Antibiotika er sjelden indisert da agens oftest er virus (rett) 

 Pasienten burde behandles med erytromycin /tetracycliner dersom hun skal ha 

antibiotika (rett) 

 Hun burde starte kur med Penicillin i 7 dager 

4s): Definer uttrykkene:  

a) Autofagi: En mekanisme som regulerer omsetning av proteiner og celleorganeller. Cellen 

pakker og fordøyer deler av sitt innhold. Svikt i autofagiprosessen -> opphopning av 

proteiner. F.eks Alzheimer og Parkinsons sykdom 

b) Atrofi: Redusert størrelse av organer eller celler som på et gitt tidspunkt har hatt en normal 

størrelse. Fysiologisk eller patologisk atrofi. 

 

c) Pleomorfi: Variasjon i celler og cellekjerners størrelse og form. 
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4t): Hva er TNM-systemet og hva brukes det til?  
 TNM-klassifisering er et viktig system for å beskrive utbredelse av en kreftsykdom ved 

diagnosetidspunktet. T= tumor= tumorstørrelse, N= nodes= spredning til regionale lymfeknuter, M=  

fjernmetastaser. Klinisk stadieinndeling av kreftsvulster baserer seg på TNM-klassifikasjonen og er 

viktig for prognose og valg av behandling 

 

4u): Hva menes med at en kronisk betennelse er proliferativ?  

 Nydannelse/proliferasjon av fibroblaster og endotelceller, tilheling med 

granulasjonsvev og påfølgende fibrose.  

 

4v): Hva betyr det at en malign tumor er høyt eller lavt differensiert?  

 Høyt differensiert –ligner på det vevet den går ut fra. Lavt differensiert – ligner lite på 

det vevet den utgår fra. Lavt differensierte svulster har ofte dårligere prognose enn høyt 

differensierte svulster. 

4w): Hva er karsinogener og hvilke grupper av karsinogener kjenner du til? Gi 

eksempler på karsinogener innen hver gruppe.  

Karsinogener er kreftfremkallende stoffer. De deles inn i 3 hovedgrupper: kjemiske, 

biologiske eller fysiske.  Karsinogener er ofte mutagene. 

1: Kjemiske: Asbest, røyking, alkohol, akrylamid, polyaromatiske hydrokarboner (PAH), 

betelnøtter, insekticider 

 2. Fysiske: Stråling (sol, strålebehandling, røntgen, radon, atombombe)  

3. Biologiske: Helicobacter pylori, HPV, hepatitt B/C, Epstein-Barr virus 

4x): Skriv navnet på 4 typer kroniske betennelsesceller? Beskriv kort deres funksjon  

Makrofager. Profesjonelle fagocytter, antigenpresentasjon til T-celler, Produserer cytokiner 

som kan rekrutttere  og aktivere lymfocytter. M1 makrofager frigjør cytokiner som øker 

inflammasjonen, mens M2 makrofager frigjør cytokiner med anti-inflammatorisk og initierer 

reparasjon. 

T-celler: Cellemediert, cytotoksisk adaptiv immunitet. Produserer cytokiner (f.eks. IFN-γ, IL-

17, TNF) 

• Rekrutterer flere makrofager, økt fagocytose 

• Rekrutterer flere lymfocytter 

• Virker kjemotaktisk for granulocytter (eksaserbasjon) 

• Har anti-viral virkning (interferon) 
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• Destruerer målceller (perforiner) 

Plasmaceller: Utvikles fra B– celler. Produserer og utskiller antistoff.  

NK celler: Cellemediert cytotoksisk medfødt immunitet 

Eosinofile granulocytter: Bekjempelse av parasittære infeksjoner, allergiske reaksjoner. 

Frigjør en cocktail av proteiner (som f.eks heparin) når de aktiveres. Reaksjon på IgE 

4y): Hva er et aterom og hvordan dannes dette?  

– Aterom/aterosklerotisk plaque: er en masse/avleiring i tunika intima (av arterier), 

bestående av kolesterol og kalk + kronisk betennelse celler, som resultat av 

aterosklerosen.    

– Alternativt: vi kan også godkjenne dette:  

– Aterosklerose: kronisk degenerativ tilstand i intima med avleiring av kolesterol og 

kalk (aterom/aterosklerotisk plaque).  

– Dannelse:  

– Response to injury” hypotesen 

– Atherosklerose anses som en kronisk inflammatorisk respons samt en 

tilhelingsrespons i arterieveggen som svar på skade av endotelceller 

Trinn 1-4 nedenfor 

 


