
 

Ordinær eksamen, vår Modul 2, blokk 2 (OD2200) 2020  

 

Oppgave 1 (20 pt) 

Du har nettopp startet opp egen tannlegepraksis. 

Din første pasient er 72 år gamle tidl. direktør Erikson som klager over smerter i 

tannkjøttet. 

Av tidligere sykdommer fremkommer det at han er nyretransplantert for 10 år siden 

pga en progredierende glomerulonefritt, og han bruker følgende immundempende 

medisiner: 

Prednison 5mg/daglig; Ciclosporin 4 mg/daglig, og Azatioprin (Imurell) 100mg/daglig 

(moderat immunsuppresjon). Han går til nyrelege en gang i året og det har blitt påvist 

stigende kreatinin i serum. Han hadde ved siste kontroll for nesten ett år siden en 

moderat nyresvikt med eGFR på 55ml/min/1,73m2 

Ved undersøkelser ser du at gingiva er fortykket, og det kommer puss opp fra 

lommene /mellom tennene og gingiva, forenlig med gingivitt/periodontitt. 

A 1a         Hva er Systemisk Lupus Erytromatosus (SLE)? 

7pt. Autoimmun systemsykdom som er karakterisert med produksjonen av mange 

ulike autoantistoffer mot kjerneantigener (ANA). Diagnostisk er IgG antistoff 

mot dobbelttrådet DNA. Kun 20% har IgG mot «Smith» antigenet (Sm), men 

det er diagnostisk for SLE.  Pasientene får symptomer fra en rekke 

organsystemer som hud, ledd, bloddannelse, hjernen, lever, hjerte og nyrer. 

Pasienter som lager autoantistoff mot koagulasjonsfaktorer (anti-

phosfolipidsyndrom) får lett blodpropp. Man skal ha minst 4 av de 11 

diagnostiske kriterier for SLE: Sommerfuglutslett, Discoid lupus utslett, 

Fotosensibilitet, Slimhinnesår, munn eller nese, artritt i 2 eller flere ledd, Nefritt 

(proteinuri> 0,5g/24h og/el kornede eller erytrocyttsylindere), Krampe og/eller 

psykose, Pleuritt eller pericarditt, Cytopeni (hemolytisk anemi, og/eller 

lymfopeni og/eller  trombocytopeni, Positiv nativt DNA eller SM og/ eller, 

positiv Le-test.  positiv antifosfolipid antistoff: IgG el IgM, lupus antikoagulant 

og/eller falsk positiv serologisk syfilis test > 6 måneder, Positiv ANA (>80). 

Spørsmålet er ikke stilt slik at man forventer at Studentene lister opp de 11 

diagnostiske kriterier, men de inkluderes her for sikkerhetsskyld. 

 

Inkluder noen biomarkører/blodprøvefunn som er diagnostisk for SLE 

 IgG anti dsDNA, anti-Sm. redusert blodplater og/eller hviteblodceller, 

hemolytisk anemi, redusert komplement C3 (C4), anti-C1q 

 



B. Beskriv hvordan Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) kan føre til 

nyresvikt.  

4pt. IgG holdige immunkomplekser, oftest IgG anti dsDNA og (og IgG mot C1q 

forsterker reaksjonen) fester seg i mellom bowermanns kapilærerer og 

podocyttene (subendotelialt, subepitelialt) og aktiverer komplementsystemet, 

som tiltrekker seg granulocytter som aktiveres. Podocyttene skades som gir 

kraftig albuminuri: nefrotisk syndrom med nefrittiske tegn i tidlig fase som 

dysmorfe (ødelagte) erytrocytteri urinen. 

 

C. Hvilke funn ville du anta han hadde i urinen før han ble transplantert? 

3pt. Nefrotisk syndrom med proteinuri, men med muligheter for dysmorfe 

erytrocytter og sylindere. 

Pasienter med alvorlige SLE –glomerulonefritten (klasse 4-5) vil som oftest ha uttalt 

nefrotisk syndrom. Mens det ved mild nyreaffeksjon, klasse 1 og 2, vil være 

hovedsakelig et nefrittisk urin bilde med lite til moderat proteinuri. Siden 

spørsmålet gjelder før transplantasjon så er det et nefrotisk syndrom. 

Studentene har ikke så detaljert kunnskap om SLE glomerulonefritt så en 

argumentasjon for et mer nefrittisk bilde med varierende mengde proteinuri og 

korrekt beskrivelse av hva urin inneholder mhp erytrocytter /sylindre og 

proteiner vil også gi poeng.   

Du tar en røntgenbilde som påviser tydelig benvevstap under noen av de mest 

betente tennene  

D. Vil hans nyresvikt påvirke prognosen til periodontitten? Begrunn svaret 

1pt. Alvorlig nyresvikt forverrer prognosen til en periodontitt, men ved en såpass 

svak nyresvikt grad 1 (eGFR på 55ml/min/1,73m2, som er så vidt under 

grensen for sviktende nyre på 60 ml/min) vil dette i seg selv ikke påvirke 

prognosen. Hensikten med spørsmålet er å se om studentene kan vurderer 

graden av nyresvikt og når nyresvikten faktisk blir såpass alvorlig at det 

påvirker prognosen. 

E. Hvordan vil hans immunsuppresjon kunne påvirke den lokale reaksjonen 

på tannkjøttbetennelsen (gingivitt/periodontitten)? Begrunn svaret 

2pt.  Han får kun moderat immunsuppresjon med kun 5mg prednison/dag, og T-

celle immunsuppresjon i form av ciclosporin og Immurell. Dette vil ikke i 

nevneverdig grad påvirke den akutte inflammasjonen ved bakterielle 

infeksjoner som ved hans gingivitt/periodontitt. 

F. Du bestemmer deg for å gi ham penicillin for å dempe betennelse. Vil 

hans nyresvikt ha noen innvirkning på avgjørelsen om du skal behandle 

og/eller doseringen av penicillin? 



1pt.  Det er først ved alvorlig nyresvikt, (<50 ml/min) at penicillindosering må 

reduseres pga redusert utskillelse fra nyrene og penicillins nefrotoksiske 

potensiale kan bli et problem 

G. Nevn minst 3 orale problemer/komplikasjoner som pasienter med 

dialysekrevende nyresvikt kan ha. 

2pt. Her har vi eGFR på <15ml/min, og pasientene er i terminal nyresvikt.  

Munnhulesår/stomatitt, metallisk smaksopplevelse, xerostomi (tørr munn, dels 

pga medikamenter). Økning av periodontale sykdommer pga økt 

plakkdannelse, økt benresorpsjon ved periodontitt så de mister oftere tenner, 

dårlig ånde.  

 

  



Oppgave 2 (15p) 

En mann med tidligere coloncancer kommer til deg for tannbehandling. Du ber ham 

fylle ut helseskjema og han krysser av for Barrets øsofagus og hjerteinfarkt. 

a) Definer Barrets øsofagus og beskriv det histologiske utseendet ved 

Barrets øsofagus: 

4pt.  Intestinal metaplasi i nedre del av øsofagus pga sure oppstøt. Øsofagus med 

sylinderepitel (0.5p) inklusiv begerceller 0.5p istedenfor flerlaget plateepitel 

0.5p). Ikke atypi (0.5p).  Der har man undervist noe ulikt og at det er sådd tvil 

om gastro-øsofagal refluks er en selvstendig risikofaktor for Barrett. Muligens 

øker Barrett GERD plagene slik at det er korrelert med GERD symptomer og 

at Barrett derfor detekteres oftere hos de med GERD, se 

(https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=16405528). Sensuren bør ta hensyn 

til at begge forklaringsmodeller har blitt undervist. 

 

b) Angi risikofaktorer for Barrets øsofagus 

2pt. Magesyre eller galle 1p, gravide og fedme med trykk mot magesekk 0.5p (Det er 

primært  sentral fedme, men det er divergerende data: Am J Gastroenterol. 2008 

Feb;103(2):292-300. Epub 2007 Nov 6.), dårlig lukkemuskulatur 0.5p (etter 

kirurgi, ukjent årsak) (OBS nye data påpeker at det ikke er noen reduksjon av 

Barrett assosiert cancer etter kirurgisk korreksjon av inkompetent lukkemuskel 

(som korrigerer GERD, første artikkel fra Norden som påstod slik reduksjon ble 

trukket da konklusjonen var feil, senere publikasjon av samme data viste ingen 

reduksjon av krefttilfellene)).  

 

c) Hvilke komplikasjoner kan oppstå som følge av Barrets øsofagus 

 1pt Komplikasjoner: epiteldysplasi og <1% adenokarsinom. (Det er <1% 

kreftutvikling i Barrett pr år) 

 

d) Hva er et hjerteinfarkt?  

1pt. Def: nekrose av hjertemuskulatur på grunn av ischemi. 

 

e) Beskriv det histologiske bildet av de forskjellige fasene etter 

hjerteinfarkt. 3pt. 

https://insights.ovid.com/pubmed?pmid=16405528
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17986313


 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Pasienten har også i senere tid vært plaget med feber, hoste og smerter i brystet. I 

følge ham viser rtg thorax en fortetning i lungen på ca 4 cm beliggende apikalt i 

overlapp. 

 

f) Hvilke 2 hovedgrupper av generelle patologiske forandringer kan dette 

være?  

2pt. (tumor, inflammasjon) 

 

 

g) Nevn 2 eksempler i hver hovedgruppe.    

2pt. Tumor: malign (plateepitelkarsinom eller adenokarsinom), benign, 

metastase, inflammatorisk prosess (TB, pneumoni med abscess)  

 

Oppgave 3 (25 pt) 

Neste pasient er Ole på 32 år som har hatt ulcerøs kolitt siden tenårene. Han klarer 

seg nå med lokalt virkende corticosteroider. Bruker ingen andre medisiner. 

A. Hvordan skiller man klinisk og histologisk ulcerøs kolitt fra Mb. Crohn? 

6pt. Klinisk: Mb. Crohn magesmerter, med bløt avføring, evt. melena, klassisk er 

smerter ned i høyre kvadrant pga inflammasjon i terminale ileum. Avmagring 

og vitaminmangel vanlig. UC: mange (typisk 10-20 blodige diareer pr dag), 



kramper i endetarmen med defekasjonstrang, jernmangelanemi pga 

blødningen, feber og vekttap forekommer. 

 

Histologisk: Mb. Crohn har makroskopiske skip-lesjoner dvs enkelte områder 

er affisert med normale områder innimellom, og kan affisere hele mage-tarm 

kanalen fra munn til anus hvor terminale ileum er predilleksjonsstedet. Det 

karakteristiske og diagnostiske er mucosale granulomer og transmural kronisk 

betennelse med eller uten fibrose. UC er en kontinuerlig blødende betent 

tykktarmsoverflate som starter i rectum og sprer seg retrograd til coecum. 

Terminal ileitis kan forekomme. Mikroskopisk er det tap av overflateepitel, 

cryptabsesser med nøytrofile granulocytter, og akutt-kronisk betennelse i 

slimhinnen.  

 

Du bemerker at Ole fremstår med et svakt gulskjær på det hvite på øyet 

(sclera). 

 

B. Hva kan dette tyde på?  

2pt Icterus med manglende utskillelse av bilirubin  

 

C. En del slike pasienter får sykdom i gallegangene. Hva heter denne 

sykdommen, hva karakteriserer den og hvilke autoantistoffer pleier de som 

har denne sykdommen å ha? 

 

2pt Spørsmålet var upresist og «slike pasienter» kan peke tilbake på pasienter 

med icterus. Derfor må også primær biliær cirrhose med AMA autoantistoffer 

og annen relevant sykdom i gallegangene honoreres. Meningen var at 

pasienter med Ulcerøs colitt oftere har Skleroserende kolangitt, og har 

autoantistoffer mot p-ANCA (perinuclear- Anti-Neutrophil Cytoplasmic 

Antibodies) noen kan komme til å nevne atypiske p-ANCA (også kalt p-ANNA). 

ANCA vil holde som riktig svar.  

 

D. Hvilke behandlingsmessige konsekvenser ville dette kunne ha om du var 

nødt til å trekke en tann hos Ole? 

2pt  Studentene skal diskutere om en begynnende icterus kan være symptom på 

en leversvikt som har redusert produksjonen av koagulasjonsproteiner, og 

derigjennom gitt økt blødningstid. Neppe så uttalt for vår pasient, men man må 

tenke tanken 

 

E. Icterus/gulsot er et vanlig symptom ved leversykdommer. Hvilke 3 

hovedårsaker til icterus har vi? Beskriv mekanismen for icterus for hver av 

kategoriene. 

6pt. Prehepatisk, hepatisk og posthepatisk: Prehepatisk icterus er oftest pga økt 

nedbrytning av røde blodceller (hemolytisk anemi) sees ved autoimmune 

reaksjon og hos nyfødte barn. Gir økning av ukonjugert bilirubin. Hepatisk 

icterus skyldes sykdom i leveren som obstruerer gallen enten sykdommer i 

levervevet eller gallegangene. Icterus skyldes at konjugert bilirubin kommer 

over til blodet. Den konjugerte bilirubinen skilles ut i urin, gir mørk urin og 



avfarget avføring. Det kan også være autoimmun ødeleggelser av de mindre 

galleganger slik som ved primær biliær cirrhose. Posthepatisk icterus skyldes 

stopp i transporten av galle fra de store galleganger. Slik som ved 

obstruerende gallesten, skleroserende kolangitt, eller kreft i pankreashodet.  

 

F. Beskriv mekanismen for hvordan leversvikt kan gi hjerneødem. 

4pt  Mekanismen er ikke helt entydig kartlagt men følgende momenter er diskutert i 

undervisningen. Ammoniakk (NH4+) konsentrasjonen er avgjørende. NH4 

passer blod-hjerne barrieren, og brukes av hjerneceller til å konvertere 

glutamat til glutamin med en økende intracellulær konsentrasjon av glutamin 

som resultat. Økt glutaminkonsentrasjon bidrar til hjerneødem pga osmotisk 

kraft. (er også diskutert om glutamin indusere transamidering til alfa-

ketogluturamat som er en neurotoksisk metabolitt, videre kan glutamin bli 

transportert inn i mitokondrier og føre til mitokondriell dysfunksjon). I tillegg er 

hjernens autoregulering påvirket muligens via økt NO produksjon.  

 

G. Hvordan kan kronisk alkoholbruk redusere toleransen/øke toksisiteten til 

paracetamol? Beskriv mekanismen i detalj. 

3pt. Paracetamol (acetaminophen) detoksifiseres via gluoridation og sulfatering 

(konjugeres) til vannløselige metabolitter som skilles ut i gallen. Det er en 

begrensning på konjungeringskapasiteten så da metaboliseres det over p450 

systemet (CYP 2E1). Alkoholbruk induserer dette systemet slik at mer av 

paracetamol/acetaminophen metaboliseres over dette systemet som lager den 

toksiske substansen NAPQI, som raskt binder seg til proteiner, DNA, RNA, om 

den ikke inaktiveres av tripeptidet glutation. Alholbruk og dårlig ernæring 

reduserer glutation reservene så den økte NAPQi har økt toksisk effekt hos 

kronisk alkohol misbrukere. 

 

  



Oppgave 4 (40 pt) 

a Hva er forskjellen på Lymfom og Leukemi? 
2,5pt. Leukemi og lymfom er to ulike typer blodkreft. Begge oppstår pga problemer 

med hvite blodceller, leukocytter. Lymfom er den vanligste formen for kreft i 
blod- og lymfesystemet. Lymfom er definert som «enhver malignitet oppstått i 
lymfoid vev».  
 
Leukemi er karakterisert av uvanlig proliferasjon og utvikling av leukocytter og 
deres forløpere i blod og benmarg. Forhøyet antall leukocytter i blodet er 
typisk for leukemi. Lymfomceller vil normalt ikke påvises i perifert blod og kan 
derfor ikke kalles leukemier. Noen tror kanskje at ALL og KLL, (to leukemier 
som oppstår fra lymfocytter) bør kalles lymfomer da de er lymfocytære og 
lymfocytter er en del av det lymfoide vevet. Men selv om lymfocytter er 
hovedcellene i lymfoid vev så starter de utviklingen sin i benmargen for 
deretter å migrere til lymfoid vev. Definisjonen av leukemi er «karakterisert av 
forstyrret proliferasjon og utvikling av leukocytter og deres forløpere i blod og 
benmarg». Så en måte å skille leukemi fra lymfom er å vurdere hvorvidt 
sykdommen har utviklet seg fra tidlig utvikling i benmargen, hvilket er mer 
typisk for leukemi. Altså er proliferasjonen og veksten av disse cellene i 
benmargen, og tilstedeværelsen i blodet, del av leukemi-definisjonen som 
skiller mange leukemier fra lymfomer. 

 
b Pasienten din påpeker en forstørret lymfeknute ved kjevevinkelen. Du palperer 

en ca. 1,5cm rund, uøm kul som du mistenker er en lymfeknute. Du palperer 
nedover halsen og finner et par tilsvarende knuter. Du mistenker lymfom, 
hvilke symptomer vil det være mest nærliggende å spørre pasienten om? 

1pt. B-symptomer: Feber, nattesvette, vekttap. Man kan også etterspørre hudkløe, 
infeksjonstendens og blødningstendens.  

 

c  Behandlende lege har sendt pasienten til deg for en undersøkelse før oppstart 
av strålebehandling og kjemoterapi/cellegift. Hvorfor det? 

3pt. Pasienter som skal strålebehandles mot munnhule eller gjennomgå 
kjemoterapi som forventes å kunne gi alvorlig benmargssuppresjon bør 
undersøkes av tannlege med tanke på sanering av infeksjonsfoci. Pasientene 
skal samtidig instrueres og gis råd vedrørende tannhygiene. 

 
d  Det har vært flere dødsfall på glattcelle i forbindelse med alkoholinntak. Hva er 

forklaringen på at det kan være farlig å stenge en beruset person på 
glattcelle?  

2pt. Pasienter kan dø av hypoglykemi pga hemmet glukoneogenese. Nedbrytning 
av etanol via alkohol dehydrogenase gir økt produksjon og opphopning av 
NADH. Økt NADH/NAD+ ratio gir blokkering av glukoneogenesen ved at 
omdannelse av pyruvate til laktat favoriseres, og det således ikke er pyruvat 
tilgjengelig for glukoneogenesen. 

  



e   Forklar hvordan en pasient med levercirrhose er utsatt for leverencefalopati? 
Oppgi 3 årsaker. 

2pt. 1. Leversvikt slik at lever ikke klarer fjerne ammoniakk via ureasyklus 
2. Portvenen inneholder 5-10 x på mye ammoniakk som systemisk blod, 

ved portal hypertensjon kan dette shuntes utenom ever og til 
systemiske kretsløp 

3. Ved leversvikt/cirrhose foreligger økt risiko for GI-blødning, blod 
inneholder mye protien som gir økt ammoniakkproduksjon i tarmen. 

 
f  Hvordan defineres obstruktiv lungesykdom? 

2pt. Lungesykdom med luftstrømsobstruksjon. FV1/FVC ratio < 0,70 (0,75), og ved 
astma er det >12%, reversibilitet, ved KOLS <12% reversibilitet og >3 mnd 
varighet og produktiv hoste 

 
g  Hvilke blodgassverdier skal en pasient med type 2 respirasjonssvikt ha? 
1pt. Redusert okygenmetning (pO2<8,0kPa) og økt pCO2 >6kPa 
 
h  Hvilke komplikasjoner må du være oppmerksom på ved bruk av lystgass/O2 

blanding (50/50) ved behandling av pasienter med alvorlig type 2 
respirasjonssvikt?  

1pt. De puster på lavt pO2 stimulering og kan gå i CO2 narkose og død pga 
underventilering når pCO2 er ca 8-10kPa 
 

 

i  Hvordan virker nitroglyserin ved angina pectoris? 
1pt. Primært ved å redusere preload pga venøs vasodilatasjon i venesengen, men 

også ved å redusere afterload ved å redusere perifer motstand 

(vasodillatasjon av arterioler) som reduserer belastningen på hjertet. En viss 

grad av vasodilatasjon av små arterioler i kollateraler i det ischemiske 

hjerteområdet kan ikke utelukkes, men vasodilatasjon i koronare 

aterosklerotiske arterier forekommer neppe. Variant angina med spastisk 

kontraksjon av koronare arterier kan tenkes å vasodilatere pga nitroglycerin. 

 

J Hva karakteriserer de «blodfortynnende» midlene man bruker ved 
atrieflimmer.  

1pt. De hemmer koagulasjonssystemet 
 

 
k Beskriv den patofysiologiske mekanismen for hvordan en ren venstresidig 

hjertesvikt fører til deklive ødemer (pitting ødemer i bena) 

1pt  Dårlig perifer sirkulasjon pga redusert cardic output (minuttvolum) induserer 

RAS systemet med retensjon av NaCl og vann. Dette gir økt blodvolum og 

ødemer i deklive (nederste) områder. 

 

  



l  Hvilket autoantistoff(er) er diagnostisk/karakteristisk for:  

2,5pt (0,5 pt på hver) 

1) Autoimmun hepatitt, Anti glatt muskulatur (SMA)  

2) Primær biliær sklerose, Anti-mitokondrie (AMA) 

3) Sjøgren syndrom (sicca syndrom), anti Ro/La 

4) Reumatoid arteritt, Rhematoid factor, anti-citrullinerte proteiner/ CCP 

5) Systemisk sklerose anti Scl-70 (anti-topoisomerase) 

 

m  Beskriv mekanismen for Hepatitt indusert icterus. 

1pt.  Samme som ved hepatisk icterus ved at infiserte leverceller sveller som ved 

betennelse og dette fører til trykkavklemming av de minste gallegangene i 

leveren slik at gallen ikke kommer ut og konjugert bilirubin kommer over i 

blodbanen. 

 

n  Forklar hvordan ubehandlet atrieflimmer kan føre til hjerneslag 

1pt.  Ved atrieflimmer står atriet mekanisk i ro og blodet koagulerer i atriet. Koageler 

kan løsne fra venstre atrium og via venstre ventrikkel bli pumpet ut i aorta og 

nå hjernen.  

 

o.   Hva er forskjell på Epidural, subdural og subarachnoidal blødning? 

3pt 1. Epiduralblødning er utenpå dura mater- oppstår oftest ved at en blodåre i 

kraniet revner ifm traume/hodeskader, ofte invorlvert bevissthetstap. Symptomer, 

utvikles ila 1-24 timer (hodepine, kvalme, oppkast, synsforstyrrelser, svimmelhet, 

kramper, red. GCS).  

2. Subduralblødning: blødning under dura mater). Oftest hos eldre eller 

alkoholikere. Symptomer tiltar over uker - hodepine, red. konsentrasjon, tretthet, 

økt søvnbehov, forvirring, ustøhet, desorientert. Akutte subdurale hematom 

skyldes vanligvis overrivning av små vener (brovener) og er ofte forbundet med 

betydelig hjerneskade. 

3. Subarachnoidal blødning - blødning under edderkopphinnen/arachnoidea 

mater. Akutt blødning fra store og middelsstore arterier inne i skallen men utenfor 

selve hjernen. Høy dødelighet (40%). Blødningen starter ved at et aneurisme 

eller en medfødt åremisdannelse sprekker. Akutt innsettende hodepine, intens, 

unilateral/bakhodet, nakkestiv, kvalm, økende trøtt, kan miste bevisstheten. Hos 

25% opptrer endringer i bevissthet innen 15 min. 15% dør i akuttfasen. Også 

mindre dramatisk, varselblødning (warning leak) gir hyperakutt, middels sterk 

hodepine,, varighet 1-3 dager, etterfølges ofte av dramatisk blødning. 

 

p  Hva er den vanligste årsaken til Subaraknoidalblødning 
1pt.  Aneurisme 



 

q Beskriv det histologiske bildet ved tuberkulose  
2pt.  Knuter/granulomer med sentral nekrose/ostet nekrose omgitt av aktiverte 

makrofager/epiteloide celler, flerkjernede kjempeceller (Langhanske celler). 

Videre sees en lymfocyttbrem. Granulomer som har stått over tid vil også ha 

fibrøst bindevev i periferien. 

 

r Hvilke betennelsesceller har vi ved kronisk betennelse? 
1pt.  Plasmaceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile granulocytter 

 

s Hvordan graderes plateepiteldysplasi histologisk  
1pt.  Mild, moderat, grov/uttalt plateepiteldysplasi 

t  Hvilke er de 3 vanligste krefttypene i hud?   
1pt.  Basalcellekarsinom, plateepitelkarsinom og melanom ( 1 svar = 0.25p, 2 svar 

0.5p, 3 svar =1p) 

 

u Hva er patogenesen ved urticaria? 
1pt.  Histaminfrigjøring fra mastceller, oftest ukjent årsak, men kan være relatert til 

allergi type 1-allergi, der en reaksjon mellom et allergen (f.eks. skalldyr eller 

lateks) og IgE på mastcelleoverflaten fører til histaminfrigjøringen.  Kan være 

relatert til trykk, autoimmun sykdom, kulde, UV-stråling mm. 

 
v  Hvilke muligheter har cellen til å adaptere til økt belastning? 
1pt.  Hypertrofi,  Hyperplasi, Atrofi,  Metaplasi  

     

w Skriv navnet på typer av celledød  
1pt. Apoptose, necrose  

 

x Hva er en lungeemboli? Hva er det mest sannsynlige utgangspunktet?  
1pt.  Tilstopping av a.pulmonalis pga sirkulerende fremmedlegeme (fett, levret blod, 

svulst). Vanligst er blodkoagel fra dype venetrombose i bena.  

 

y Hva er empyem?  
1pt pussansamling i et kroppshulrom 

 

z Hva er et aneurysme?  
1pt. Utposning/begrenset utvidelese av en arterie. 

 

æ Hva er hydrocephalus?  
1pt  Økt veske i hjernen som oftest pga tilstopping av ductus aqaticus /redusert 

drenering av CSF 

 

  



ø Hva er navnet på en malign tumor som er differensiert i retning av benvev? 
1pt. Osteosarkom 

 

å Hva er forskjellen mellom gradering og stadieinndeling av en malign tumor? 
1pt.  Gradering går på svulstens differensieringsgrad (høy, middels, lavt, 

differensiert) stadieinndeling på hvor utbredt kreftsykdommen er (TNM 
systemet). 


