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Eksamensoppgaver 

Ny prøve 

9. semester - V-11 
 

 

NB! Hver av oppgavene skal  besvares på eget ark! 
 

 
1. a)  Hvilke trimestre ansees å være farligst med hensyn til legemiddeleksponering og  

hvorfor? 
 

b)  Et odontologisk lokalanestetikum inneholder felypressin (Octapressin). 
 Hva er felypressin og hvilken egenskap gjør at det ikke skal brukes på gravide? 

 
c)  Beskriv kort 2 mulige virkningsmekanismer for analgetika som kan klassifiseres 
     som ”dual inhibitors”.  Angi for hver av mekanismene  minst et legemiddel som har  
     denne virkningen. 

 
d)  Hva er de viktigste kliniske effektene til ”dual inhibitors” ? 

 
 
2. Skisser hvordan en primær immunrespons skjer i pulpa mot antigener i  

dentinkanalene.  
 
 
3. Hvilke faktorer påvirker vertens reaksjon på en kronisk periodontitt? 
 
 
4. Hvilke funksjoner antar en at emaljepellikelen har? 
 
 
5. Redegjør for indikasjoner og kontraindikasjoner for bruk av ekstensjonsledd i 

tannforankrede brokonstruksjoner. 
 
 
6. Angi de vanligst forekommende  tegnene på TMD. 
 
 
7. En 55 år gammel mann kommer med smerter og hevelse mandibulas venstre side. 

Et år tidligere fikk han ekstrahert tann 37. Siden da har han hatt perioder med smerter 
og hevelse i regionen. Han har da fått utskrevet penicillin av sin fastlege, og da har 
symptomene bedret seg temporært. Nå har han siste uke i tillegg merket nummenhet i 
underleppe og hake på venstre side. 
 
Du tar OPG som viser en diffust avgrenset oppklaring regio 34 — 38 som ekspanderer 
ned i basis mandibulae, og i tillegg en ertestor uskarp avgrenset radiopak struktur 
regio 37, med samme kontrast som benvev. 
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1. Hvilken diagnose overveier du? 
 
2. Kan noen blodprøver være til hjelp? 
 
3. Kan noen andre undersøkelser gi ytterligere informasjon? 

 
 
8. Hva kjennetegner en benign tumor? Nevn navnet på minst tre benigne orale tumores. 
 
 
9. Nevn noen tiltak for å redusere strålingsdosen til strålefølsomme organer. (Svar kort). 
 
 
10.  a) Hvilke bivirkninger kan fluorinntak hos småbarn gi? 
  

b) Angi minste dose som skal til for at ulike bivirkninger kan oppstå? 
 
 
11. En 8 år gammel gutt velter med sykkel og  21 eksartikuleres. 

Gutten oppsøker tannlege ca 30 minutter senere. 
Tannen medbringes innpakket i et lommetørkle.  

 
a) Hvorfor bør 21 replanteres? 
 
b) Beskriv replantasjonsprosedyren. 
 
c) Hvor lang bør fikseringsperioden være? 

 
 
12. Emalje- og dentinbonding. 

Hva vil man oppnå ved syreetsing av: 
 
a) Emalje? 
 
b) Dentin? 

 
 


