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1

Define metaplasia. Provide 3 clinical examples of common
metaplastic changes.

4p

Vad avses med metaplasi? Ge exempel på 3 kliniskt vanligt
förekommande metaplastiska förändringar.

2

Turner syndrome and Klinefelters syndrome are examples
of aneuploidy. What is aneuploidy and which
chromosome(s) are affected in these syndromes.
Turners syndrom och Klinefelters syndrom är exempel på
sk aneuploider. Vad innebär detta och vilken/vilka
kromosomer är påverkade vid nämnda syndrom.

3p

3

Tumors are clonal lesions. They originate from one single
cell. With this knowledge, explain why malignant tumours
are heterogeneous cellularly and structurally.

4p

Tumörer är klonala lesioner, d v s de har uppkommit ur en
enstaka cell. Förklara hur det kan komma sig att maligna
tumörer oftast är heterogena cellulärt och strukturellt.
Tumörer'är'heterogena,'cellulärt'och'strukturellt'
•

•

4

En+tumör+har,+troligtvis,+monoklonalt+ursprung.+Tumörcellerna+delar+sig+
och+nya+mutationer+uppstår+på+vägen.+Vissa+av+de+nya+mutationerna+är+
(än+mer)+fördelaktiga+och+ger+upphov+till+egna+sub%cellinjer+av+
tumörceller.+
Alltså+kan+en+bit+tumörvävnad+vara+sammansatt+av+cellinjer+som+växt+
fram+från+samma+tumörstamcell,+men+som+på+vägen+skapat+sina+egna+
sublinjer.+!+heterogenitet.+

The size of the tumor burdon and the respons on given
3p
therapy are carefully monitored in patients with malignant
neoplastic diseases. Different criteria has been defined for
diagnosis, remission and relapse. What are the meaning of
the concepts remission, MRD and MDR, respectively, in this
context.
Tumörbördans storlek och svar på given terapi följes noga
hos cancersjuka patienter under behandling. Olika kriterier
har fastställts för diagnos, remission och relaps. Vad
betyder: remission, MRD respektive MDR i detta
sammanhang.
•
•
•
•

Multi8drug8resistence8(MDR):+tillstånd+som+möjliggör+för+patogen+att+stå+
emot+LM/kemikalier+av+bred+variation.+
Minimal8residual8disease8(MRD):+litet+antal+cancerceller+(leukemiceller)+
som+kvarstår+i+patienten,+trots+remission.+Starkaste+orsaken+till+relaps.+
Relaps:+sjukdomen/symptomen+återkommer+efter+initialt+lyckad+
behandling.+
Remission:+sjukdomen/tumören+minskar/försvinner.+Tumören+kan+inte+
längre+detekteras.+
o Kan+vara+partiell+eller+fullständig.+Cancern+kan+dock+finnas+kvar,+
icke+detekterbar.+

5

Malignant tumours grow invasively and spread in the body
along different routes. Name 5 different routes of tumour
spread.

3p

Maligna tumörer sprider sig I kroppen på olika vägar. Ange
5 olika spridningsvägar.

6

Oncogenes can develop from proto-oncogenes. Mention at
least two different cellular functions proto-oncogenes can
have.
Onkogener kan bildas från proto-onkogener. Nämn minst
två olika funktioner proto-onkogener kan ha i cellen.

2p

7

Which are the main events that metastatic tumor cells
execute during direct invasion of the tissue? Give an
example of a group of molecules functionally involved in
each main event.

3p

Vilka huvudsakliga mekanismer är involverade I direkt
invasion av vävnaden under metastasering? Ge ett exempel
på en grupp/familj av molekyler som är funktionellt
involverade i respektive mekanism.

8

How do you define heart failure?
Hur definieras hjärtsvikt?

2p

9

Why do the heart dilate in response to increased work load? 2 p
Varför dilateras hjärtat vid ökad belastning?

10

Give two conditions with increased risk of haemorrhage
(bleeding disorders)

2p

Nämn två principiellt olika tillstånd med ökad
blödningsbenägenhet.

11

Describe the consequences of pulmonary embolism
Beskriv konsekvenser av lungembolism.

2p

12

What is rheumatic heart disease? How does it affect the
heart?

3p

Vad är reumatisk hjärtsjukdom? På vilket sätt påverkas
hjärtat?

13

Give one important cause of
a) anaemia
b) hypertension
in patients with chronic renal failure
Ange en viktig orsak till
a) anemi
b) hypertoni
hos patienter med kronisk njursvikt får

2p

14

Describe the clinical picture in patients with IgAnephropathy.
Beskriv den kliniska bilden vid IgA-nefrit.

2p

15

Patients with vasculitis, eg microscopic polyangitis, have
auto antibodies in the blood, which can be measured. These
autoantibodies are of pathogenetic importance. What are
these antibodies directed against?

2p

Patienter med vaskulit, t ex mikroskopisk polyangit, har
autoantikroppar I blodet som kan mätas. Dessa är av
patogenetisk betydelse. Vad är dessa antikroppar riktade
mot?

16

Which is the most important malignant tumour in the
kidney (in adults)? Describe common initial symptoms!
Vilken är den vanligaste maligna tumören I njuren (hos
vuxna)? Beskriv vanliga initiala symptom.

3p
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DUGGA 1

Name:

1/11 2004 kl 10.00 – 12.00
Course D04HPAT, Pathology, ht04
Annika Östman Wernerson

1. Most of the specimen that come to the pathology lab have been put into a fixation
solution.
a) Why?
b) Which is the most commonly used fixation solution?
De flesta preparat som kommer till patologen ligger i en fixeringslösning.
a) Varför?
b) Vilken är den vanligaste fixeringslösningen som används?

2p

2. Sometimes a pathologist look at frozen sections from a specimen. Give one example of
when this technique is used.
Ibland tittar vi patologer på vävnad som fryssnittats. Ge ett exempel på varför denna
teknik används.
1p

DUGGA 1

Name:

1/11 2004 kl 10.00 – 12.00
Course D04HPAT, Pathology, ht04
Göran Andersson

3

a) What does atrophy mean?
b) Give at least 4 reasons to how an organ can become atrophic.
a)
b)

Vad menas med atrofi?
Ange minst 4 orsaker till att ett organ kan bli atrofiskt.

3p

4. Are the following diseases inheritied autosomally dominant or recessive?
a) Familiar hypercholesterolemia
b) Phenylketonuria
c) Cystic fibrosis
d) Osteogenesis imperfecta
Ärvs följande sjukdomar autosomalt dominant eller recessivt?
a) Familjär hyperkolesterolemi
b) Phenylketonuri
c) Cystisk fibros
d) Osteogenesis imperfekta

2p

DUGGA 1

Name:

1/11 2004 kl 10.00 – 12.00
Course D04HPAT, Pathology, ht04
Staffan Strömblad

5.
What is "The angiogenetic switch"? At what stage during tumor development
does it occur and why is it important in tumor progression?
Vad är "det angiogenetiska påslaget"? Vid vilket stadium sker detta under
tumörutvecklingen och varför är det viktigt för tumörprogression?

2p

DUGGA 1

Name:

1/11 2004 kl 10.00 – 12.00
Course D04HPAT, Pathology, ht04
Minna Thullberg

6.
You are the strategic director of a chemical company with the task to develop
new cancer drugs. At this time you will focus on colon cancer with the urge to cure this
disease without surgery. It is since long known that frequent genetic abberations in colon
cancer involve mutations in the GTPase Ras which triggers cell proliferation, mutations in
p53 which controls apoptosis, deletion and mutation in APC which control differentiation
and loss of DCC of unknown function.
Which protein/proteins will you try to target with your drugs? Motivate your
answer on the basis on what you know about different cancer genes and their functions.
In this particular hypothetic situation you do not have to bother about side effects.
Du är strategisk chef på ett kemiskt företag med uppgift att utveckla nya cancer
mediciner. Just nu kommer du att fokusera på coloncancer med målet att bota denna
sjukdom utan kirurgi. Det är känt sedan länge att ett flertal genetiska abberataioner vid
coloncancer involverar mutationer i GTPas Ras som triggar cellproleferation, mutationer
i p53 som kontrollerar apoptos, deletion och mutation i APC som kontrollerar
differentiering och förlust av DCC med okänd funktion.
Vilket protein/proteiner skulle du försöka ha som mål med dina droger. Motivera ditt svar
på basen av vad du vet om olika cancergener och deras funktioner.
I den här speciella hypotetiska situationen behöver du inte bekymra dig om biverkningar.
3p

DUGGA 1

Name:

1/11 2004 kl 10.00 – 12.00
Course D04HPAT, Pathology, ht04
Lennart Eriksson

7. What does it mean when a lesion is characterized as a neoplastic lesion.
Vad menar man när en lesion karakteriseras som en neoplastisk lesion?

2p

8. In malignant tumor cells you usually see nuclear changes in structure, shape, size and so
on. Describe by using the proper nomenclature nuclear changes in a poorly differentiated
tumor.
I maligna tumörceller ser man vanligen förändringar i kärnans struktur, form, storlek osv.
Beskriv genom att använda korrekt nomenklatur de nukleära förändringarna i en lågt
differentierad tumör.
2p

9.
What is the most important difference, from a cell biological point of view,
between a benign tumor and a malignant tumor.
Vilken är den mest viktiga skillnaden, ur en cellbiologisk synvikel, mellan en benign tumör
och en malign tumör?
2p

DUGGA 1

Name:

1/11 2004 kl 10.00 – 12.00
Course D04HPAT, Pathology, ht04
Lennart Eriksson

10.

When a tumor is diagnosed efforts are made to classify the tumor according to cell of
origin (histogenetic classification) and to perform grading and staging of the tumor.
What does staging mean and explain the different stages of an invasive tumor in the
bladder.
Då en tumör diagnostiseras försöker man alltid klassificera tumören beträffande
ursprungscell (histogenetisk klassifikation) och man försöker alltid gradera och
stadieindela tumören. Vad menas med stadieindelning och beskriv de olika stadierna vid
en invasiv tumör i blåsan.
3p

11.

Tumor cells can implant on serous surfaces, like peritoneum, and spread out pretty much
to cover most of the surface on the wall and the gut in the abdominal cavity. What is the
proper name for this stage of tumour growth.
Tumörceller kan implanteras på serösa ytor, som peritoneum, och spridas ganska
mycket så att den täcker det mesta av ytan av bukväggen och tarmarna i bukhålan. Vad
är det korrekta namnet på detta stadium av tumörväxt?
1p

DUGGA 1

Name:

1/11 2004 kl 10.00 – 12.00
Course D04HPAT, Pathology, ht04
Mikael Björnstedt

12. Which histological type of cancer is the commonest in cancer of the larynx?
Vilken histologisk typ av cancer är vanligast vid larynxcancer?

1p

13. List three distinct types of pneumonia.
Ange tre distinkta typer av pneumoni.

3p

DUGGA 1

Name:

1/11 2004 kl 10.00 – 12.00
Course D04HPAT, Pathology, ht04
Olle Danielsson

14.

A 40 year old woman has noted enlargement of her anterior neck region over the past 8
months. Fine needle aspiration of the thyroid yields cells that are consistent with
neoplasm. Laboratory studies show that she is euthyroid but her serum ionised calcium
is elevated. She is taken to surgery and a thyroidectomy (=the entire thyroid gland is
taken out) is performed. On frozen sections a neoplasm composed of spindle shaped
cells in nests is seen. Immunohistochemical staining for calcitonin in the paraffine
sections is positive, and the neoplasm has amyloid stroma with Congo red staining.
a) Which neoplasm is she most likely to have?
b) The disease occur in sporadic and familiar forms. Many of the patients with familiar
form are often affected by disease in other endocrine organs. Can you give one
example?
c) What name has been given to this hereditary condition in which several endocrine
organs can be affected in addition to the thyroid?
d) After surgery the patient develops hypocalcemia. Can you give an explanation?
En 40 år gammal kvinna har noterat ett förstorat område på halsen de senaste 8
månaderna. Finnålspunktion av thyroidea visar celler föenliga med neoplasm.
Labprover visar att hon är euthyroid men hennes joniserade Calcium i serum är förhöjt.
Hon får genomgå kirurgi då man utför thyreodektomi (=hela thyroidea tas bort). På
fryssnitt ser man en neoplasm bestående av spolformade celler i nästen.
Immunhistokemisk färgning för calcitonin på paraffinsnitten är positiv och neoplasmen
uppvisar amyloid i stromat med Kongo färgning.
a) Vilken neoplasm är mest trolig att hon har?
b) Sjukdomen förekommer både sporadiskt och i familjära former. Många av patienterna
med en familjär form har även sjukdomar i andra endokrina organ. Kan du ge ett
exempel?
c) Vilket namn har detta heriditära tillstånd fått där man ser att flera endokrina organ
drabbas förutom thyroidea?
d) Efter operationen utvecklar patienten hypokalcemi. Kan du ge en förklaring?
2p

DUGGA 1

Name:

1/11 2004 kl 10.00 – 12.00
Course D04HPAT, Pathology, ht04
Olle Danielsson

15. A 29 year old pregnant woman (first pregnancy) who received no prenatal care has
marked vaginal bleeding after onset of labour at 38 weeks of gestation. Cesarean section
is performed and a lacerated low-lying placenta is removed. She remains hypotensive
for 6 hours and requires transfusion of 12 units of packed RBCs. Following the birth of
the baby, she becomes unable to breast-feed the infant. She does not have a resumption
of normal menstrual cycles. She becomes more sluggish and tired. Laboratory findings
include hyponatremia, hyperkalemia and hypoglycaemia.
a) Which pathologic lesion is the most likely that she has had following delivery?
b) How can you correlate the defiencies in hormone secretion to the particular clinical
symptoms this patient suffer from.
c) Mention two other lesions that could cause these defiecies in hormone secretion.
En 29-årig gammal garvid kvinna (första graviditeten) och som inte fått någon prenatal
vård har kraftiga vaginala blödningar efter början på förlossningen som startar i
graviditetsvecka 38. Kejsarsnitt utförs och en söndertrasad, lågt sittande placenta tas
bort. Hon har kvarstående hypotoni i 6 timmar och behöver transfusion med 12 enheter
erytocytkoncentrat. Efter förlossningen av barnet kan hon inte amma. Hon får inte
tillbaka normala menstrationscykler. Hon blir mer långsam och trött. Labdata
inkluderar hyponatremi, hyperkalemia och hypoglykemi.
a) Vilken patologisk lesion är den mest troliga att hon har fått efter förlossningen?
b) Hur kan du korrelera bristerna i hormonsekretion till de speciella symtom som
patienten har?
c) Ange två andra lesioner som kan orsaka dessa brister i hormonsekretion.
3p

DUGGA 1

Name:

1/11 2004 kl 10.00 – 12.00
Course D04HPAT, Pathology, ht04
Birger Christensson

16.

Angiotensin II;
a) How is it formed?
b) What does it do?
Angiotensin II;
a) Hur bildas det?
b) Vad gör det?

17.

What are the effects on the heart of to low or to high amounts of potassium?
Vilka är effekterna på hjärtat av för låga eller för höga nivåer av kalium?

18.

2p

1p

What might cause
a) hypokalemia?
b) hyperkalemia?

Vad kan orsaka

a) hypokalemi
b) hyperkalemi

2p

19. What is the common cause for aneusyms of the abdominal aorta?
Vilken är den vanligaste orsaken till aneurysm i aorta?

1p

DUGGA 1
1/11 2004 kl 10.00 – 12.00
Course D04HPAT, Pathology, ht04

Name:

DUGGA 1

Name:

1/11 2004 kl 10.00 – 12.00
Course D04HPAT, Pathology, ht04
Birger Christensson

20.

What would be the likely reason for edema in a patient with liver cirrhosis?
Vad är den troligaste orsaken till ödem hos en patient med levercirrhos?

1p

21. What would be the likely reason for pulmonary edema in a patient with left heart
failure?
Vad är den troligaste orsaken till lungödem hos en patient med vänstersidig hjärtsvikt?
2p

DUGGA 1

Name:

1/11 2004 kl 10.00 – 12.00
Course D04HPAT, Pathology, ht04
Maria Sylvan

22.

What is gynekomasti..?
Vad är gynecomasti?

1p

23. C in breast are common. Define what a C is.
Cystor i bröstet är vanligt. Definiera vad som menas med en cysta.

1p

KAROLINSKA INSTITUTET
Institutionen för laboratoriemedicin
Avdelningen för patologi

DUGGA 1
i patologi
för medicine studenter
18/3 2005

Totalt 50 poäng (minst 32 för G)

Namn:

Personnummer:

Resultat:
Stud. sign.
Betyg:

Lycka till!

Kursledn. sign.

Dugga 1 i
Patologi för kurs D04HPA
vt 2005

1.

Namn:

a) Vad menas med att göra fryssnitt på vävnad?

2p

b) Vilken är den stora fördelen med denna metod jämfört med
paraffininbäddning?

2.

För att avgöra om en tumör är benign eller malign kan man överväga att
göra finnålspunktion för cytologisk diagnostik eller kirurgisk biopsi
(operera ut en bit av tumören). Vilka är fördelarna med att göra
finnålspunktion?

2p

3.

Varför är ärrläkning i t ex muskel-eller nervvävnad oftast associerat med
nedsatt funktion i det skadade organet?

2p

4.

Ge två exempel på metaplastiska epitelförändringar och ange vad orsaken
kan vara till dessa.

2p

5.

Vilken är den vanligaste genetiska sjukdomen med autosomalt dominant
resp. autosomalt recessiv ärftlighetsgång?

2p

6.

Vad karaktäriserar en lysosomal upplagringssjukdom?

2p

7.

Vilka är de huvudsakliga spridningsvägarna för maligna tumörer?

2p

Dugga 1 i
Patologi för kurs D04HPA
vt 2005

Namn:

8.

Förklara hur en malign tumör som utvecklats från slemhinnan i colon kan
ge upphov till symptom hos patienten.

2p

9.

Vid stadieindelning av en malign tumör bedöms den lokala invasionen
eller det ”vertikala invasionsdjupet”. Med blåscancer som exempel ange
kriterierna för invasionsstadium III.

1p

10.

Ange mot bakgrund av följande beskrivning av cellerna i ett lågt
differentierat adenocarcinom om tumören är euploid eller aneuploid (vad
som är mest sannolikt): Epitelial neoplasi med huvudsakligen dissocierade
starkt polymorfa och polykromatiska celler. Många celler uttalat
hyperkromatiska med stora kärnor med multipla nukleoler. Endast något
enstaka glandulärt förband av celler.

1p

11.

Vad är en atypisk mitos?

1p

12.

Vad innebär termen peritoneal carcinos och vad kan du tänka dig att
carcinos kan ge upphov till för symptom och fysikaliska fynd?

2p

13.

Vid behandling av en tumörsjukdom med cellgifter har man noterat en
tydlig minskning av tumörbördan, men det finns vid undersökning
fortfarande kvar en rest av tumören. Vad kallar man detta terapiresultat
för?

1p

14.

Gener som har betydelse för canceruppkomst är indelade i två klasser,
tumör-suppressorer och onkogener.

2p

Dugga 1 i
Patologi för kurs D04HPA
vt 2005

Namn:

Vad är skillnaderna mellan tumörsuppressor-gener och onkogener med
avseende på funktion och vilken förändring dessa har i tumörer?

15.

Vilken sjukdom passar bäst in i följande beskrivning. En 30-årig kvinna
har känt sig agiterad och orkeslös. Dessutom känner hon hjärtklappning
och har värmevallningar. Hon är i och för sig glad att hon gått ner i vikt ca
6kg på 2 månader, men har inte aktivt bantat. Hon har också haft
gruskänsla och irritation i ögonen. Hennes man tycker också att hon fått en
”stirrande blick”. Hon söker nu sin husläkare och vet att både hennes mor
och mormor haft ”fiftstruma”. På vårdcentralen noteras puls kring 100
slag/min och i status finner undersökande läkare en diffust förstorad, ej
ömmande thyreoidea. Lab visar TSH som är lågt och förhöjda
thyreoideahormonvärden.

3p

a) Vilken sjukdom lider sannolikt patienten av?

b) Beskriv kortfattat patogenesen till ovenstående sjukdom.

16.

Vilka histologiska huvudtyper finns av thyreoideacarcinom?

2p

17.

Vilka 2 sjukdomstillstånd är vanligast vid primär hyperparathyreoidism?
Nämn ej tre utan de två du tror är vanligast!

2p

18.

3p
a) En benign tumör i bröstet är fibroadenom.
Vad kännetecknar denna tumör
ja

nej

Dugga 1 i
Patologi för kurs D04HPA
vt 2005

Namn:

Drabbar yngre kvinnor
Ger blodig sekretion från
bröstvårtan
Ger symtom i form av
tydlig knöl
b) En annan benign tumör är papillom
Vad kännetecknar denna tumör
ja

nej

Drabbar yngre kvinnor
Ger blodig sekretion från
bröstvårtan
Ger symtom i form av
tydlig knöl

19.

Hälsokontroller.
Vad är målsättningen med den gyn-cytologiska hälsokontrollen, hur når
man det målet och hur har det fungerat i Sverige?

3p

20.

Vilka tre distinkta former finns av infektiös pneumoni?

3p

21.

Vilka morfologiska förändringar ses vid kronisk bronkit?

2p

22.

På vilka sätt är makrofager involverade i åderförkalkningsprocessen?

2p

23.

Varifrån kommer vanligen fettembolier och i vilka sammanhang kan man
se fettembolism? Från benmärg.
Vid större trauma (multipla rörbensfrakturer)

2p

Dugga 1 i
Patologi för kurs D04HPA
vt 2005

24.

Namn:

a) Vad menas med tamponad i samband med kardiovaskulära sjukdomar?

2p

b) Ge exempel på när detta kan inträffa!

25.

En ökad blödningsbenägenhet kan betingas av olika orsaker. Ange två
principiellt olika mekanismer till ökad blödningsbenägenhet.

2p

INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN
AVDELNINGEN FÖR PATOLOGI

DUGGA 1
i patologi
för Läkarprogrammet
20/3 2006
Totalt 39 poäng (minst 23 för G)

Namn:

Personnummer:

Resultat:
Stud. sign.
Betyg:

Lycka till!

Kursledn. sign.

D04HPT, Patologi för Läkarprogrammet, V06
Dugga 1, 20/3 2006
Anders Sundberg
1.
En 65-årig man påträffas avliden i sitt hem.
a.
Tillkallad läkare skall fylla i två blanketter – vilka då?

b.

Det finns inget som tyder på ”onaturligt” dödsfall ( d.v.s. inga misstankar
om missbruk, brott olycka, självmord el dyl.). Kan det bli aktuellt med
obduktion ändå och i så fall av vilken anledning?

Göran Andersson
2.
Vilken är den vanligaste genetiska sjukdomen med autosomalt dominant resp.
autosomalt resessiv ärftlighetsgång?

2p

2p

2p

2

D04HPT, Patologi för Läkarprogrammet, V06
Dugga 1, 20/3 2006

3.

Vad karaktäriserar en lysosomal inlagringssjukdom?

2p

4.

Förklara varför mitokondriella genetiska sjukdomar uppvisar maternell
ärftlighetsgång.

1p

5.

Vad innebär Barrets esophagus och vilken är den vanligaste orsaken?

2p

3

D04HPT, Patologi för Läkarprogrammet, V06
Dugga 1, 20/3 2006
6.

Vilka celltyper förändras i antal vid involution av thymus?

2p

7.

Vad karaktäriserar histologiskt ett epitel med hyperplasi och hyperkeratos?

2p

8.

Hur är proliferationsförmågan hos en stamcell jämfört med en terminalt
differentierad vävnadscell?

2p

4

D04HPT, Patologi för Läkarprogrammet, V06
Dugga 1, 20/3 2006
9.

Vilken betydelse har den inflammatoriska reaktionen vid läkning av skadad
vävnad?

2p

10.

Vad kallas den primära läkningsvävnaden vid frakturläkning?

1p

Lennart Eriksson
11. Förklara hur en malign tumör som utvecklats från slemhinnan i colon kan ge
upphov till symptom hos patienten.

2p

5

D04HPT, Patologi för Läkarprogrammet, V06
Dugga 1, 20/3 2006
12.

Ange mot bakgrund av följande beskrivning av cellerna i ett lågt differentierat
adenocarcinom om tumören är euploid eller aneuploid: epitelia neoplasi med
huvudsakligen dissocierade starkt polymorfa och polykromatiska celler. Många
celler har stora, hyperkromatiska kärnor med multipla nukleoler.

1p

.

13.

Vad är en atypisk mitos?

1p

14.

Vad innebär termen peritoneal carcinos och vad kan du tänka dig att carcinos kan
ge upphov till för symptom och fysikaliska fynd?

2p

6
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15.

Vilka är de vanliganste tumörformerna hos kvinnor respektive män i Sverige.

Anders Hjerpe
16. Förklara hur den gyn-cytologiska hälsokontrollen är tänkt att fungera och vilken
effekt den har haft på folkhälsan.

3p

5p

7
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Melek Üstün
17. Finnålspunktion är en enkel och effektiv metod för diagnos av cancer med vissa
begränsningar.
Vad betyder "falskt negativt resultat" i finnålspunktionscytologi?

Jenny Flygare
18. a.
Beskriv hur en DNA-skada kan komma att bidraga till cancerutveckling.

b.

Vilka mekanismer har cellen för att undvika att så sker?

1p

2p

2p
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Pre exam II
PATHOLOGY FOR MEDICAL
STUDENTS
2003-11-18
Max 33 credit points

Pass 21 credit points

NAME:………………………………………………………………..
Good Luck!

1

Which phases are generally observed in a lobar bacterial
pneumonia?

4p

Vilka faser finns i lobär bakteriell pneumoni?
Answer/Svar:

2

Give one example of a central lung cancer.

1p

Ge ett exempel på en central lungcancer.
Answer/Svar:

3

Why does a prostate cancer not cause any symptoms until
late in the disease process?
Varför ger en prostatacancer inga symptom förrän sent i
sjukdomsförloppet?
Answer/Svar:

2p

4

If you see urothelial cells grade III in a bladder washing
specimen, which are the two possible kinds of tumour this
patient could have?

2p

Om urotelceller med atypi grad III ses i en blåssköljvätska,
vilka två olika tumörtyper kan patienten tänkas ha?

5

a) What is endometriosis?
b) Which is the most common localization
c) Which symptoms may endometriosis cause
a) Vad är endometrios?
b) Vilken lokalisation är vanligast
c) Vilka besvär kan denna sjukdom ge kvinnan

3p

6

a) Mention two important clinical signs of breast cancer. 6 p
b) Which two investigations should be performed in
order to investigate a case of possible breast cancer?
c) Which histological type of cancer is breast cancer?
a) Ange två viktiga kliniska tecken på bröstcancer
b) Vilka två undersökningar beställer du vid utredning
av misstänkt bröstcancer?
c) Vilken histologisk typ av cancer är bröstcancer?

7

Give a complete histopathologic definition of cirrhosis.
Ge en komplett histopatologisk definition av cirrhos.
Answer/Svar:

2p

8

Which is the pathogenetic mechanism underlying a placenta 3 p
infarct? Name a disease where placenta infarcts are usual.
Hur uppstår en placentainfarkt? Nämn en sjukdom är
infarkter i placenta förekommer ofta.
Answer/Svar:

9

Esophagus varices
What is the patomechanism of esophagus varices? Describe
the characteristic macroscopic and microscopic lesions.
What is the most common complication?
Vad är patomekanismen för esofagusvaricer. Beskriv de
karakteristiska makroskopiska och mikroskopiska
förändringarna. Vad är den vanligaste komplikationen?
Answer/Svar:

4p

4p

10
Which are the most commonly mutated or deleted genes in
sporadic colon adenocarcinoma. (4p)
Vilka är de gener som ofta är mutrade eller deleterade i
sporadisk coloncancer?
Answer/Svar:

2p

11
Which signs of malignancy can be detected in a cytological
sample (smear)?
Vilka tecken till malignitet kan man se i ett cytologprov
(utstrykspreparat)
Answer/Svar:

Pre exam III 2003-12-02

Name:_________________________________________

Pre exam III
PATHOLOGY FOR MEDICAL
STUDENTS
2003-12-02
Max 43 credit points

Pass 28 credit points

Good Luck!

Pre exam III 2003-12-02

Name:_________________________________________

BISR

In which three settings does life threatening acute adrenal
insufficiency (adrenal crisis) arise?

3p

Vilka tre tillstånd kan leda till livshotande akut
binjurebarkssvikt (adrenal crisis)?

BISR

Name the most important morphological feature that is
1p
used for differentiating between a follicular adenoma and a
follicular carcinoma of the thyroid.
Ange den viktigaste morfologiska egenskapen för att
särskilja mellan ett follikulärt adenom och ett follikulärt
carcinom i thyreoidea.

Pre exam III 2003-12-02

Name:_________________________________________
KILM

Describe the pathogenesis in AL amyloidosis.

4p

Beskriv patogenesen för AL amyloidos.

AAER

Define the diagnostic criterias for Myeldoysplastic
syndrome.
Ange diagnoskriterierna för MDS.

2

Pre exam III 2003-12-02

Name:_________________________________________
AAER

Name at least four different subgroups in the category
Myeloproliferative disorders. Which kind of acute
leukaemia do they transform into?

5

Ange åtminstone 4 subgrupper inom entiteten CMPD.

AAER

Give a rough sketch of how you categorize NonHodgin
lymphomas into four different groups.

4p

Pre exam III 2003-12-02

Name:_________________________________________
AAER

Acute lymphoblastic leukaemia – which are the subgroups 4 p
and which is the most common and uncommon
respectively.

INNE

Which part of the brain is especially involved in
Huntington disease?

1p

Vilken del av hjärnan är framförallt involverad vid
Huntingtons sjukdom?

INNE

Which are the two typical microscopically changes in
Alzheimer’s disease?
Vilka är de två typiska mikroskopiska förändringarna vid
Alzheimers sjukdom?

2p

Pre exam III 2003-12-02

Name:_________________________________________

INNE

Mention one characteristic microscopic change in
Glioblastoma multiforme (necessary for making a WHO
Grad IV tumour diagnosis)!

1p

Nämn en viktig och karaktäristisk mikroskopisk
förändring vid Gliobastoma multiforme (nödvändig för att
ställa en WHO Grad IV tumör diagnos)

INNE

Mention two characteristics of metastases to the brain!
Nämn två egenskaper som karaktäriserar
hjärnmetastaser.

2p

Pre exam III 2003-12-02

Name:_________________________________________
BMLR

2p
a) Please rank the three most common skin cancers
according to incidence.
b) Approximately how many percent (%) does the most
common skin cancer represent?
a) V g rangordna de tre vanligaste maligna
hudtumörerna I fallande incidens, d v s börja med
den vanligaste typen.
b) Ungefär hur många procent utgör den vanligaste
hudcancertypen?

BMLR

Molluscum contagiosum – aetiology? Clinical features?
Histology?
Molluskum contagiosum – etiologi? Klinisk bild?
Histologisk bild?

3p

Pre exam III 2003-12-02

Name:_________________________________________
BMLR

Lentigo (simplex) – how does it appear clinically, i.e. on the 2 p
patient’s skin, and histologically, i.e. in the microscope?
Lentigo (simplex) – hur ser den ut kliniskt, d v s på
patienten och histologiskt, d v s i mikroskopet?

ANHJ

How does osteoarthrosis develop?
Hur utvecklas osteoarthros?

4p

Pre exam III 2003-12-02

Name:_________________________________________
ANHJ

Which are the three most common malignant tumours that 3 p
are primary in the skeleton, and at which ages are these
most often found?
Vilka är de vanligaste maligna tumörerna som är primära
I skelett och vid vilka åldrar ses dessa oftast?

INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN
AVDELNINGEN FÖR PATOLOGI

DUGGA 1
i patologi
för Läkarprogrammet
20/3 2006
Totalt 39 poäng (minst 23 för G)

Namn:

Personnummer:

Resultat:
Stud. sign.
Betyg:

Lycka till!

Kursledn. sign.

D04HPT, Patologi för Läkarprogrammet, V06
Dugga 1, 20/3 2006
Anders Sundberg
1.
En 65-årig man påträffas avliden i sitt hem.
a.
Tillkallad läkare skall fylla i två blanketter – vilka då?

b.

Det finns inget som tyder på ”onaturligt” dödsfall ( d.v.s. inga misstankar
om missbruk, brott olycka, självmord el dyl.). Kan det bli aktuellt med
obduktion ändå och i så fall av vilken anledning?

Göran Andersson
2.
Vilken är den vanligaste genetiska sjukdomen med autosomalt dominant resp.
autosomalt resessiv ärftlighetsgång?

2p

2p

2p

2
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3.

Vad karaktäriserar en lysosomal inlagringssjukdom?

2p

4.

Förklara varför mitokondriella genetiska sjukdomar uppvisar maternell
ärftlighetsgång.

1p

In most multicellular organisms, mtDNA is inherited from the mother (maternally inherited).
Mechanisms for this include simple dilution (an egg contains 100,000 to 1,000,000 mtDNA
molecules, whereas a sperm contains only 100 to 1000), degradation of sperm mtDNA in
the fertilized egg, and, at least in a few organisms, failure of sperm mtDNA to enter the
egg. Whatever the mechanism, this single parent (uniparental) pattern of mtDNA

5.

Vad innebär Barrets esophagus och vilken är den vanligaste orsaken?

2p

3
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6.

Vilka celltyper förändras i antal vid involution av thymus?

2p

7.

Vad karaktäriserar histologiskt ett epitel med hyperplasi och hyperkeratos?

2p

8.

Hur är proliferationsförmågan hos en stamcell jämfört med en terminalt
differentierad vävnadscell?

2p

4
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9.

Vilken betydelse har den inflammatoriska reaktionen vid läkning av skadad
vävnad?

2p

10.

Vad kallas den primära läkningsvävnaden vid frakturläkning?

1p

Lennart Eriksson
11. Förklara hur en malign tumör som utvecklats från slemhinnan i colon kan ge
upphov till symptom hos patienten.

2p

5
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12.

Ange mot bakgrund av följande beskrivning av cellerna i ett lågt differentierat
adenocarcinom om tumören är euploid eller aneuploid: epitelia neoplasi med
huvudsakligen dissocierade starkt polymorfa och polykromatiska celler. Många
celler har stora, hyperkromatiska kärnor med multipla nukleoler.

1p

.

13.

Vad är en atypisk mitos?

1p

14.

Vad innebär termen peritoneal carcinos och vad kan du tänka dig att carcinos kan
ge upphov till för symptom och fysikaliska fynd?

2p

6
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15.

Vilka är de vanliganste tumörformerna hos kvinnor respektive män i Sverige.

Anders Hjerpe
16. Förklara hur den gyn-cytologiska hälsokontrollen är tänkt att fungera och vilken
effekt den har haft på folkhälsan.

3p

5p

7
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Melek Üstün
17. Finnålspunktion är en enkel och effektiv metod för diagnos av cancer med vissa
begränsningar.
Vad betyder "falskt negativt resultat" i finnålspunktionscytologi?

Jenny Flygare
18. a.
Beskriv hur en DNA-skada kan komma att bidraga till cancerutveckling.

b.

Vilka mekanismer har cellen för att undvika att så sker?

1p

2p

2p
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Dugga 1 facit
Patologi VT05
1.

2.

3.

4.

En esofagogastroskopi utförs på en 45-årig man som har klagat
över halsbränna/retrosternal brännande smärta som kommer
efter måltid. Ett rodnat område ses 3 cm ovan magmunnen
varifrån flera biopsier tages för mikroskopisk undersökning.
Snitten visar förekomst av cylindriskt epitel med bägarceller.
Dessa fynd stämmer bäst med
a) dysplasi
b) hyperplasi
c) metaplasi
d) cancer
e) ischemi
Svar: C
Skivepitelet i matstupen genomgår metaplasi som svar på reflux
av ventrikelinnehåll och ersätts med körtelepitel.
En 57 årig man tappade medvetandet under 45 min. När han
blev väckbar kunde han inte tala och inte heller röra höger arm
eller ben. En cerebral angiografi avslöjade en ocklusion i arteria
cerebi media sin. CT röntgen efter ett par månader visar ett 6 cm
i diameter stort cystiskt omvandlat område i vä parietallob. Vad
återspeglar CT röntgenbilderna?
a) förvätskningnekros
b) atrofi
c) apoptos
d) koagulationsnekros
e) ostig nekros
Svar: a
Hjärnan genomgår förvätskningsnekros efter infarkt. Vid läkning
resorberas det infarcerade området och ersätts med ett cystiskt
hålrum.
Fokala fettvävsnekroser med ljusa fläckar på bukhinnan med
kalkaktigt utseende ses vid obduktion. Vilket av följande tillstånd
förknippas med fettvävsnekros?
a) akut gastrit
b) hepatit
c) kronisk salpingit
d) fibrinös pericardit
e) akut pancreatit
Svar: e
Frisläppta pancreas enzymer skadar omgivande fettväv och bildar
tvål dvs mjuka ljusgula områden med fettvävsnekros.
Alla alternativ utom ett nedan gäller för fria radikalers
egenskaper att orsaka cellskada.
a) Vitamin E är en antioxidant som skyddar mot fria radikaler
b) Fria radikaler kan bildas i vävnad som utsätts för strålning.
c) Glutationperoxidas är ett enzym som hjäper till att skydda
mot fria radikaler.
d) DNA skadas ej av fria radikaler.
e) Catalas i peroxisomer bryter ned fria radikaler.
Svar: d
Fria radikaler kan skada DNA och ge upphov t.ex. celldöd eller
cancer.

Dugga 1 facit
Patologi VT05

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Vad menas med immortalisering? Nämn en viktig bakomliggande
orsak.
Svar: Tumörcellen har förvärvat förmågan att genomgå
obegränsat antal celldelningar. Enzymet telomeras har aktiverats,
vilket möjliggör nysyntes av telomerer.
Beskriv sambandet mellan Philadelphiakromosomen och
förekomst av fusionsprotein i tumörcellen?
Svar: Genom translokation av protoonkogenen c-abl på
kromosom 9 till BCR (Breakage Cluster Region) på kromosom 22
uppstår fusionsgenen abl-BCR som kodar för motsvarande
abnormt fungerande protein (tyrosinkinas).
Nämn två viktiga tumörsuppressorproteiner som fungerar som
"bromsproteiner" i cellcykelns G1-fas.
Svar: p105-Rb (retinoblastomproteinet) och p53.
Beskriv hur kromosomala förändringar i cancercellen kan leda till
onkogen aktivering. Ge 3 specifika exempel på detta i humana
tumörer.
Svar:
1.
Genamplifiering leder till ökad expression av onkogenen, t.ex.
HER2 (c-erbB2) i bröstcancer.
2.
Translokation kan leda till ökad expression av en onkogen, t ex
onkogenen myc kommer under inflytande av
immunglobulingenernas ”enhancer” (8:14, 8:2, 8:22).
3.
Translokation kan leda till uppkomst av fusionsprotein med
onkogen aktivitet, t.ex. Abl-BCR (9:22) i kronisk lymfatiskt
leukemi.
Virus är en etiologiskt viktig faktor vid uppkomst av cervixcancer
hos människa.
Vilket virus avses?
Beskriv kortfattat hur detta virus anses vara involverat i
canceromvandlingen på molekylär nivå?
Svar:
Humant Papilomvirus (HPV)
Detta virus producerar två proteiner benämnda E6 och E7,
vilka eliminerar tumörsupressorproteinerna pRB och p53.
Vilket av följande påståenden är felaktigt?
a. De flesta njurcancrar utgår från glomeruli.
b. En röd fläck på glans penis kan vara cancer in situ.
c. De flesta patienter med enkla cortikala njurcystor har inga
symptom av dessa.
d. Granulomatös prostatit kan orsaka palpabel knölighet i
prostata.
e. Akut prostatit får inte biopseras innan patienten genomgått
antibiotikabehandling.
Svar: a

Dugga 1 facit
Patologi VT05

11.

Vilket av följande påståenden är felaktigt?

12.

a. Vid kronisk prostatit är prostata oftast starkt ömmande vid
rektalpalpation.
b. Onkocytom i njuren är en helt benign tumör.
c. Papillära blåscancrar har bättre prognos än solitt växande
blåscancrar.
d. Epididymit hos äldre män orsakas ofta av urinvägspatogener.
e. Den kliniskt viktigaste prognostiska faktorn vid lokaliserad
prostatacancer är Gleasongraden.
Svar: a
Vilket av följande påståenden är felaktigt?

13.

a. Njurcancer har genomsnittligt sämre prognos än blåscancer.
b. Angiomyolipom i njuren är en helt benign tumör.
c. Akut cystit kan ge slemhinneblödningar i blåsan.
d. Prostatahyperplasi är vanligast i PZ.
e. Rökning är inte en viktig etiologisk faktor vid prostatacancer.
Svar: d
Vilket av följande påståenden är felaktigt?

14.

15.

16.

17.

a. Peniscancer kan orsakas av cigarettrökning.
b. Njurcancer kan orsakas av cigarettrökning.
c. Blåscancer kan orsakas av cigarettrökning.
d. Peniscancer är oftast adenocarcinom.
e. De flesta njurtumörer utgår från tubulusepitelet.
Svar: d
Redogör för makro- och mikroskopiska bilden vid prostatahyperplasi.
Svar: Makro: mjuka rundade knutor i transitionszonen
Mikro: hyperplasi (= ökat antal celler) i epitel och stroma,
nodularitet, ofta cystiskt vidgade körtlar.
Vilka är konsekvenserna av en stenos i aortaklaffen?
Svar: Hypertrofi av vänster kammare, senare dilatation och svår
insufficiens. Svimningar, risk för bakteriell endokardit.
Obehandlad fatal sjukdom inom några år.
Vad menas med en restriktiv kardiomyopati och vilka är
följderna?
Svar: Tillstånd som innebär nedsatt elasticitet av myokardiet
vilket leder främst till en svår diastolisk insufficiens men också en
systolisk insufficiens. Kan uppkomma vid amyloidos, fibroelstos
ärrbildning efter strålningsskada, sarkoidos etc. Medför venös
kongestion och hjärtinsufficiens.
Hur manifesterar sig en post-duktal aorta-koarktation?
Svar: Kraftig hypertoni i huvudet, armarna, lågt blodtryck i
benen. Kan ge symptom i form av epistaxis, huvudvärk och
hjärnblödning samt "trötthet" i benen. Dilaterade kollaterala kärl.

Dugga 1 – Facit
Patologi HT05
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Vilka störningar ses i sårläkningsprocessen? Ge tre olika
exempel.
Svar:
1. Otillräcklig granulationsvävnad vid hypoproteinemi eller Cvitaminbrist.
2. Inadekvat ökad bildning av granulationsvävnad s.k. keloid.
3. Överdriven sårkontraktion.
Sammanfatta kort hypoteserna bakom cellulärt åldrade.
Svar: Åldrande beror sannolikt på progressiv ansamling av olika
cellulära skador på proteiner¸ membranlipider och DNA.
Omfattningen av dessa skador har kopplats samman med
bildning av fria radikaler som bildats under cellens metabolism.
Cellens metabola kapacitet och försvar (antioxidanter m.m.)
påverkas av såväl genetiska faktorer och miljöfaktorer.
Telomerförkortning ses vid åldrande och skulle kunna förklara
cellen begränsade DNA-replikations förmåga.
Hur benämns en:
a) malign tumör utgången från fettväv?
b) benign tumör utgången från körtelepitel?
c) malign tumör utgången från körtelepitel?
d) malign tumör utgången från blodkärl?
e) malign tumör utgången från hjärnans stödjevävnad?
f) benign tumör utgången från glatt muskulatur?
Svar: a) Liposarcom, b) adenom, c) adenocarcinom,
d) hemangiosarcom, e) malignt gliom, f) leiomyom eller myom.
Ange fyra morfologiska kriterier för begreppet cellatypi.
Svar:
1. Oregelbunden form på cellkärnan.
2. Ökad färgbindning i cellkärnan (hyperkromasi).
3. Oregelbunden komatinfärgning (grovbalkig/grovkornig).
4. Ökat kärn- cytoplasmaförhållande.
5. Ibland förtjockad kärnmembran.
6. Ibland nukleolförekomst.
Vad är en proto-onkogen?
Svar: Gen som styr, eller ingår i kontroll av celltillväxt och
celldelning i normalceller.
Definiera:
a) metaplasi
b) dysplasi
c) anaplasi
Svar:
a) en celltyp ersätts eller omvandlas från en differentierad celltyp
till en annan, ex cylinderepitel i bronkial slemhinna ersätts av
skivepitel.
b) rubbad tillväxt och differentiering. Förstadium till cancer.
Morfologiska motsvarigheten är cellatypi.
c) cellen uttrycker ej dirrerentieringsegenskpaer karaktäristiska
för ursprungscelltyp (förlust av differenteringsförmåga –
omognad).
Vad menas med tumörprogression? Bakomliggande orsak?
Svar: Att tumörcellerna blir malignare och malignare. Orsaken är
att tumörcellerna förvärvar nya mutationer.

Dugga 1 – Facit
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8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Beskriv sambandet mellan Philadelphiakromosomen och
förekomst av fusionsprotein i tumörcellen?
Svar: Genom translokation av protoonkogenen c-abl på
kromosom 9 till BCR (Breakage Cluster Region) på kromosom 22
uppstår fusionsgenen abl-BCR som kodar för motsvarande
abnormt fungerande protein (tyrosinkinas).
Ge sex tänkbara differentialdiagnoser till ”knöl på halsen”.
Svar: a. Anatomisk normalvariant: Os hyoideum, processus
mastoideus, processus styloideus, prominent halspelar
lateralutskott, halsrevben.
b. Subluxation av larynx.
c. Lateral halscsysta: branchiogen, lateral abberentthymus
d. Medial halscysta: Ductud thyreoglossus,
epidermal-dermalcysta, teratom adult cystriska
e. Extraadrenal paraganglion: glomustumör
f. Mjukdelstumör: lipom, schwannom
g. Lymfkörtelförstoring: Hyperplasi, lymfom, metastas
h. Thyroidea-parathyroideaförändring
Wegeners granulomatos är en ofta svårdiagnosticerad
inflammatorisk sjukdom eller ett syndrom som vanligtvis drabbar
tre olika organ i kroppen. Organen ifråga ger upphov till en bred
symptomflora och alla organ kan bli föremål för biopsi som ett
led i utredningen för att erhålla diagnosen. Vilka organ är
vanligen säte för den inflammatoriska processen?
Svar: Njurar, lungor osh ÖNH.
Nämn tre vanliga histologiska typer av lungcancer.
Svar: Skivepitelcancer, adenocarcinom, småcellig cancer,
storcellig cancer, bronkioloalveolarcellscancer, carcinoid.
Nämn tre lokala symtom och följdtillstånd vid centralt belägen
lungcancer?
Svar: Bronkiell obstruktion: hosta, biljud, pneumoni, atelektas
med hypoxemi-cyanos. Hemoptys. Mediastinal överväxt:
nervpåverkan, superior vena cava kompression, dysfagi,
hjärttamponad.
Vad är Infektiös endokardit? Redogör för etiologi, riksfaktorer och
konsekvenser.
Svar:
Bakterier eller svamp som bildar infektionshärdar på
hjärtklaffarna. Vanligare i vänster hjärthalva. Sprutnarkomaner i
höger hjärta. Underliggande klaffskada, anomali eller protes
uttalad riskfaktor. Indelas i akut och subaktut endokardit. Leder
obehandlad till fatal septicemi. Bakteriell embolisering kan ses
som blödningar i retina, i slemhinnor, under naglarana och som
hematuri.
Hur uppstår hemoperikardium och vad kan det leda till?
Svar:
Penetrerande trauma, ruptur efter hjärtinfarkt, dissekerande
aorta-aneurysm. Kan leda till hjärttamponad.
Vilka faktorer påverkar omfattningen av skadan vid en arteriell
blodproppp?
Svar:
a) Vaskulaturens anatomi, t.ex. förekomst av kollaterala flöden
b) Hur snabbt ockulsionen inträder
c) Vävnadens hypoxikänslighet.

Dugga 1 – Facit
Patologi HT05

Facit Patologi
Dugga 1
HT06
1.
Para ihop (dra ett sträck mellan) morfologisk variant av nekros och
typ av vävnadsskada eller tecken på vävnadsskada.

2p

NEKROS
VÄVNADSSKADA
Koagulationsnekros
Ansamling av plasmaproteiner i kärlvägg.
Kronisk granulomatös inflammation
orsakad av tuberkulos.
Förvätskningsnekros

Fettnekros

Bakteriell hudinfektion med kraftig akut
inflammation.
Hjärninfarkt.
Områden med vita precipitat av
kalciumtvål.

Ostig nekros
Fibrinoidnekros

2.

3.

Njurinfarkt.
Hjärtinfarkt.

Svar:
Koagulationsnekros- Hjärtinfarkt. Njurinfarkt.
Förvätskningsnekros- Hjärninfarkt. Bakteriell hudinfektion med
kraftig akut inflammation.
Fettnekros- Områden med vita precipitat av kalciumtvål.
Ostig nekros-Kronisk granulomatös inflammation orsakad av
tuberkulos.
Fibrinoid nekros -ansamling av plasmaproteiner i kärlvägg.
Vad menas med en sjukdoms etiologi och patogenes? Ge två olika
exempel.
Svar: Etiologi är orsaken/orsakerna till en sjukdom. Exempelvis
rökning vid lungcancer och HBV vid levercirros.
Patogenes är mekanismen varigenom sjukdom uppstår. DNA
mutationer vid rökning och immunreaktion mot HBV infekterade
celler.
Fokala fettvävsnekroser med ljusa fläckar på bukhinnan med
kalkaktigt utseende ses vid obduktion. Vilket av följande tillstånd
förknippas med fettvävsnekros?
a)
b)
c)
d)
e)

akut gastrit
hepatit
kronisk salpingit
fibrinös pericardit
akut pancreatit

Svar: e.
Frisläppta pancreas enzymer skadar omgivande fettväv och bildar
tål d.v.s. mjuka ljusgula områden med fettvävsnekros.

2p

2p

Facit Patologi
Dugga 1
HT06
4.

Alla alternativ utom ett nedan gäller för fria radikalers egenskaper
att orsaka cellskada.

2p

a) Vitamin E är en antioxidant som skyddar mot fria radikaler
b) Fria radikaler kan bildas i vävnad som utsätts för stålning.
c) Glutation peroxidas är ett enzym som hjäper till att skydda mot
fria radikaler.
d) DNA skadas ej av fria radikaler.
e) Catalas i peroxisomer bryter ned fria radikaler.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Svar: D
Fria radikaler kan skada DNA och ge upphov t.ex. celldöd eller
cancer.
Vilka morfologiska kriterier ingår i begreppet cellatypi?
Svar:
Oregelbunden kärnform; hyperkromasi; grovkornig kromatin
färgning; pleomorfism/polymorfism; nucleol förekomst
Definiera:
a) metaplasi
b) dysplasi
c) anaplasi
Svar:
a) En celltyp ersätts eller omvandlas från en differentierad celltyp
till en annan, ex. cylinderepitel i bronkial slemhinna ersätts av
skivepitel.
b) Rubbad tillväxt och differentiering. Förstadium till cancer.
Morfologiska motsvarigheten är cellatypi.
c) Cellen uttrycker ej differentieringsegenskaper karaktäristiska för
ursprungscelltyp (förlust av differenteringsförmåga - omognad).
Nämn tre olika metastaseringsvägar för maligna tumörer.
Svar:
Hematogen, lymfogen, implantation.
Ange 3 olika cellproliferationsegenskaper som skiljer
tumörceller från normalceller och som kan studeras
in vitro?
Svar:
a)
Immortalisering
b)
Minskat beroende av tillväxtfaktorer
c)
Minskat förankringsberoende (ingen kontaktinhibition)
Beskriv sambandet mellan Philadelphiakromosomen och förekomst
av fusionsprotein i tumörcellen?

4p

3p

3p

3p

3p

Svar: Genom translokation av protoonkogenen c-abl på kromosom 9
till BCR (Breakage Cluster Region) på kromosom 22 uppstår
fusionsgenen abl-BCR som kodar för motsvarande abnormt
fungerande protein (tyrosinkinas).
Vad är en proto-onkogen?
2p
Svar: Gen som styr, eller ingår i kontroll av celltillväxt och
celldelning i normalceller.

Facit Patologi
Dugga 1
HT06
11.

Vilket av följande påståenden är felaktigt?

2p

a. De flesta njurcancrar utgår från glomeruli.
b. En röd fläck på glans penis kan vara cancer in situ.
c. De flesta patienter med enkla cortikala njurcystor har inga
symptom av dessa.
d. Granulomatös prostatit kan orsaka palpabel knölighet i prostata.
12.

Svar: a.
Vilken av följande tumörer debuterar oftast med hematuri?

2p

a. Njurcancer
b. Prostatacancer
c. Testiscancer
d. Peniscancer
e. Binjurecancer
13.
14.

15.

Svar: a.
Vad är vanligaste debutsymptomet vid blåscancer?

2p

Svar: Hematuri.
En 55-årig symptomfri man söker dig därför att han har fått veta att 2p
han har ett förhöjt PSA-värde. Du vill ta reda på om din patient har
prostatacancer. Vilka två metoder kan du använda för att fastställa
diagnosen morfologiskt?
Svar: Cytologisk provtagning = finnålspunktion och
Mellannålsbiopsier där Gleasongradering ingår.
Högersidig hjärtinsufficiens. Ange orsaker och symptom.

4p

Svar:
A. Orsaker:
mitralisklaffskada
septumdefekt
pulmounär hypertension
diffus myokardieskada (myokardit)

16.

B. Symtom:
perifer venös kongestion, ödem
förstorad lever
njurhypoxi.
Vad är trombangiitis obliterans eller Bürgers sjukdom?

3p

17.

Svar: En relapserande vaskulit i medelstora artärer
och vener som leder till trombotisering främst i benen.
Förekommer nästan uteslutande hos rökare.
Kan förorsaka iskemiska gangrän.
Vad innebär en restriktiv kardiomyopati?

3p

Svar: Inlagring, infiltration eller fibrotisering av myokardiet.
Leder till: Nedsatt elasticitet, försämrad diastolisk fyllning.
Exempel: Amyoloidos, fibroelastos, mukopylysackaridoser,
sakoidos.

Facit Dugga 1 – VT06
Patologi
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vad är det för skillnad mellan ett granulom och granulationsvävnad?
Svar: Granulom sett vid specifik kronisk inflammation och består av
små aggregat av epiteloidceller och jätteceller.
Granulationsvävnad ses vid vävnadsreparation och består av
angiocyter, myofibroblaster, fibroblaster och inflammatoriska celler.
På vilket sätt skadar fria radikaler celler?
Svar: Lipidperoxidation, korsbindning av proteiner och DNAkedjebrott.
Hur kan man stärka misstanken på organspecifik vävnadsskada
genom ett blodprov?
Svar: vid cellskada frisätts vävnadsspecifika enzymer till blodbanan.
Exempel på detta är ALAT vid leverskada; amylas och lipas vid
pankreas skada.
Vilket virus av DNA-typ anses vara en etiologiskt viktig faktor vid
utveckling av cervixcancer hos människa. Beskriv den molekylära
mekanismen för hur detta virus är involverat i tumörtransformation.
Svar: Humant papillomvirus (HPV). HPV-virus kodar för 2 proteiner,
E6 och E7. E6 binder och inaktiverar tumörsuppressorproteinet p53
och E7 binder och inaktiverar tumörsuppressorproteinet p105
(retinoblastomproteinet).
Definiera begreppet tumörprogression. Redogör för bakomliggande
mekanism och klinisk betydelse.
Svar: med tumörprogression menas att tumörcellen utvecklas mot
högre grad av malignitet. Den bakomliggande mekanismen är
fortlöpande ackumulation av nya mutationer vilket leder till såväl
förlust som tillkomst av nya cellegenskaper av betydelse av
malignitetsutvecklingen. Den kliniska betydelsen av tumörprogression återspeglas främst av ökat metastaseringsbenägenhet
och terapiresistens.
Hur benämns en:
a) benign tumör utgången från fettväv?
b) malign tumör utgången från körtelepitel?
c) benign tumör utgången från körtelepitel?
d) malign tumör utgången från hjärnans stödjevävnad?
e) malign tumör utgången från blodkärl?
f) benign tumör utgången från uterusväggens muskulatur?
Svar:
a) Lipom
b) Adenocarcinom
c) Adenom
d) Malignt gliom
e) Hemangiosarcom
f) Leiomyom eller myom
Beskriv sambandet mellan Philadelphiakromosomen och förekomst
av fusionsprotein i tumörcellen?
Svar: Genom translokation av protoonkogenen c-abl på kromosom 9
till BCR (Breakage Cluster Region) på kromosom 22 uppstår
fusionsgenen abl-BCR som kodar för motsvarande abnormt
fungerande protein (tyrosinkinas).
Ange en synonym benämning till:
Stark atypi och stark dysplasi
Svar: Cancer in citu.

Facit Dugga 1 – VT06
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9.

12.

Beskriv konsekvenserna av ett kroniskt mitralklaffsläckage.
Svar: Progredierande pulmonär fibros, sekundär pulmonär
hypertension och cor pulmonale Hypertrofi av höger kammare.
Dilatation av vänster förmak med förmaksflimmer, murala tromber i
hjärtörat och risk för arteriell embolisering.
Jämför de kliniska manifestationerna vid svår vänstersidig
respektive högersidig hjärtsvikt.
Svar: Vänstersidig: Pulmonär kongestion med hotande lungödem
Högersidig: Perifer kongestion och ödem, leverkongestion,
njurhypoxi
Vad är tromboangiitis obliterans (Buergers sjukdom) och vilka
symptom ger den?
Svar: En segmentell inflammatorisk trombotiserande sjukdom som
drabbar extremiteternas medelstora artärer och vener. Förekommer
nästan uteslutande hos rökare.
Leder till "fönstertittarsjuka" (claudicatio intermittens) och gangrän.
Vilken av följande lesioner i manliga genitalia är inte premalign?

13.

a. PIN
b. atypisk adenomatös hyperplasi
c. erythroplasia Queyrat
d. mb Bowen
Svar:
B
Vilket av följande påståenden är korrekt?

10.

11.

14.

a. Prostatacancer utgår från basalcellerna
b. Prostatacancer är ofta en multifokal sjukdom
c. Epididymiscancer är vanligare än spottkörtelcancer
d. Mogna teratom hos vuxna män kan inte metastasera
e. Testistumörer hardålig prognos
Svar:
B
Ange om följande påståenden är sanna eller falska.
3 rätt = 0 p, 4 rätt = 0,5 p, 5 rätt = 1 p osv.
a. En prostatacancers stadium beskrivs med Gleasongraderingen.
b. Blåscancer av låg grad växer oftast exofytiskt.
c. Blåscancer har oftast metastaserat när den diagnostiseras.
d. Ett vanligt debutsymptom vid testiscancer är hematuri.
e. Blåscancer är oftast adenocarcinom.
f. I prostatacancer ses en ökad förekomst av atypiska basalceller.
g. Vanligaste lokalen för fjärrmetastasering av prostatacancer är
skelettet.
h. Peniscancer är i Sverige ovanligare än njurcancer.
i. Njurcancrar är ofta klarcelliga.
FACIT:
a
F
b
S
c
F
d
F
e
F
f
F
g
S
h
S
i
S

Facit Dugga 1 – VT06
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15.

16.

17.

Ange om följande påståenden är sanna eller falska.
3 rätt = 0 p, 4 rätt = 0,5 p, 5 rätt = 1 p osv.
a. En prostatacancer Gleason summa 4+4=8 har sämre prognos än
en cancer Gleason summa 2+3=5.
b. Om man finner lymfknutemetastaser, avstår man från att utföra
prostatektomi.
c. Proliferationsanalys används när man ska besluta huruvida
prostatacancer ska behandlas.
d. Prostatacancer diagnostiseras oftast när sjukdomen redan är
spridd.
e. Prostatacancer utgår oftast från transitionszonen.
f. Vanligaste lokalisationen för prostatacancer är i övre delen av
prostata.
g. Seminom är benigna tumörer.
h. Peniscancer är ofta adenocarcinom.
i. Majoriteten av testistumörerna utgår från stromaceller.
Svar:
a
S
b
S
c
F
d
F
e
F
f
F
g
F
h
F
i
F
Vilken av dessa tumörer är troligaste primärtumören hos en 75-årig
man med nyupptäckt levermetastas?
a. Seminom
b. Njurcancer
c. Peniscancer
d. Epididymiscancer
e. Embryonal cancer
f. Uretärcancer
Svar:
B
Vilken av dessa tumörer är troligaste primärtumören hos en 75-årig
man med nyupptäckt skelettmetastas?
a. Seminom
b. Njurcancer
c. Blåscancer
d. Peniscancer
e. Embryonal cancer
f. Prostatacancer
Svar:
F

Facit
Dugga 1
Patologi VT07
1.
Ge exempel på tre tumörer som ofta metastaserar till skelett.
Svar: Bröstcancer, prostatacancer, thyreoideacancer, njurcancer.
2.
Vad menas med tumörprogression och vad är bakomliggande orsak?
Svar: Att tumören successivt förvärvar nya malignitetsegenskaper, t.ex.
förhöjd metastaseringsförmåga eller utveckling av terapiresistens.
Bakomliggande orsak är kontinuerligt pågående mutationer i
tumörcellerna och selektion av nya subpopulationer i tumören.
3.
Vad ingår i TNM-systemet?
Svar:
T = Primärtumörens storlek
N = Regionala lymfkörtelmetastaser
M = Fjärrmetastaser.
4.
Virus är en etiologiskt viktig faktor vid uppkomst
av cervixcancer hos människa.
Vilket virus avses?
Beskriv kortfattat hur detta virus anses vara involverat i
canceromvandlingen på molekylär nivå?
Svar:
Humant Papilomvirus (HPV)
Detta virus producerar två proteiner benämnda E6 och E7,
vilka eliminerar tumörsupressorproteinerna pRB och p53.
5.
Beskriv den principiella skillnaden mellan hyperplasi och neoplasi.
Svar:
Hyperplasi = fysiologisk tillväxt styrd av extra cellulära signaler
Neoplasi = icke fysiologisk tillväxt. Betingad av mutationer i den
neoplastiska cellen som därvid svarar inadekvat på extra cellulära
signaler.
Hyperplasi är normalt kontrollerad celltillväxt betingad av yttre stimuli (t
ex tillväxtfaktorer). Neoplasi är abnorm tillväxt betingad av mutation
(mutationer) i den neoplastiska cellen.
6.
Ange fyra morfologiska kriterier för begreppet cellatypi.
Svar:
1. Oregelbunden form på cellkärnan.
2. Ökad färgbindning i cellkärnan (hyperkromasi).
3. Oregelbunden komatinfärgning (grovbalkig/grovkornig).
4. Ökat kärn- cytoplasmaförhållande.

7.

8.

5. Ibland förtjockad kärnmembran.
6. Ibland nukleolförekomst.
Vad är granulationsvävnad?
Vilka komponenter ingår?
Vilka störningar i granulationsvävnaden känner du till och vad leder de
till?
Svar: Granulationsvävnad ses i en övergångsfas vid läkning av vävnad
som ej kan regenerera och leder slutligen till ett bindvävsärr.
Granulationsvävnaden består av angiocyter, myofibroblaster, fibroblaster
och inflammatoriska celler i sjukande antal. En
ofullständig bildning av granulationsvävnad ses exempelvis vid
hypoproteinemi och vid C-vitaminbrist och kan leda till bråckbildning
och sårruptur. Inadekvat ökad bildning av granulationsvävnad ger
upphov till hypertrofiska ärr och keloid. Överdriven ärrkontraktion kan
leda till kontrakturer exempelvis handflator, fotsulor och corpus
cavernosus på penis.
Vilka olika leukocyter ses vid akut respektive kronisk inflammation?
Svar: Akut inflammation - neutrofil granulocyt och makrofag. Kronisk
inflammation - lymfocyter, plasmaceller och makrofager

Facit
Dugga 1
Patologi VT07
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

Ange 4 olika histologiska nekrosmönster.
Svar: Koagulationsnekros,förvätskningsnekros, fettvävsnekros och ostignekros.
Vilka är följderna av ett mitralklaffsläckage?
Svar: Svår pulmonär fibros, sekundär pulmonär hypertension och cor pulmonale
Förmaksflimmer med risk för arteriell embolisering.
Hur uppstår en röd (hemorragisk) infarkt?
Svar:
Vid venös ocklusion
I lös vävnad
I vävnad med dubbel blodförsörjning (t.ex. lunga)
I vävnad med svår venös kongestion.
Vad betyder restriktiv kardiomyopati? Ge exempel!
Svar: Tillstånd som leder till nedsatt elasticitet i hjärtat.
Inlagringssjuktomar, amyloidos, fibroelastos etc.
En 82-årig dam har ett par månader lidit av värk i höger tinning.
Där kan palperas en ömmande resistens. SR är 56.
Under de senaste två veckorna har synen på höger öga
dramatiskt försämrats. Vad kan det röra sig om?
Svar: Temporal- eller jättecellsarterit.
Diabetes mellitus (typ 1 respektive typ 2) är det vanligaste sjukdomstillståndet
som orsakar förhöjda blodglukosvärden (hyperglykemi). Nämn tre andra
sjukdomstillstånd som orsakar
hyperglykemi och förklara uppkomstmekanismen.
Svar: 1) Tumörer som bildar hormoner med blodsockerhöjande effekt
(t.ex: Hypofysadenom med GH-produktion, Cushings sjukdom med
cortisolproduktion, Feokromocytom med adrenalinproduktion)
2) Graviditetsdiabetes - en perifer insulinresistens ger orsak till hyperglykemi.
3) En mycket uttalad pancreatit kan leda till destruktion av hela pancreaskörteln.
Vad innebär primär hyperparathyreoidism? Vilka förändringar kan uppmätas i
blodet? Vilka histopatologiska diagnoser (PAD) förekommer i
parathyreoideakörtlarna? Vilken är den vanligaste histopatologiska diagnosen?
Svar: Primär hyperparathyreoidism innebär en överaktivitet utgående från
parathyreoideakörtlarna med förhöjda halter parathormon som orsakar
hyperkalcemi.
Blodanalyser visar förhöjt parathormon, förhöjt kalcium samt sänkt fosfatvärde.
PAD: parathyreoideaadenom (80-85%),
parathyreoideahyperplasi (15-20%), parathyreoideacancer (<1%).
Ange orsakerna till kronisk primär binjurebarksinsufficiens (primär hypofunktion).
Svar: Idiopatisk - sannolikt autoimmun sjukdom; tbc, amyloidos, sarcoidos,
metastaser (bilateralt).
Vilken är den vanligaste typen av endokrin pancreastumör?
Är denna tumör oftast benign eller malign? Nämn 3 vanliga symtom vid denna
tumörtyp.
Svar: Insulin-producerande endokrin pacreastumör = insulinom.
Insulinom är oftast benigna. Symtomen beror på låg blodglukosnivå och är mest
uttalade på morgonen, efter fysisk ansträngning och några timmar efter måltid.
Exempel på symtom:
Hunger, irritabilitet, dubbelseende, medvetslöshet, kramper.
Hur drabbas thyreoideakörteln på sikt av Hashimoto-thyreoidit (kronisk lymfocytär
thyreoidit)? Förklara varför.
Svar: Detta är en autoimmun sjukdom och den fortskrider till dess att all
thyreoideavävnad är nedbruten. Thyreoideafunktionen blir då utslagen för all
framtid och patienten måste äta tyroxin resten av livet.

Facit Patologi
Dugga 2.
HT06

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

GE Lungcancer är globalt sett den vanligaste dödliga cancerformen. Den
överskuggande etiologiska faktorn är som bekant rökning. Nämn tre
andra tänkbara orsaksfaktorer som även kan ge upphov till
lungcancer?
Svar: Asbest. Joniserande strålning. Carcinogena kemikalier. Dietära
faktorer som vitamin A brist. Trauma-främmande kropp tex
granatsplitter. Kronisk inflammation tex fibroserande alveolit (RR x
10).
GE Malignt mesoteliom är en av de få tumörsjukdomarna som primärt
drabbar kroppens serösa hålrum. Tumören är i de allra flesta fall
diffust spridd och därmed i princip inoperabel då den diagnosticeras.
Detta beror på sena symptom. Nämn den väsentligaste etiologiska
faktorn.
Svar: Asbestexponering.
GE Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) utgör ett stort
folkhälsoproblem. Sjukdomen orsakas huvudsakligen av rökning,
miljöproblem och yrkesmässig exposition. Vilka två obstruktiva
lungsjukdomar kan diagnosticeras vid t.ex.: obduktion av patienter
som avlidit i terminal KOL?
Svar: Emfysem och kronisk bronkit. ( Patienter kan även uppvisa
andra mindre vanliga sjukdomar såsom respiratorisk bronkiolit och
Langerhans cell histiocytos som bägge ingår i panoramat av
rökrelaterade lungsjukdomar).
GE Wegeners granulomatos är ett syndrom där den hostopatologiska
bilden domineras av granulom, nekros och vaskulit. Vilka tre
organsystem är vanligen angripna av den inflammatoriska processen?
Svar: Övre respirationsvägar, lunga och njurar.
JL Vilken är den vanligaste spottkörteltumören? I vilken körtel brukar
den sitta? Är den malign eller benign? Vad bör man tänka på vid
operation av denna typ av tumör?
Svar: Pleomorft adenom, benign, opereras med en
mindre marginal så pseudopodierna kommer med, och
risk för lokalrecidiv minimeras.
JL Vad menas med Barrets esophagus? Vilka är de
kliniskt mest relevanta histologiska fynden i en Barrets esophagus?
Svar: Intestinal körtelmetaplasi, påvisa typen
av metaplasi (cardia/pyloral, corpus eller intestinal) och eventuell
körtelatypi.
JL Vad menas med "tyst icterus" och vad kan vara bakomliggande
sjukdom?
Svar: Icterus, gul i ögonvitor och hud, utan samtidig smärta. Kan i
värsta fall vara pancreascancer som täpper till intrapankreatisk
gallgång.
JL Varför är det av vikt för en kliniker inför operation av inflammatorisk
tarmsjukdom att veta om patienten har ulcerös colit eller morbus
Crohn?
Svar: Crohn har större risk för att ge fistlar i
anastomosområdet. Crohn kan finnas i andra delar
av tarmkanalen, ulcerös colit bara i colon.
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AH Hypofysen: Nämn de fyra vanligaste typerna av hypofysadenom.
Nämn något typiskt symtom för respektive tumörtyp.
Svar: Adrenocorticotropt hormon - ACTH (Cushings sjukdom - t ex
hypertoni, förhöjt blodsocker, infektionskänslighet, bålfetma, atrofi av
extremiteter m.m.).
Growth hormon - GH (barn: "jätteväxt"/gigantism, vuxna:
akromegali, t.ex. grövre maxill, grövre händer fötter och skalle,
förhögt blodsocker m.m.).
Prolaktin (laktation, minskad libido).
Kromofobt hypofysadenom (ingen hormonproduktion, ofta
synfältsinskränkningar.
AH Binjurebark: Vilka förändringar/ symtom uppkommer hos patienter
med aldosteronproducerande tumörer (Conn's tumör).
Svar: Påtaglig uttröttbarhet av muskulaturen, törst, ökade
urinmängder. Vid undersökning noteras hypertoni med hypokalemi
och lätt hypernatremi.
AH Vad heter den tumör som uppkommer i binjuremärgen hos vuxna?
Vilket hormon bildar denna tumör?
Svar: Feokromocytom. Framförallt bildas adrenalin.
AH Nämn fyra olika typer av thyreoideacancer. Vilken typ är mest benign
och vilken är mest malign?
Svar: Papillär thyreoideacancer. Follikulär thyreoideacancer. Medullär
thyreoidea cancer. Anaplastisk (odifferentierad) thyreoideacancer.
Papillär thyreoideacancer är mest benign.
Anaplastisk (odifferentierad) thyreoideacancer är mest malign.
AH Diabetes mellitus förekommer främst i två principiellt olika former.
Vad kallas dessa?
Beskriv de två formernas:
1) Uppkomstmekanism.
2) Vilka åldersgrupper drabbas främst?
3) Makroskopiska fynd i pancreas?
4) Mikroskopiska fynd i pancreas?
Svar: Diabetes mellitus typ 1 =juvenil diabetes = ungdomsdiabetes
= IDDM (Insulin-dependent diabetes mellitus).
1) Autoimmunreaktion mot insulincellerna som efterhand destrueras
helt. Detta leder slutligen till total avsaknad av insulinceller/insulin.
2) Majoriteten debuterar före 15 års ålder.
3) Inga makroskopiska fynd i pancreas.
4) Inflammation i de Langerhanska cellöarna (insulit) under pågående
autoimmun reaktion, därefter avsaknad av insulinceller.
Svar: Diabetes mellitus typ 2 = åldersdiabetes = NIDDM (NonInsulin-dependent diabetes mellitus).
1) Otillräcklig produktion/frisättning av insulin i förhållande till
behovet, samt en perifer insulinresistens (otillräcklig effekt av
insulinet ute i vävnaderna).
2) Debut först efter 40 års ålder. Majoriteten debuterar efter 65 års
ålders.
3) Inga makroskopiska fynd i pancreas.
4) Insulincellerna är bevarade. Eventuellt ses lätt amyloidinlagring i
de Langerhanska cellöarna.

Facit Patologi
Dugga 2.
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15.

16.

17.

AH Redogör för symtomen som utvecklas hos patienter med den
vanligaste endokrina pancreastumören (insulinom). Är denna tumör i
huvudsak bening eller malign?
Svar: De höga insulinhalterna leder till lågt blodsocker (hypoglykemi)
vilket är mest uttalat på morgonen, efter ansträngning och några
timmar efter måltid. Patienten upplever hunger, buksmärtor,
omtöckning, dubbelseende, ev. kramper, medvetslöshet vilket kan
leda till hjärnskador eller att patienten avlider. Tumören är
huvudsakligen benign.
LK Du arbetar som distriktsläkare och en äldre manlig patient söker för
ett cirka 2,5 cm sår på vänster handrygg. Debut för drygt ett år
sedan. Det är ej pigmenterat. Inga tecken till infektion. Patienten är
njurtransplanterad.
Din primära åtgärd, ange ett förslag.
a) Tar en hudstans för diagnos.
b) Ingen åtgärd.
c) Lugnande besked, eventuellt ger du patienten en återbesökstid.
d) Remiss till kirurg för borttagande av förändringen.
Svar: a.
LK När patientbesöket är avslutat nämner den äldre mannen i förbifarten,
att han dessutom känt ett par hårda knölar i ena armhålan, vänster
sida.
Din handläggning för diagnos, snabbt och effektivt för patienten, ange
ett alternativ.
a) Skriver remiss för finnålspunktion-cytologisk undersökning av
dessa "knölar".
b) Remiss till kirurg.
c) Ger patienten en återbesökstid för uppföljning.
d) Ingen åtgärd.
Svar: a.
LK Mest sannolik diagnos, ange ett alternativ:
a) Halo nevus.
b) Mb Bowen.
c) Basalcellscancer.
d) Skivepitelcancer.
svar: d.

Facit Dugga 2 - VT06
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Vad menas med leukoplaki i munhålan? Varför är det viktigt att ta
biopsi för PAD från en leukoplaki?
Svar:
Vit beläggning, kan vara beskedligt ”skavsår” eller förstadium till
cancer.
Vad är ett peptiskt ulcus i magsäck? Vilken är den vanligaste
orsaken? Vilka är de mest fruktade komplikationerna?
Svar:
Benign frätskada av HCl. HP, perforation och blödning.
Vad brukar orsaka esophagusvaricer. Hur farligt kan tillståndet
vara? Vilket är det kliniska förloppet?
Svar: Vidgade vener som ses hos levercirrhospatienter. Kan brista
och ge dödande blödning.
Vilka är de patofysiologiska skillnaderna mellan Primär
Skleroserande Cholangit (PSC) och Primär Biliär Cirrhos (PBC), och
vilka är de fruktade gemensamma kliniska konsekvenserna?
Svar:
PSC är immunologiskt orsakad segmentell sklerosering runt
gallgångar. PBC är immunologiskt orsakad destruktion av
intrahepatiska gallgångar. Båda kan leda till cirrhos och cancer.
Diabetes mellitus förekommer i två huvudtyper.
Redogör för etiologi (sjukdomsmekanism), rubbningar i kroppens
metabolism och de symtom som uppkommer.
Svar: Diabetes mellitus typ 1 = Ungdomsdiabetes eller juvenil
diabetes = Insulin dependent diabetes mellitus = IDDM, DM1 är en
autoimmun sjukdom. Efter en virussjukdom eller av okänd
anledning uppfattar kroppen insulincellen som främmande och en
immunologisk reaktion startar där autoantikroppar leder till en
nedbrytning av insulincellerna. Denna fortsätter tills det ej finns
några insulinceller kvar. Insulinbrist uppstår då och kroppen kan ej
tillgodogöra sig glukos. Blodglukos stiger. Osmotisk diures ger
ökade urinmängder. Ketonkroppsbildning sker vilket kan leda till
acidos. Patienten upplever törst, stora urinmängder, avmagring,
urinvägsinfektion, påverkat allmäntillstånd m.m.
Vilka typiska fynd finner man vid blodanalyser hos patienter med
primär hyperparathyreoidism? Vilka histopatologiska diagnoser
förekommer i parathyreoideakörtlarna.
Svar:
Blodanalyser: Serum-Calcium förhöjt, Serum-Fosfat sänkt, SerumParathormon föröjt.
PAD: parathyreoidea-adenom, parathyreoidea-hyperplasi,
parathyreoideacancer (ovanligt).

Facit Dugga 2 - VT06
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8.
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Redogör för symtomen vid de vanligaste typerna av tumörer i
hypofysen (d.v.s. ACTH-, Growth hormon- och prolaktinbildande
hypofysadenom samt s.k. kromofoba adenom).
Svar:
- ACTH-adenom: Cushings sjukdom (hypertoni, bålfetma och
smala extremiteter, "buffalo hump", "moon-face", nedsatt
immunförsvar, "sekundär" diabetes mellitus, m.m.).
- Growth hormon-producerande hypofysadenom: Gigantism eller
akromegali (beroende på åldern vid debut), "sekundär" diabetes
mellitus, m.m.
- Prolaktin-producerande hypofysadenom: laktation, nedsatt libido,
nedsatt intellektuell kapacitet, m.m.
- Kromofoba adenom: inga tecken till hormonell överproduktion.
Patienterna söker oftast
p.g.a. synfältsbortfall.
+ Alla typer av hypofysadenom kan leda till kompression av övriga
hormonproducerande celler i hypofysen med underfunktionsbesvär
som följd.
Ange de två vanligaste orsakerna till primär binjurebarkssvikt.
Nämn en ofta använd synonym till primär binjurebarkssvikt.
Svar: Synonym: Morbus Addisson. Förr var tuberkulos i binjurarna
vanligaste orsaken. Nuförtiden orsakas de flesta fall av en
autoimmun sjukdom riktad mot binjurebarkscellerna.
Kronisk njursvikt leder ofta till förluster av calcium. Hur kan detta
påverka parathyreoideakörtlarna? Vad är de typiska fynden vid
blodanalyser? Vilken histopatologisk diagnos ses i
parathyreoideakörtlarna.
Svar: Sekundär hyperparathyreoidism beror på förändringar
utanför själva körtlarna. I regel orsakas det av njurinsufficiens
med fosfatretention och calciumförluster. Sänkningen av serumcalcium motverkas genom en kontinuerligt ökad bildning av
parathormon. Detta leder till hyperplasi av alla
parathyreoideakörtlarna. I blodet uppmätes lätt sänkt eller nära
normalt serumkalcium, förhöjt fosfat och ökad mängd
parathormon.

Facit Dugga 2 - VT06
Patologi
10.

A. Vilka är de två vanligaste histopatologiska typerna av
bröstcancer? (2p)
Svar:
Duktal cancer
Lobulär cancer
B. Den ena är ibland både mammografiskt och cytologiskt svår att
upptäcka alternativt diagnostisera. Vilken? (1p)
Svar:
Lobulär cancer
C. Ange minst tre orsaker varför denna tumörform (svaret under
B) är svår att diagnostisera. (3p)
Svar:
Småcellig - Monomorfcellig (svårt att skilja från normala
bröstkörtelceller cytologiskt)
Diffust växande (syns inte på röntgen)

11.

12.

13.

14.

Bindvävsrik tumör (svårt att cytologiskt aspirera ut celler)
Ange sex anledningar till ökat intrakraniellt tryck.
Svar:
1).
ödem t ex cytotoxiskt
2)
tumör
3)
blödning
4)
infarkt
5)
infektioner, abscess/meningit m fl
6)
hydrocefalus
Vilka metoder kan man använda för att fastställa virustyp vid en
virusinfektion i CNS?
Svar:
Seriologi, virusodling, PCR – på liguor – eventuellt blod.
Ett kliniskt tecken som kan ses vid utrymmeskrävande patologisk
förändring i ena hjärnhalva är en stel och vidgad pupill i ena ögat.
Vilken är mekanismen till att förändringen får denna effekt på
ögat?
Svar:
Tillklämning av tredje nerven mot skallbasen i samband med
tentorialbråck.
Vilka typer av blödningar kan uppstå efter trauma mot skallen?
Beskriv vad man skulle finna vid obduktion för varje exempel du
ger.
Svar: Extra- eller epiduraia-haematom, subdural haematom och i
samband med mycket allvarlig skallfraktur och sönderslitning av
hjärnvävnaden även subarachnoidala blödningar förekomma. Vid
extra- eller epidurala haematom hittar man blödning mellan
skallen och duran, och det är oftast associerat med en skallfraktur.
Subdurala haematom är blödningar mellan duran och arachnoidea.
Det är ofta gamla blödningar med inslag av nya blödningar. I
ovanliga fall kan en subarachnoidal blödning vara mer akut.

Facit Dugga 2 - VT06
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16.

En 59-årig företagsledare får plötsligt under dagens arbete
fruktansvärt ont i bröstet och kollapsar och blir medvetslös.
Tillkallad amubulandspersonal anländer cirka 3-5 minuter efter det
han blev medvetslös och startar hjärt-lungräddning. Mannen dör
två dagar senare utan att ha återfått medvetandet. Vad skulle du
förvänta dig hitta vid en hjärnobduktion och varför?
Svar: Ischemisk encefalopati/encefalomaci – förändringarna är
mest markanta längst ut i kärlsystemet (watershed infarcts) och
nekros av hippocampus neuroner (Sommers sektor) och
purkinjeneuroner (mycket känsliga för ischemi).
Vad är ett ”berry aneurysm”? Varför uppstår det? Hur vanligt är
det?
Svar:
Ett Berry aneurysm uppstår när man har en medfödd missbildning
av en artärförgrening i circulus willisii eller dess stora grenar.
Missbildningen resulterar i avsaknande av muskel och elastiska
lagrar vid förgreningen. Artärtryck leder långsamt till att ett
aneurysm uppstår på den platsen. Detta aneurysm kan sedan
spricka och leda till subarachnodialblödning. Denna missbildning
finns någonstans i hjärnans stora kärl hos c:a 2% av populationen.

Dugga 2 facit
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Vad är esophagusvaricer? Hur uppkommer de? Är de farliga?
Svar: Vidgade vener som ses hos levercirrhospatienter. Kan brista
och ge dödande blödning.
Vanligtvis får man magsår av Helicobacter men viss svår stress
kan också ge ulcus. Ge exempel på två stresstillstånd som ger
ventrikelulcus.
Svar: Brännskada (Curling ulcus) resp CNS skada (Cushing ulcus).
Var i magtarmkanalen ser man oftast adenocarcinom? Om
kirurgen valt att operera bort cancern, vilken är då den viktigaste
prognostiska informationen som patologen kan ge efter
undersökning av ett operationspreparatet?
Svar: Colon och rectum. Stadieindelning med storlek, djupväxt,
radikalitet och lymfkörterstatus.
Vilka leverskador kan överkonsumtion av alkohol ge?
Svar: Fettlever, alkoholhepatit, Cirrhos, Cancer.
Vilken är den vanligaste orsaken till levercancer i världen?
Svar: Virushepatit B och C.
Kronisk njursvikt leder ofta till förluster av calcium. Hur kan detta
påverka parathyreoideakörtlarna? Vad är de typiska fynden vid
blodanalyser? Vilken histopatologisk diagnos ses i parathyreoideakörtlarna.
Svar: Sekundär hyperparathyreoidism beror på förändringar
utanför själva körtlarna. I regel orsakas det av njurinsufficiens
med fosfatretention och calciumförluster. Sänkningen av serumcalcium motverkas genom en kontinuerligt ökad bildning av
parathormon. Detta leder till hyperplasi av alla parathyreoideakörtlarna. I blodet uppmätes lätt sänkt eller nära normalt
serumkalcium, förhöjt fosfat och ökad mängd parathormon.
Nämn fyra orsaker till underfunktion av hypofysen och förklara
verkningsmekanismen.
Svar: Mikrotromber i hypofysens kärlträd som ger infarkter i
hypofysvävnaden.
Hypofystumör eller metastas i hypofysen som komprimerar övriga
delar av hypofysen.
Skador på hypofysstjälken p.g.a. kraftigt trauma.
Inlagringssjukdomar (haemokromatos eller amyloidos) som skadar
hypofyscellerna.
Binjurebark: Nämn fyra principiellt olika orsaker till Cushing
syndrom.
Svar: Binjurebarksadenom som ger förhöjda cortisolnivåer.
Primär nodulär binjurebarkshyperplasi som ger förhöjda
cortisolnivåer.
ACTH-producerande hypofystumör orsakar sekundär binjurebarkshyperplasi som ger förhöjda cortisolnivåer.
Läkemedelsbehandling med cortisolpreparat.

Dugga 2 facit
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13.

En orsak till förhöjd kalciumkoncentration i blodet (hyperkalcemi)
är primär hyperparathyreoidism. Ge exempel på fyra andra
sjukdomstillstånd som kan ge hyperkalcemi?
Svar: Myelom, sarkoidos, bröstcancer, skelettmetastaser,
D-vitaminintoxation.
Diabetes: Diabetes mellitus förekommer främst i två principiellt
olika former. Vad kallas dessa? Beskriv de två formernas:
1) Etiologi (vad som orsakar sjukdomen).
2) Vilka åldersgrupper drabbas främst?
3) Makroskopiska fynd i pancreas?
4) Mikroskopiska fynd i pancreas?
Svar: Diabetes mellitus typ 1 =juvenil diabetes =
ungdomsdiabetes = IDDM (Insulin-dependent diabetes mellitus).
a) Autoimmunreaktion mot insulincellerna som efterhand
destrueras helt. Detta leder slutligen till total avsaknad
av insulinceller/insulin.
b) Majoriteten debuterar före 15 års ålder.
c) Inga makroskopiska fynd i pancreas.
d) Inflammation i de Langerhanska cellöarna (insulit)
under pågående autoimmun reaktion, därefter avsaknad
av insulinceller.
Svar: Diabetes mellitus typ 2 = åldersdiabetes = NIDDM (NonInsulin-dependent diabetes mellitus).
1) Otillräcklig produktion/frisättning av insulin i förhållande till
behovet, samt en perifer insulinresistens (otillräcklig effekt av
insulinet ute i vävnaderna).
2) Debut först efter 40 års ålder. Majoriteten debuterar efter 65
års ålder.
3) Inga makroskopiska fynd i pancreas.
4) Insulincellerna är bevarade. Eventuellt ses lätt amyloidinlagring
i de Langerhanska cellöarna.
Utan palpation kan det finnas synliga kännetecken i bröstet vilka
leder misstanken till bröstcancer. Vilka?
Svar: Hudnappning; sekretion från bröstvårtan; eksem i
bröstvårtan; nytillkommen indragning i bröstvårtan; nytillkommen
missfärgning eller formförändring i bröstet; ulcerationer;
apelsinhud (peu d’orange); värmeökning; oklar ömhet som inte är
premenstruell.
I vilka anatomiska delar av respirationsvägarna kan
spottkörteltumörer uppträda?
Svar: Näsa, bihålor, farnyx, trachea, bronker och lungvävnad.
Munhåla och major salivary gland är också viktiga utgångsvävnader, men tillhör inte respirationsvägarna.
Malignt mesoteliom är en tumörtyp som uppstår från
mesotelcellerna. Orsaken är oftast att söka i en excessiv exposition
för asbest. Nämn tre kroppshålor som i varierande frekvens kan ge
uppkomst till maligna mesoteliom.
Svar: Pleura, hjärtsäck, bukhåla och tunica vaginalis.

Dugga 2 facit
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Olfaktorius neuroblastom är en tumör som uppstår i övre delen av
näskaviteten Tumören bryter ej sällan igenom det tunna bentaket
– lamina cribrosa och kan sålunda växa även intrakraniellt.
Tumörtypen kan av patologen malignitetsgraderas enligt Hyams G
I-IV.
a. Vilket organ/slemhinna utgör utgångspunkt för tumören? (1p)
b. Vilken är åldersfördelningen vid debut? (1p)
c. Vilken behandling lämpar sig bäst vid tumörformen? (1p)
Svar:
a. Luktslemhinnan.
b. 15/55 år. Bimodal.
c. Strålterapi
Bronkioloalveolarcellscancer är en ovanlig (1%) variant av
lungcancer. Den kan simulera pneumoni och blir därför relativt ofta
sent diagnosticerad (doctors delay). Risken är härvid att tumören
blivit icke resektabel genom att sprida sig per kanalikulare till
övriga lung segment och eventuellt till kontralateral lunga.
Tumörtypen ger i princip aldrig upphov till metastaser. Tumören
särskiljes från övriga varianter av adenocarcinom genom sitt
histologiska växtmönster.Vad karakteriserar tumörens växtsätt
histologiskt?
Svar: Icke infiltrativ växt. Expanderar på preexisterande
alveolisepta. Egentligen ett exempel på carcinoma in situ. (Atypisk
alveolär hyperplasi- bronkioloalveolarcellscancer-invasiv
adenocarcinom.)
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CO Vilka metoder kan man använda för att fastställa virustyp vid en
virusinfektion i CNS?
Svar: Serologi, virusodling, PCR på biopsi, liguor – eventuellt blod.
Identifikation av inklusioner och/eller immunocytochemi på biopsi.
CO Vilka typer av blödningar kan uppstå efter trauma mot skallen?
Beskriv vad man skulle finna vid obduktion för varje exempel du ger.
Svar: Extra- eller epidurala-haematom, subdural haematom,
kontusioner på hjärnytan, glidande kontusioner i hjärnan, och i
samband med mycket allvarlig skallfraktur och sönderslitning av
hjärnvävnad kan även större blödningar i hjärnvävnad och
subarachnoidala blödningar förekomma. Vid extra- eller epidurala
haematom hittar man blödning mellan skallen och duran, och det är
oftast associerat med en skallfraktur. Subdurala haematom är
blödningar mellan duran och arachnoidea. Det är ofta gamla
blödningar med inslag av nya blödningar. I ovanliga fall kan en
subarachnoidal blödning vara mer akut.
CO Beskriv konsekvensen av förträngning av akvedukten? Vad kan orsaka
det?
Svar: Hyrdrocefelus som leder till utvidgning av den tredje ventrikeln
och båda laterala ventriklarna. Detta leder till ökat intrakraniellt tryck.
Orsak = Tumörer eller i vissa fall infektioner.
CO Namnge 6 olika typer av skelettmuskulatursjukdomar.
Svar:
Trauma: Denervering
Inflammation
Dystrofier
Metabola sjukdomar
Neuromuskulära transmissionsrubbningar
Jonkkanals sjukdomar
CO Beskriv fyra (4) olika missbildningar som primärt drabbar CNS.
Svar:
1. Anencefali
2. Spina bifida
3. Arnold-chiarisyndrom
4. Polymicrogyri
JL På vilka sätt kan ett magsår vara livshotande för en patient?
Svar: Blödning, perforation och malignitet.
JL Vilken är den vanligaste orsaken till levercancer i världen?
Svar: Virushepatit B och C.
JL Hur uppkommer vanligtvis esophagusvaricer.
Svar: Levercirros.
JL Vad är autoimmun gastrit och vilken blodsjukdom kan den ge upphov
till?
Svar: Autoantikroppar mot parietalceller. Perniciös anemi. ok
JL Vilka olika typer av cirrhos finns klassificerad enligt etiologi. Beskriv
kortfattat de olika typerna.
Svar: Dietär, primär och sekundär biliär, cirkulatorisk.
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Vilken är vanligaste orsaken till pankreatit?
Svar: Gallsten eller alkoholöverkonsumtion.
Nämn de tre vanligaste histopatologiska typerna av lungcancer.
Svar: Skivepitelcancer,Storcellig cancer, Adenocarcinom med
subtypen bronkiolo alveolarcellscarcinom. Adenoskvamös cancer.
Sarkomatoid cancer. Typisk och atypisk carcinoid. Småcellig cancer.
Lobulär pneumoni har 4 faser (etapper). Ge 3 exempel.
Svar: Blodstockning (congestion), röd ”hepatisation”, grå
”hepatisation” och lösning (resolution).
I båda Lobulär pneumoni och Interstitiell pneumoni (virus-pneumoni)
uppstår inflammatoriska blodceller i det skadade området. Vilken typ
av inflammatoriska celler karaktäriserar den mikroskopiska
vävnadsbilden vid lobulär pneumoni (bakterier-pneumoni).
Svar: Neutrofiler, makrofager.
Vilken är den viktigaste identifierade orsaksfaktorn (etiologi) vid
uppkomsten av adenocarcinom i lunga?
Svar: Rökning.
Nämn tre faktorer som är av betydelse för prognosen vid lungcancer.
Svar: Stadium (TNM), histologisk typ, differentieringsgrad,
resektabilitet.

Facit Patologi
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Du har en orolig patient på din mottagning. Hon har bröstcancer i
släkten och vill att du skall undersöka henne.
Du skickar en remiss till mammografiavd. och undersöker henne.
Utöver palpatoriska fynd vilka synliga förändringar i bröstet bör du
tänka på?
Svar: hudnappning; sekretion från bröstvårtan; eksem i
bröstvårtan; nytillkommen formförändring; nytillkommen
storleksförändring; nytillkommen indragning av bröstvårtan;
missfärgningar (rodnad, hämatom); värmeökning; ödem;
ulcerationer.
Nämn tre olika typer av primära epiteliala tumörer. Hur farliga är
de jämfört med vanlig endometrioid?
Svar: Serösa, mucinösa, endometrioida, klarcelliga samt
Brennertumör. Dessa är farligare är endometriecancer.
Vilken är den vanligaste orsaken till cancer i cervix uteri. Vilket
symtom söker kvinnan för?
Svar: Högrisk HPV infektion, kontaktblödning.
Vad menas med adenomyos? Ange en synonym. Vilka symtom ger
förändringen?
Svar: Att endometrium finns inom uterusmuskulaturen. Smärtande
mens.
Ange vad som karakteriserar en typisk järnbristanemi avseende:

6p

2p

2p
2p

4p

a) S-Ferritin (hög/lågt/normalt?)
b) S-Transferrin (högt/lågt/normalt?)
c) Ery-MCV (makro-/mikro-/normocytär?)
d) Ery-MCHC (hyper-/normo-/hypokrom?)

6.
7.

8.

Svar:
a) lågt
b)högt
c) mikrocytär
d) hypokrom
Ange två hematologiska sjukdomar där Philadelphia-kromosomen
kan förekomma.
Svar: Kronisk myeloisk leukemi och akut lymfatisk leukemi.
Hjärntumörer är bland de vanligast förekommande solida
tumörerna hos barn. Hjärntumörer förekommer även hos vuxna.
Ange i stora drag skillnaden i lokalisation av tumörerna i dessa två
patientgrupper. Vilka tumörer är vanligast i respektive grupp?
a) Barn under 15 år
b) Barn över 15 år och vuxna
Svar:
a) Pilocytiskt astrocytom, ependymom, medulloblastom i
cerebellum
b) Glioblastom, metastaser i cerebellum.
Nämn två förändringar i en muskelbiopsi som karaktäriserar
neurogen muskelatrofi sex månader efter mikroskopist kirurgi för
att återförena nervänderlserna i närheten av muskeln.
Svar:
Gruppering av muskelfibertyperna, fältformad atrofi av
muskelfiber.
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Vilka komplikationer uppstår vid bakteriell meningit?
Svar:
Hjärnödem, tromboflebit i durasinus, cortikala infarkter,
hydrocefalus.
Beskriv fyra (4) olika missbildningar som primärt drabbar CNS.
Svar:
1. anencefali
2. spina bifida
3. Arnold-chiari
4. polymicrogyri

3p
OK

Para ihop fyra olika typer av hematom med följande faktorer:
a) Kontusion,
b) ruptur av en aneurysm,
c) många veckor efter obetydlig huvudskada,
d) fraktur av temporalben.
Svar:
a) Blödning i hjärnan.
b) Subarachnoidal hematom.
c) Subdural hematom.
d) Extradural hematom.
Vilken/Vilka av följande alternativ ger upphov till en cystisk tumör i
cerebellum hos barn:
a) Pilocytisk Astrocytom?
b) Ependymom?
d) Glioblastom?
e) Hemangioblastom?
f) Medulloblastom?
Svar:
A och D.
Primär osteoporos delas in i typ 1 och typ 2, vad skiljer dessa båda
typer?
Svar: Typ 1 = osteoporos hos postmenopausala kvinnor hos vilka
osteoklastaktiviteten ökar som en effekt av lägre östrogennivåer.
Typ 2 = otseoporos hos äldre män och kvinnor hos vilka
osteoblastaktiviteten sjunker.
I vilken led är gikt oftast lokaliserad? Vad är ett tofus?
Svar: MTP-leden. Tofus är ett mjukdelsengagemang av gikt med
utfällning av uratkristaller med omgivande vävnadsreaktion
Vilket är det vanligaste primär ben- respektive mjukdelssarkomet?
Svar: Chondrosarkom resp MFH
Ett barn (2 år) inkommer med feber. I status finner Du stor mjälte.
I LAB ser man anemi, högt LPK och låga trombocyter. Man gör
flödescytometrisk undersökning av perifert blod och finner
dominans av celler positiva för CD19/CD10/TdT med
blastutseende. Vad är diagnosen?
Svar: B-prekursor ALL.
Vilket lymfom är vanligast i Sverige (30-40% av alla lymfom)?
Svar: Diffust storcelligt B-cellslymfom.
Vilken celltyp karaktäriseras av positivitet för CD4 och vilken för
CD8?
Svar: CD4 = T-hjälpar celler. CD8 = Cytotoxiska T-celler.
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Vilka celler producerar immunglobuliner och vad heter den maligna
sjukdom som karaktäriseras av infiltration av dessa celler i
benmärg, skelettdestruktioner och monoklonalt protein i serum?
Svar: Plasmaceller och myelom.
Kerstin 6 år, har kort efter en övre luftvägsinfektion fått svullna
kinder och underbensödem. I urinprovet hittar man ++++ albumin
på urinsticka. Serum-kreatinin är normalt, serum-albumin är
kraftigt sänkt. Vilken glomerulär sjukdom misstänker du i första
hand?
Svar: Minimal change nefropati. Fokal segmentell glomeruloskleros
är också rätt svar. Membranös nefropati är ovanligt hos barn.
Gösta 72 år har sedan några år tillbaka behandlas för myelom. Vid
en kontroll på hematologen konstateras en grav proteinuri.
Njurfunktionen är väsentligen normal. Vilken systemsjukdom kan
man misstänka kan ha tillkommit? (1p)
Hur skulle du vilja gå vidare för att fastställa diagnosen? (1p)
Svar: Amyloidos av AL-typ
Svar: Njurbiopsi.
Stor risk att på sikt utveckla diabetesnefropati och därmed
terminal njursvikt.
Assar 22 år har haft typ 1 diabetes i åtta år. Vid kontroll
konstaterar man mikroalbuminuri vilken kvarstår i upprepade
urinprover. Blodtrycket är också lätt förhöjt. Njurfunktionen
uppmäts till 127 ml/min.
Vad kan dessa kliniska fynd säga avseende njurarnas funktion på
sikt?
Svar: Stor risk att på sikt utveckla diabetesnefropati och därmed
terminal njursvikt.
Sixten 5 år insjuknar med buksmärtor och blodig diarré. Serumkreatinin är kraftigt förhöjt. Blodprover visar lågt Hb och lågt antal
trombocyter.
Vilken njursjukdom misstänker du?
Vad brukar orsaka denna?
Svar: Hemolytiskt uremiskt syndrom, HUS (1p).
Svar: Ehec bakterier (1p).
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Redogör för minst fyra olika riskfaktorer för bröstcancer.
Svar: tidigare cancer i kontralaterala bröstet (10ggr ökad risk än
normal population); familjehistoria (mamma, syster, moster,
dotter); Li Fraumeni syndrom; bröstcancer gen; precancerösa
förändringar (ADH - 10 % risk efter 10 år ADH + fam.hist 20 %
risk efter 10 år; hormonell status (tidig menarche, sen menopaus,
sen första graviditet); geografiska faktorer; obesitas innan
menopaus.
Kirurgerna använder olika operationsmetoder för att få bort
tumören i bröstet. Vilken metod man använder beror på många
olika faktorer t.ex. tumörens utbredning/storlek, malignitet,
patientens allmäntillstånd/ålder etc. Två av dessa metoder är
kilexcision och sektorresektat. Redogör för skillnader mellan dessa
metoder.
Svar: kilexcision - i princip att endast tumören avlägsnas med
mindre del av normal bröstvävnad runtomkring (användbar för
benigna tumörer)
sektorresektat - man tar bort ¼ av bröstet tillsammans med
tumören (för bröstcancrar av mindre storlek).
Vad särskiljer kliniskt och histologiskt tumörer i:
a) Vulva
b) Cervix uteri
c) Corpus uteri
Svar:
a) skivepitelcancer, multifokal, kronisk
b) skivepitelcancer, HPV-relaterad, yngre pat., blödning
c) adenocarcinom, äldre pat., blödning
Vad menas med endometrios. Vilka besvär kan det ge upphov till?
Svar: Endometrieslemhinna utanför endometriet. Smärtor
infertilitet, kan misstolkas som malignitet.
Mellan vilka hjärnhinnor och/eller andra strukturer är följande
hjärnblödningar lokaliserade:
a) En epiduralblödning?
b) En subarachnoidalblödning?
c) En subduralblödning?
Beskriv dessutom för var och en av dessa olika blödningar (a,b,c)
den vanligaste orsaken till blödningen.
Svar:
a) Mellan skallbenet och dura mater – i samband med trauma och
skallfraktur, (oftast temporalben).
b) mellan arachnoidea mater och pia mater, p.g.a. kärlpatologi
(t.ex. Berry Aneurysm).
c) mellan dura mater och arachnoidea mater – i samband med
trauma. Brått på små kärl som går genom båda strukturerna.
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Hjärntumörer är bland de vanligast förekommande solida
tumörerna hos barn. Hjärntumörer förekommer även hos vuxna.
Ange i stora drag skillnaden i lokalisation av tumörerna i dessa två
patientgrupper.
a) Barn under 15 år?
b) Vuxna över 30 år?

7.

8.

9.
10.
11.

Vilka tumörer är vanligast i respektive grupp:
a) Barn under 15 år?
b) Vuxna över 30 år?
Svar:
a) Pilocytiskt astrocytom (=Astrocytom av grad 1), ependymom,
medulloblastom i cerebellum (lillhjärnan).
b) Glioblastom (=Astrocytom av grad 4) och metastaser i
cerebrum (storhjärnan), dessutom Astrocytom av grad 2 och 3
samt oligodendriogliom och oligoastrocytom av grad 2 och 3.
Namnge minst fyra av de vanligaste tumörerna som metastaserar
till hjärnan.
Svar:
Lungcancer, bröstcancer, njurcancer, malignt melanom,
gastroinestinal adenocarcinom.
Vad är Guillain-Barrés syndrom? Beskriv sjukdomsförloppet och
vad sjukdomen leder till.
Svar:
1) En autoimmun sjukdom som 2) utbryter efter en virus- eller
bakterieinfektion och 3) leder till nedbrytning av myelin i perifier
motornerven med förlust av normal funktion. Kan även drabba
autonoma systemet.
Vilka celltyper och områden i hjärnan är mest känsliga för ischemi?
Svar: Nervceller i hippocampus (Sommers sektor), Purkinjeceller, i
cerebellum.
Hur skulle Du definiera TIA (Transitorisk ischemisk attack)?
Svar: En funktionsrubbning som försvinner inom 24 timmar.
En 24 årig man söker Dig akut p.g.a. hastigt påkommen trötthet.
Du konstaterar att mannen är påtagligt blek och blodprover visar
B-Hb 70 g/L (referensområde 140-170 g/L), Ery-Retikulocyter 10
% (ref.område 0,2-2%) och S-Haptoglobin 0 g/L (ref.område
0,45-2,75 g/L).
a. Vilken typ av anemi har patienten?
b. Hur förväntar Du dig att patientens benmärg ska se ut vid
denna anemiform avseende cellhalt (ökad/minskad/normal)
respektive cellsammansättning (myelopoes:erytropoes
kvoten ökad/minskad/normal)? OBS motivera Ditt
ställningstagande.
Svar: a. Hemolytisk anemi.
Svar: b. Cellrik p.g.a. att anemin leder till ökad
erytropoetinutsöndring från njurarna och benmärgen svarar på ett
fysiologiskt sätt, med expansion av erytropoesen, d.v.s. minskad
myelopoes:erytropoes kvot (M:E kvot).
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En äldre kvinna söker Dig för trötthet och blodprover visar B-Hb
100 g/L (ref. område 120 – 150 g/L), B-LPK 3x109/L (ref. område
4 – 9x109/L) och B-TPK 100x109/L (ref. område 150 – 400x109/L).
Du tar ett benmärgsprov och patologen berättar för Dig att
märgen är cellrik och att det finns hematopoetiska celler med
avvikande utseende såsom ringsideroblaster, erytropoetiska celler
med knoppiga kärnformer och granulocyter med endast två
kärnsegment (pseudo-Pelger celler).
a. Vilken hematologisk sjukdom har patienten?
Svar: a. Myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller Refraktär anemi.
Ett år senare återkommer patienten i dåligt tillstånd med
lunginflammation och feber. Du noterar att kvinnan är påtagligt
blek och att det finns blödningar i munslemhinnan. Förnyade
blodprover visar B-Hb 70 g/L (ref. område 120 – 150 g/L), BLPK 50x109/L (ref. område 4 – 9x109/L) och B-TPK 15x109/L
(ref. område 150 – 400x109/L). Blodutstryk visar att det höga
B-LPK värdet betingas av en kraftig ökning av myeloblaster och
att det föreligger granulocytopeni.
b.Vilken sjukdom har nu uppkommit som komplikation till den
förra?
Svar: b. Akut myeloisk leukemi (AML).
c. Vad kan vara orsak till blödningarna i munslemhinnan?
Svar: c. Det låga TPK-värdet.
d. Vad kan vara orsak till infektionskänsligheten?
Svar: d. Granulocytopenin.
e. En speciell struktur i myeloblasternas cytoplasma
karakteriserar denna sjukdom. Vad heter strukturen?
Svar: e. Auerstav.
En äldre man söker Dig för tilltagande hosta och trötthet. Du
noterar att patienten är lite rosig om kinderna men mjälten är
normalstor. Blodprover visar B-Hb 190 g/L (referens- område 140170 g/L) och högt P-Erythropoetin. Du tar ett benmärgsprov och
patologen berättar för Dig att märgen är cellrik (100% cellhalt)
och att hemosiderin (järn) finns i normal omfattning. Ge exempel
på någon sjukdom som kan vara trolig orsak till patientens besvär.
Svar: Lungsjukdom ex emfysem ger försämrat gasutbyte, sänkt
syremättnad i blodet, ökad erytropoetin-utsöndring från njurarna
och reaktiv polycytemi (sekundär polyglobuli).
En medelålders kvinna med kronisk njursjukdom söker Dig för
tilltagande trötthet. Du misstänker anemi och blodprover visar BHb 100g/L (referensområde 120-150g/L) och Ery-MCV 85 fL
(referensområde 76-96 fL). Vidare noterar Du att såväl S-Fe som
S-Transferrin är låga.
a.Vilken typ av anemi har patienten (mikro-/normo-/makrocytär)?
Svar: Normocytär anemi (Anemi vid kronisk sjukdom,
Sekundäranemi).
b.Eftersom S-Fe (järnkoncentrationen i serum) är lågt så skriver
Du ut järntabletter till patienten. Rätt handlagt (Ja/Nej. Motivera)?
Svar: Nej. Tillförsel av järn hjälper inte vid denna anemiform utan
kan snarast förvärra situationen (tillfört järn kan inte utnyttjas).
Det kan däremot vara värt att pröva erythropoetin förutom
behandling riktad mot grundsjukdomen.
Vilken bakterie är starkt kopplad till utveckling av mucosaassocierad lymfatisk vävnad (MALT) ventrikel lymfom?
Svar: Helicobacter pylori.
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Vad betyder att en lymfompatient har kliniskt stadium IV B och
vilka organ är oftast engagerade?
Svar:
a) Engagemang av lymfkörtlar samt extranodala organ samt
allmäna symptom.
b) Benmärg, lever.
Vilka ytantigen är karaktäristiska för T-hjälpar och
T-suppressor/cytotoxiska celler?
Svar:
T-Hjälpar: CD4
T-cytotoxiska: CD8
WHO klassifikationen delar lymfom i fyra huvudgrupper. Vilka är
de?
Svar: Prekursor B och T cellsmaligniteter, mogna B-cells
maligniteter, Mogna T-och
NK-cellsmaligniteter, Hodgkin lymfom
De flesta follikulära lymfom är positiva för Bcl-2 protein. Vilken
translokation orsakar positiviteten?
Svar: t(14;18)
Ange någon vanlig genes till akut osteomyelit hos barn och var
denna sjukdom oftast är lokaliserad hos dessa patienter.
Svar: Bakteriell infektion, oftast blodburen, orsakad av t.ex.
streptokocker, stafylokocker eller hemofilus influenzae. Är oftast
lokaliserad i de långa rörbenens metafyser.
Vilka 2 tyrosinkinasreceptorer är involverade i patogenesen för
GIST
Svar: KIT och PDGFRA.
Vilken är den vanligaste maligna tumörtypen i skelett? Vilket är
det vanligaste mjukdelssarkomet?
Svar: Cancermetastas resp. MFH.
Vilken är den vanligaste bakomliggande sjukdomen vid nefrotiskt
syndrom hos barn?
Svar: Minimal change nefropati.
Grav anemi är regel vid grav njurinsufficiens. Nämn två orsaker
som bidrar till anemin?
Svar: Nedsatt erytropoietinproduktion i njuren. Blodförluster via
GI-kanalen.
En 52-årig kvinna med mångårig reumatoid artrit har en tid
tillbaka besvärats av ankelödem och svullnad i ansiktet.
Urinproteinsticka visar ++++ (> 1 gram/l). Vilken njursjukdom
kan man misstänka? Hur kan man fastställa diagnosen?
Svar: Amyloidos, typ AA. Njurbiopsi.
Vilket kliniskt symtom är karakteristiskt för IgA-nefrit?
Svar: Makroskopisk hematuri i samband med ÖLI.
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Vilka är de vanligaste maligna ovarialcancrarna, och hur är deras
prognos jämfört med vanlig endometriecancer utgången från
uterus?
Svar: Endometroid, seropapllär och mucinös ovarialcancer, alla
med sämre prognos än endometriecancer i uterus.
Vilka biverkningar ger salpingit upphov till hos många kvinnor?
Svar: Infertilitet och extrauteringgraviditet p.g.a. sammanväxningar.
En 30-årig kvinna som söker för ofrivillig barnlöshet har sedan
flera år noterat smärtsamma mens. Vid laparoskopisk
undersökning noteras små mörka fläckar på uterus serosayta.
Vilken är den troliga diagnosen?
Svar: Endometrios.
Beskriv ett traumatisk neurinom under rubrikerna orsak, struktur
och symptom.
Svar: Orsak = trauma vanligtvis avskärning av nerv. Struktur =
Acconerna och Shwanncellerna bildar en virvel av delvis
myeliniserad nerver som inte hittar till målstrukturen, d.v.s.
muskel i motorneuron och känselkropparna i fall av
känselneuromer. Symptom = smärta eller känselupplevelse
(fantomsmärtor).
Beskriv den grundläggande patologiska processen som leder till
Parkinsons sjukdom.
Svar: Förlust av neuroner som producerar dopamin i nukl.
caudatus, putamen, globus pallidus, substancia nigra o. locus
ceruleus
Lokalisation och art av de tre vanligaste hjärntumörerna hos barn.
Svar:
Bakre skallgropen; astrocytom, ependymom, medulloblastom.
Namnge minst fyra etiologiskt olika anledningar till demens.
Svar: Multiinfarkt, post encefalit, hydrocefalus, metabola
sjukdomar, Creutzfeldt Jacob (inkl ny variant), Alzheimers
sjukdom, Picks sjukdom, MB. Wilson, Huntingtons Chorea, m fl.
Beskriv konsekvensen av blockering av akvedukten? Vad kan
orsaka det?
Svar: Hyrdrocefelus som leder till utvidgning av den tredje
ventrikeln och båda laterala ventriklarna. Detta leder till ökat
intrakraniellt tryck. Orsak = Tumörer eller i vissa fall infektioner.
Vad betyder att patienten har lymfom i kliniskt stadium IIIA?
Svar: Lymfom engagemang i två eller flera stationer på båda sidor
av diafragma, utan allmänna symtom.
Ge tre exempel på indolenta (låg maligna) B-cells lymfom.
Svar: Kronisk lymfatisk leukemi/lymfocytärt lymfom
B-cell prolymfocytleukemi
Lymfoplasmacytiskt lymfom/immunocytom
Hårcellsleukemi
MALT lymfom/extranodalt marginal cell lymfom
Nodalt och spleniskt marginal cell lymfom
Follikulärt lymfom
Mantlecellslymfom
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En patient kommer med förstorade körtlar på halsen. Vid
finnålspunktion hittar vi monoklonala B celler positiva för CD5 och
cyklin D1. FISH analysen visar translokation t (11;14).
Vad är diagnosen?
Svar: Mantle cellymfom
Vid vilken typ av B-cells lymfom har man mycket höga nivåer av
IgM i serum?
Svar: Immunocytom, Mb Waldenström.
Beskriv de typiska ljusmikroskopiska fynden vid akut tubulär
nekros.
Svar: Förekomst av s.k. granulär cylindrar i tubuli vilka utgör
nekrotisk avstött tubulusepitel.
Hur stor andel av alla diabetiker kommer att utveckla
diabetesnefropati? Vilket är det tidigaste symtomet som kan
signalera att en patient på sikt löper stor risk att utveckla
diabetesnefropati som till slut leder till terminal njursvikt?
Svar: 30-40% av alla diabetiker riskerar att utveckla
diabetesnefropati. Mikroalbuminuri är det viktigaste symtompet
som signalerar att patienten löper stor risk att under loppet av
några år utveckla njurskada.
En ”liten” njurbiopsi kan ge mycket information om bakomliggande
orsaker till en patients njurskada. Ange kortfattat hur man med
olika histopatologiska tekniker rutinmässigt analyserar en
njurbiopsi.
Svar: Varje biopsi skall undersökas med ljusmikroskopi och
immunflourescens-mikroskopi. I många fall behöver
biopsimaterialet även undersökas med elektronmikroskopi.
Skivepitelcancer i huden indelas avseende hög- respektive
lågriskpatienter.
Ange två kriterier för högrisk patient.
Svar:
1) storleksrelaterat > 2 cm
2) immunsuppr patienter, njurtransplanterade etc.
UV-inducerade specifika DNA skador är associerade till några olika
hudtumörer.
Ange två av dessa.
Svar: Bc, skivepitelca samt melanom.
En äldre man söker för trötthet och Du konstaterar att mannens
lever och mjälte är kraftigt förstorade (hepato/splenomegali).
Blodprover visar B-Hb 90 g/L (ref. område 140 – 170 g/L), B-TPK
100x109/L (ref. område 150 – 400x109/L) och B-LPK 3x109/L (ref.
område 4 – 9x109/L). Du försöker ta ett benmärgsprov men
märgen är påtagligt seg och det är först efter flera försök som Du
lyckas få ut något material för undersökning. Patologen berättar
för Dig att segheten beror på en påtaglig binvävsökning i märgen
och bland de fåtaliga hematopoetiska cellerna finns patologiskt
förändrade megakaryocyter.
a. Vilken hematologisk tumörsjukdom har patienten?
Svar: Kronisk myelofibros.
b. Varför är mjälten så stor?
Svar: Extramedullär hematopoes.
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En medelålders man söker för trötthet. Blodprover visar B-Hb 90
g/L (ref. område 140 – 170 g/L), B-TPK 100x109/L (ref. område
150 – 400x109/L) och B-LPK 3x109/L (ref. område 4 – 9x109/L).
Du tar ett benmärgsprov och noterar att märgpartiklarna är
påtagligt gula i färgen. Patologen berättar för Dig att märgens färg
beror på att cellhalten är så låg (<20%).
a. Vilken hematologisk sjukdom har patienten?
Svar: Aplastisk anemi.
b. Vad anses sjukdomen bero på?
Svar: Defekta eller undertryckta pluripotenta stamceller.
En äldre kvinna söker Dig för trötthet och blodprover visar B-Hb
100 g/L (ref. område 120-150 g/L), B-LPK 3x109/L (ref. område 4
– 9x109/L) och B-TPK 100x109/L (ref. område 150 – 400x109/L).
Du tar ett benmärgsprov och patologen berättar för Dig att
märgen är cellrik med cellhalt 90% och att det finns
hematopoetiska celler med avvikande utseende såsom
ringsideroblaster, erytropoetiska celler med knoppiga kärnformer
och granulocyter med endast två kärnsegment (pseudo-Pelger
celler).
a. Vilken hematologisk sjukdom har patienten?
Svar: Myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller Refraktär
anemi.

21.

Ett år senare återkommer patienten i dåligt tillstånd med
lunginflammation och feber. Du noterar att kvinnan är
påtagligt blek och att det finns blödningar i munslemhinnan.
Förnyade blodprover visar B-Hb 70 g/L (ref. område 120 –
150 g/L), B-LPK 50x109/L (ref. område 4 – 9x109/L) och BTPK 15x109/L (ref. område 150 – 400x109/L). Blodutstryk
visar att det höga B-LPK värdet betingas av en kraftig
ökning av myeloblaster (>20%).
b. Vilken sjukdom har nu uppkommit som komplikation till
den förra?
Svar: Akut myeloisk leukemi (AML).
En äldre kvinna söker Dig för trötthet och blodprover visar
B-Hb 100 g/L (ref. område 120-150 g/L), Ery-MCV 120 fL
(ref område 76-97 fL), B-LPK 3,5x109/L (ref. område 4 –
9x109/L) och B-TPK 120x109/L (ref. område 150 –
400x109/L). Du tar ett benmärgsprov och patologen berättar
för Dig att märgen är cellrik med cellhalt 90% och att det
finns hematopoetiska celler med avvikande utseende såsom
stora erytropoetiska celler, jättestavkärniga myeloiska celler
och hypersegmenterade granulocyter (fler än 5 kärnlober).
a. Vilken anemiform har patienten?
Svar: Megaloblastisk anemi.
b. Vad är orsaken till denna anemiform?
Svar:B12 eller Folatbrist.

Dugga 3 facit
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22.

23.

24.

25.
26.

En äldre man söker Dig för tilltagande trötthet och
hjärtproblem Du noterar att patienten har högröd
ansiktsfärg och att mjälten är förstorad (splenomegali).
Blodprover visar B-Hb 200 g/L (referensområde 130-160
g/L) , Ery-MCV 68 fL (referensområde 76-96 fL) och lågt PErythropoetin. Du tar ett benmärgsprov och patologen
berättar för Dig att märgen är cellrik med cellhalt 100% och
saknar hemosiderin (inget järn i märgen).
Myelopoes:erytropoes (M:E) kvoten är låg (<2:1).
a. Vilken hematologisk tumörsjukdom är mest
sannolik?
Svar: Polycytemia Vera (PCV).
b. Eftersom S-Fe (järnkoncentrationen i serum)
är lågt så skriver Du ut järntabletter till
patienten. Rätt handlagt (Ja/Nej. Motivera)?
Svar: Nej. PCV är en tumörsjukdom med
autonom erytropoes (oberoende av
erytropoetin) som konsumerar kroppens
förråd av järn.
Tillförsel av järn skulle bara förvärra
situationen. Erytropoesen skulle ta
ytterligare fart, Hb-värdet skulle stiga och
patienten skulle löpa än större risk för allvarliga
komplikationer.
En medelålders kvinna söker Dig för trötthet. Blodprover
visar B-Hb 70 g/L (referensområde 120-150 g/L), SHaptoglobin 0 g/L (ref.område 0,45-2,75 g/L), EryRetikulocyter 10 % (ref.område 0,2-2%) och Ery-MCV 102
fL (ref.område 76-96 fL). Du tar ett benmärgsprov och
patologen berättar för Dig att märgen är cellrik med cellhalt
100% och att det finns hemosiderin. M:E kvoten är låg
(<2:1).
a. Vilken typ av anemi rör det sig om?
Svar: Hemolytisk anemi.
b. Förklara varför andelen retikulocyter i blodet är så hög
(Ery-Retikulocyter >2%).
Svar: Hemolytisk anemi betingas av perifer
destruktion av erytrocyter i cirkulationen och
benmärgen svarar på ett fysiologiskt sätt med
hyperplasi av erytropoesen och ökat utsläpp av
retikulocyter (benmärgen är i sig frisk).
Primär osteoporos delas in i typ 1 och typ 2, vad skiljer dessa båda
typer?
Svar: Typ 1 = osteoporos hos postmenopausala kvinnor hos vilka
osteoklastaktiviteten ökar som en effekt av lägre östrogennivåer.
Typ 2 = otseoporos hos äldre män och kvinnor hos vilka
osteoblastaktiviteten sjunker.
Osteomyelit hos barn: Vanlig lokalisation? Differentialdiagnos?
Svar: Metafysärt i långa rörben. Ewing’s sarkom
Jättecellstumör: Vanlig insjuknandeålder? Differentialdiagnos?
Svar: 20-40 år (Aldrig före puberteten). Hyperparathyreoidism.

Facit
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1.

2.

3.

Vilka är det viktigaste symtomet för cancer i cervix och uterus, och
varför uppkommer symtomet?
Svar: Oväntade blödningar efter menopaus eller efter coitus p.g.a.
försvagade slemhinnor i corpus uteri respektive cervix.
VAIN, VIN och CIN är begrepp som används kliniskt för lesioner i
kvinnliga genitalia. Vad står förkortningarna för, och hur graderar
man förändringarna?
Svar: Vagina, Vulva resp. Cervix Intraepitelial Neoplasi. Graderas I
- III, motsvarande lätt dysplasi – cis.
En 68 årig storrökande kvinna med grav angina pectoris genomgår
inför by-pass kirurgi en preoperativ rtg cor-pulm. Man finner
härvid en perifer pleuranära välavgränsad 2 cm stor rundad
resistens i höger mellanlob.
1. Nämn minst tre tänkbara förklaringar till infiltratet.
Svar:
a)
Primär lungtumör. Benign eller malign.
b)
Metastas.
c)
Infektion. TBC, svamp ed.
d)
Inflammatorisk process. Wegener. Abscess.
e)
Lunginfarkt.
f)
Pleural förändring. Inrullningsatelektas.
g)
Missbildningar. A-V malformation. Sekvester.
Bronkogencysta.
2. För att utreda orsaken till infiltratet behöver du föranstalta om
provtagning för cytologisk eller histopatologisk analys. Nämn minst
tre olika morfologiska provtyper som kan bli aktuella i den vidare
utredningen.
Svar:
1.Finnålspunktion.
Perkutan datortomografiledd
Transbronkiell vid bronkoskopi
2. .Exfoliativa cytologiska prov
Sputumprov.
Bronksköljvätska
Bronkialborstprov
Bronkioloalveolar lavage BAL
3. Biopsi-provexision
4. Resektat-excisionsbiopsi

Facit
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4.

Tumörsjukdomarna i luftvägarna är ofta orsakade av agens som
inandas. Nämn en tumörsjukdom i lufvägarna där exposition för
följande agens utgör väsentlig etiologisk faktor.
a) Rökning
b) Asbest
c) Humant papilloma virus (HPV)
Svar:
a) Lungcancer, larynxcancer, oropharynxcancer
b) Lungcancer, (mesoteliom)
c) Larynx papillomatos, Schneiderian sinonasalt papillom.

5.

6.

Nämn 3 olika histologiska typer av lungcancer (enl.WHO).
Svar: Skivepitelcancer, småcellig cancer, adenocarcinom, storcellig
cancer, adenoskvamös cancer, sarkomatoid cancer,
Carcinoid o spottkörtelderiverad cancer.
En medelålders kvinna söker för trötthet och blodprover visar Hb
110 g/l, B-LPK 15x10´9/L och B-TPK 1000x10´9/L. Vid den
följande undersökningen finner man att kvinnan har multipla
blåmärken och mjälten är förstorad. Du tar ett benmärgsprov och
patologen berättar för Dig att märgens cellhalt är 80% och att det
finns patologiska megakaryocyter.
a. Vilken hematologisk sjukdom har patienten? (1p)
Svar: Essentiell tromocytemi.

7.

8.

b. Vilka andra mera allvarliga symptom är vanliga? (1p)
Svar: Cerebrala cirkulationsrubbningar som t.ex. TIA eller
thrombosis cerebri samt underbenstromboser.
En 65-årig man söker dig p.g.a. ett svårläkt sår på ena
underbenet. Debut för cirka ½ år sedan. Vid inspektion upptäcks
en drygt 2 cm ulcererad förändring utan pigmentering. Ingen klåda
eller blödning. Sannolik diagnos:
Välj ett alternativ:
a) Hudmelanom
b) Blått naevus
c) Keratoacantom
d) Skivepitelcancer
Svar: alternativ d
Förändringen i fråga 7 är med största sannolikhet UV-relaterad.
Ange övriga hudtumörer som är associerade till UV-inducerade
specifika DNA-skador.
Svar: Hudmelanom, basalcellscancer
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En ung kvinna nyss hemkommen från en rundresa i Thailand söker
Dig akut p.g.a. hög feber och frossbrytningar. Blodprover visar BHb 70 g/L (referensområde 140-170 g/L), S-Haptoglobin 0 g/L
(ref.område 0,45-2,75 g/L), Ery-Retikulocyter 10 % (ref.område
0,2-2%), Ery-MCV 102 fL (ref.område 76-96 fL) och S-Bilirubin 35
µmol/L (ref.område <20 µmol/L).
9a
Vilken typ av anemi rör det sig om?
Svar: Hemolytisk anemi.
Förklara mekanismen bakom;
9b
S-Haptoglobin sänkningen
Svar: Vid hemolys frigörs intakt hemoglobin till blodet där det
binds till cirkulerande haptoglobin (ett leversyntetiserat protein).
Detta haptoglobin-hemoglobin komplex elimineras av levern.
Orsaken till att S-Haptoglobin snabbt sjunker ner till icke mätbara
värden vid hemolys är att leverns upptag av haptoglobinhemoglobin komplexen går fortare än leverns nysyntes av
haptoglobin.
9c
Ökningen av Ery-MCV
Svar: Ökad andel retikulocyter i blodet ger en lätt ökning av EryMCV därför att dessa celler har en större volym än mogna
erytrocyter.
9d
Hur förväntar Du dig att patientens benmärg ska se
ut med avseende på cellhalt (ökad/minskad/normal) och
cellsammansättning (myelopoes:erytropoes (M:E) kvot)?
Svar: Ökad cellhalt pga expansion av erytropoesen dvs minskad
M.E kvot. Benmärgen är ju frisk och svarar på ett fysiologiskt sätt
på den anemiutlösta frisättningen av erytropoetin (till skillnad från
den sjuka benmärgen vid megaloblastanemi - se fråga 11b).
9e
Vilken sjukdom tror Du ligger bakom patientens
anemi?
Svar: Malaria.

Facit
Dugga III
Patologi VT06
10.

En äldre kvinna söker Dig för trötthet och blodprover visar B-Hb
100 g/L (ref. område 120 150 g/L), B-LPK 3x109/L (ref. område 4
– 9x109/L) och B-TPK 100x109/L (ref. område 150 – 400x109/L).
Du tar ett benmärgsprov och patologen berättar för Dig att
märgen är cellrik och att det finns hematopoetiska celler med
avvikande utseende såsom ringsideroblaster, erytropoetiska celler
med knoppiga kärnformer och granulocyter med endast två
kärnsegment (pseudo-Pelger celler). Därtill finns 8% myeloblaster
i märgen.
10a
Vilken hematologisk sjukdom har patienten?
Svar: Myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller Refraktär anemi
(med överskott av blaster >5%).
Ett år senare återkommer patienten i dåligt tillstånd med
lunginflammation och feber. Du noterar att kvinnan är
påtagligt blek och att det finns blödningar i munslemhinnan.
Förnyade blodprover visar B-Hb 70 g/L (ref. område 120 –
9
9
150 g/L), B-LPK 50x10 /L (ref. område 4 – 9x10 /L) och BTPK 15x109/L (ref. område 150 – 400x109/L). Blodutstryk
visar att det höga B-LPK värdet betingas av en kraftig
ökning av myeloblaster och att det föreligger
granulocytopeni. I märgen har andelen myeloblaster stigit
till 40%.
10b
Vilken sjukdom har nu uppkommit som
komplikation till den förra?
Svar: Akut myeloisk leukemi (AML).
10c
Vad kan vara orsak till blödningarna i
munslemhinnan?
Svar: Det låga TPK-värdet.
10d
Vad kan vara orsak till infektionskänsligheten?
Svar: Granulocytopenin.
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En äldre kvinna söker Dig för trötthet. Blodprover visar B-Hb 90
g/L (ref. område 120 – 150 g/L), B-LPK 3,5x109/L (ref. område 4
– 9x109/L) och B-TPK 120x109/L (ref. område 150 – 400x109/L).
Ytterligare blodprover visar S-Haptoglobin 0 g/L (ref. område 0,45
– 2,75 g/L), Ery-Retikulocyter 0,1 % (ref. område 0,2 – 2%) och
Ery-MCV 120 fL (ref. område 76 – 96 fL).
11a
Vilken typ av anemi har patienten?
Svar: Makrocytär anemi. Megaloblastanemi (B12/Folat-brist).
11b
Varför är Haptoglobin och Ery-Retikulocyter så låga?
Svar: Benmärgshemolys (en del av de patologiskt stora
erytropoetiska celler går under och dör i benmärgen) och ineffektiv
erytropoes (benmärgen är sjuk).

12.
13.

14.
15.
16.

17.

11c
Du har just gått kursen i hematopatologi och vill
gärna briljera med dina nyvunna kunskaper. Du efterfrågar
granulocyternas utseende i perifera blodet. Vilket svar förväntar
Du dig?
Svar: Granulocyterna är hypersegmenterade (fler än 5
kärnsegment per cell).
Var hittar man B- och T-lymfocyter i lymfkörtlar med reaktiv
hyperplasi?
Svar: B-lymfocyter i folliklar, T-celler interfollikulärt.
En äldre patient inkommer med anemi och förhöjda vita
blodkroppari blodet. I perifert blod hittar man lymfocytos som
beror på ökat antal monoklonala B-lymfocyter positiva för CD5 och
CD23. Vad är diagnosen?
Svar: B-KLL.
Vad heter oftast förekommande högmalignt B-cells lymfom?
Svar: Diffust storcelligt B-cells lymfom.
Vilket virus orsakar mononukleos och vilka celler ökar i perifert
blod vid denna sjukdom?
Svar: EBV, Epstein-Barr virus och CD8+ T celler.
Vilket typiskt kliniskt symtom ger membranös nefropati upphov
till? De flesta fall (85%) av membranös nefropati har s.k.
idiopatisk bakgrund, d.v.s. uppkommer utan riktigt känd orsak.
Nämn dock två exempel på sjukdomar som kan vara förknippade
membranös nefropati (sekundära varianter av membranös
nefropati efterfrågas).
Svar: Typiskt kliniskt symtom är nefrotiskt syndrom. Exempel på
sjukdomar som kan vara förknippade med membranös nefropati:
SLE, hepatit B, malignitet.
Det finns vissa belägg för att det förekommer en cirkulerande
”faktor” i blodet hos patienter med minimal change nefropati.
Denna ”faktor” antas skada speciellt en viktig celltyp i glomeruli.
a. Vilken?
b. Hur yttrar sig denna cellskada morfologiskt?
Svar: a Podocyterna. (b) Degeneration av podocyterna mest
synligt som ”fotprocessfusion”.

Facit
Dugga III
Patologi VT06
18.

19.

20.

21.
22.

En ”liten” njurbiopsi kan ge mycket information om bakomliggande
orsaker till en patients njurskada och undersöks både med
ljusmikroskopi, immunfluorescensmikroskopi och i många fall med
elektronmikrospi. Varför är det så viktigt att alltid utföra
immunfluorescensmikroskopi på njurbiopsier.
Svar: Varje biopsi måste undersökas med immunfluorescensmikroskopi för att påvisa eller utesluta förekomsten av
immunkomplex i glomeruli.
En patient insjuknar med influensaliknande symtom och upptäcks
ha ett kraftigt stegrat S-kreatinin (dvs patienten synes har
utvecklat en akut njursvikt) och serologiskt test visar förekomst av
ANCA-autoantikroppar. Vilken systemisk sjukdom får man
misstänka patienten har drabbats av.
Svar: Systemisk småkärlsvaskulit.
Definiera termen patologisk fraktur och ange ett exempel på en
sådan.
Svar: Fraktur som uppstår på grund av sjukdom i skelett. T.ex. vid
osteporos, bencystor, tumörer.
Hur metastaserar oftast sarkom? Sarkommetastaser har en stark
predilektion till en viss vävnad. Vilken?
Svar: Hematogent till lungorna.
Var är GIST lokaliserad? Vilken gen är ofta muterad i GIST?
Svar: Längs GI-kanalen, ventrikel, tunntarm. KIT genen.

Facit Dugga 1.
Patologi HT07
1.

Vad är det för skillnad mellan ett granulom och granulationsvävnad?
Svar: Granulom sett vid specifik kronisk inflammation och består av
små aggregat av epiteloidaceller och jätteceller.
Granulationsvävnad ses vid vävnadsreparation och består av
angiocyter, myofibroblaster, fibroblaster och inflammatoriska celler.

4p

2.

Vad menas med en sjukdoms etiologi och patogenes?
Ge två olika exempel.
Svar: Etiologi är orsaken/orsakerna till en sjukdom. Exempelvis
rökning vid lungcancer och HBV vid levercirros.
Patogenes är mekanismen varigenom sjukdom uppstår. DNA
mutationer vid rökning och immunreaktion mot HBV infekterade celler.
Högersidig hjärtinsufficiens. Orsaker och manifestationer?
Svar: Orsaker: mitralisklaffskada, septumdefekt, pulmounär
hypertension, diffus myokardieskada (myokardit).
Symtom: perifer venös kongestion, ödem, förstorad lever, njurhypoxi.
Jättecellsarterit. Manifestationer?
Svar: Inflammatoriskt tillstånd av okänd orsak i medelstora artärer.
Kännetecknas morfologiskt av jätteceller, intimaproliferation och
fragmentering av lamina elastica interna. Drabbar ofta a. temporalis
och kallas temporalisarterit. Om a. ophtalmica afficieras kan det leda
till blindhet. Systemmanifestation: Polymyalgia rheumatica.
Patogenesen vid röd (hemorragisk) vs vit (iskämisk) infarkt.
Belys med exempel!
Svar: Hemorragisk infarkt vid ocklusion av venöst dränage.
Tex. testistorsion. I vävnad med dubbel blodförsörjning t.ex. i lungan.
Iskämisk (vit) infarkt vid tilltäppning av tillförande artär.
Hjärtinfarkt, njurinfarkt.
En 18-årig man undersöks p.g.a. huvudvärk och recidiverande
näsblödningar. Han klagar dessutom på trötthet och muskelsvaghet
i benen redan efter måttlig fysisk ansträngning. Blodtrycket i armen är
högt, 240/120. Vad kan det röra sig om?
Svar: Postductal aortakoarktation.
Nämn tre sjukdomar i lungan tillhörande gruppen av obstruktiv
lungsjukdom.
Svar: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), Emphysema,
Asthma, Bronchiectasis.
Rangordna följande neuroendokrina lungcarcinom i malignitets
ordning. Börja med den tumör som har bäst prognos.
Atypisk carcinoid, Storcellig neuroendokrin cancer, Carcinoid,
Småcellig cancer.
Svar:
Carcinoid, Atypisk carcinoid, Småcellig cancer och storcellig
neuroendokrin cancer lika illa.
Gruppen av obstruktiva lungsjukdomar utgör ett stort
folkhälsoproblem där de väsentligaste orsaksfaktorerna (etiologi) är
rökning, exposition för luftföroreningar och allergi. Gemensam
patogenes är ett ökat luftflödesmotstånd beroende på förträngning av
luftrören. Nämn tre specifika sjukdomar som räknas till gruppen.
Svar: Astma, kronisk bronkit, emfysem, cystisk fibros och bronkit.
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13.
14.
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Nämn tre faktorer som är av betydelse för prognosen vid lungcancer!
Svar: Stadium (TNM), histologisk typ, differentieringsgrad,
resektabilitet, operabilitet mm.
Beskriv i korthet det molekylära sambandet mellan mitogen signal,
cyklinD och tumörsuppressorproteinet p105-Rb.
Svar: Mitogena signaler leder till syntes och ackumulation av cyklinD
i cellen. CyklinD binder sig till CDK4 (och/eller CDK6) som därvid
aktiveras. Det aktiva cyklinD-CDK4-komplexet hyperfosforlerar p105Rb, som därigenom inaktiveras som tumörsuppressor.
Ange fyra morfologiska kriterier för cellatypi.
Svar:
(1) förstorad cellkärna (i förhållande till cytoplasman)
(2) oregelbunden form på cellkärnan
(3) förhöjd färgbarhet av kromatinet (hyperkromasi)
(4) granulerad (grovkornig) färgbarhet av kromatinet.
(5) nukleolförekomst (ibland).
Ge exempel på fyra tumörer som ofta metastaserar till skelett.
Svar: Bröstcancer, prostatacancer, thyreoideacancer samt
njurcancer.
Nämn tre olika metastaseringsvägar för maligna tumörer.
Svar: Hematogen, lymfogen, implantation.
Definiera begreppet tumörprogression. Redogör för bakomliggande
mekanism och klinisk betydelse.
Svar: med tumörprogression menas att tumörcellen utvecklas mot
högre grad av malignitet. Den bakomliggande mekanismen är
fortlöpande ackumulation av nya mutationer vilket leder till såväl
förlust som tillkomst av nya cellegenskaper av betydelse av
malignitetsutvecklingen. Den kliniska betydelsen av tumörprogression återspeglas främst av ökat metastaseringsbenägenhet
och terapiresistens.
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Vad menas med primär och sekundär artros?
Svar: primär: ingen känd skada, ofta åldersbetingad; sekunder:
komplikation till skada av ledbrosket.
Vid reumatoid artrit kan man tala om "pannus". Vad är det?
Svar: Hyperplastisk synovia som växerr in i ledbrosket.
Nämn två typer av liposarkom.
Svar: Väldifferentierat; myxoitt; pleomorft.
Jättecellstumör kan förväxlas morfologiskt och radiologiskt med ett
metabolt sjukdomstillstånd. Vilket?
Svar: Hyperparathyreoidism.
Vilken virusinfektion förknippas ibland med skivepitelcancer i
tonsill och tungbas?
Svar: HPV.
Vilken blodsjukdom kan man koppla till autoimmun gastrit och
vilken är patogenesen?
Svar: Perniciös anemi, parietalcellerna har gått under med förlust
av intrinsic faktor som följd.
Vilka är de histologiska fynden vid Celiaki?
Svar: Villusatrofi i tunntarm och intraepitelial lymfocytos.
Vad kan förklara färskt blod i avföringen?
Svar: Cancer i tarmen, hemorrhoider, divertikler, angiodysplasi.
Vilka tillstånd kan ge levercirrhos?
Svar: Virushepatit (B och C), hemochromatos, PBC, PSC,
alkoholhepatit, NASH, högersvikt.
Beskriv den histologiska bilden för Heliobactergastrit.
Svar: HP finns på slemhinneytan och stimulerar till akut och
kronisk gastrit i lamina propria. Slembarriären försvagas,
slemhinnan eroderar och ulcererar.
Patienter med diabetes mellitus riskerar att utveckla
långtidskomplikationer. Nämn tre organ som drabbas och förklara
hur skadorna uppstår.
Svar: Nefropati: De glomerulära basalmembranen förtjockas och
glomeruloscleros utvecklas > njurinsufficiens > uremi.
Makro och mikroangiopatier: Hyalin scleros är vanligare hos
patienter med diabetes mellitus och detta förtränger de större
kärlen > sämre cirkulation. I de små kärlen förtjockas de kapillära
basalmembranen av okänd anledning (glykosylering av
proteiner?). Följden blir nedsatt kapillärt blodflöde och t ex
minskad läkningsförmåga vid sår.
Neuropatier: Schwancellsdegenartion leder till segmentell
demyelinisering > sänkt ledningsförmåga > nedsatt känsel.
Retinopati: Orsakas dels av generellt sämre blodflöde
(makroangiopati) i Arteria oftalmica, dels p g a kärlnybildning med
anerysmbildning och blödning från dessa vilket nedsätter
synförmågan.
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Vad innebär sekundär hyperparathyreoidism?
Förklara uppkomstmekanismen.
Vilka förändringar kan uppmätas i blodet?
Vilken histopatologisk diagnos (PAD) ses i
parathyreoideakörtlarna?
Svar: Sekundärt till kalciumförluster (oftast p g a njurinsufficiens)
sker en kompensatoriskt stegrad parathormonutsöndring för att
försöka upprätthålla ett normal serum-kalcium.
Blodanalyser visar förhöjt parathormon, lätt sänkt eller normalt
serum-kalcium och förhöjt serum-fosfat.
PAD: Parathyreoideahyperplasi.
Insulinom är den vanligaste typen av endokrin pancreastumör.
Är denna tumör oftast benign eller malign?
Nämn 3 vanliga symtom vid denna tumörtyp.
Svar: Insulinom är oftast benigna.
Symtomen beror på låg blodglukosnivå och är mest uttalade på
morgonen, efter fysisk ansträngning och några timmar efter
måltid.Exempel på symtom: Hunger, irritabilitet, dubbelseende,
medvetslöshet, kramper.
Binjurebark: Vilka symtom/andra förändringar uppkommer hos
patienter med aldosteronproducerande tumörer (Conn's tumör).
Svar: Påtaglig uttröttbarhet av muskulaturen, törst, ökade
urinmängder. Vid undersökning noteras hypertoni med hypokalemi
och lätt hypernatremi.
Binjuremärg: Vad heter den tumör som uppkommer i
binjuremärgen hos vuxna? Vilket hormon bildar denna tumör?
Svar: Feokromocytom. Framförallt bildas adrenalin.
Ange några riskfaktorer för utvecklande av kutant melanom
(hudmelanom).
Svar: Hereditet. Ökad andel såväl banala som dysplastiska nevi.
Solexposition spec. akuta solbrännskador under uppväxtåren.
Individuell pigmenteringsförmåga.
Mb Bowen och aktiniska keratoser utgör förstadier till en UVrelaterad tumör. Ange denna.
Svar: Skivepitelcancer.

3p

3p

2p

1p
3p

1p
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2.

EE

3.

JL

4.

JL

5.

CO

Du sitter på kirurgmottagning som vikarierande underläkare och
en husläkare har skickat en 50-årig kvinna till dig. Kvinnan har
bekymmer med fjällande, kliande bröstvårta på vänster sida.
Husläkaren har provat olika salvor men ingenting har hjälpt och i
och med detta har allergi alternativt infektion uteslutits.
a) Din diagnos? Beskriv sjukdomen.
b) Vad gör du för att fastställa din diagnos? Hur utreder du
patienten vidare?
Svar:
a) Mb Paget, adenocarcinomceller (bröstcancerceller) infiltrerandes
i bröstvårtans hudepitel. 97% av fallen har cancer i samma bröst.
b) cytologiskt skrapprov från bröstvårtan. Vidare klinisk
undersökning (palpation, inspektion) och mammografi.
Ange åtminstone fyra olika undersökningsmetoder utförda av
mammografiavdelning som används för att upptäcka/karaktärisera
en brösttumör.
Svar: mammografi (vanlig bröströntgen); galaktografi;
stereotaktisk punktion; ultraljud; preparatrtg postoperativt;
(magnetkamera, värmekamera) - dessa två alternativ är
diskutabla men ger dock poäng.
Vilken malign tumör är vanligast i
a) Vulva?
b) Cervix uteri?
c) Corpus uteri?
Svar:
a) skivepitelcancer
b) skivepitelcancer
c) adenocarcinom.
Vad menas med kolpit, vilka är symtomen och vilka infektioner är
vanligast?
Svar: Vaginit, inflammation i vagina ofta hos menopausala
kvinnor, ger flytning, candida och trichomonas.
Vad är den stora skillnaden i prognos mellan en myopati och en
patient med en muskeldystrofi? Nämn en av varje?
Svar: En patient med en myopati kommer att få leva hela livet
med en nedsatt muskelfunktion, som oftast inte blir så mycket
värre med tiden (viss försämring av muskelfunktionen sker hos
alla med stigande ålder). Toxiska myopatiter kan bli bättre. En
patient med en muskeldystrofi kommer att bli sämre med tiden
och sjukdomen kan vara den avgörande anledningen till att
patienten dör.
Myopati: Kongenitala, jonkanaler, mitochondriella, metabola, lipid,
toxiska.
Muskeldystrofi: Duchennes, Dystrofia myotonica.

4p

2p

3p

3p

2p
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8.

CO

9.

CO

10.

CO

11.

CO

12.

LS

Vad är hydrocephalus? Definiera det och ange minst tre orsaker till
hydrocepahlus.
Svar: Ökad produktion av likvor (Choroid plexus papillom).
Blockering av likvorvägarna (tumörer/cystor vid foramina Monroi,
Luschka och Magendi, aquaeductus), nedsatt absorption (efter
meningit t ex TB), t.ex. vacuol (Boxare).
Vilket ämne saknas i Parkinsons sjukdom och varför?
Svar: Dopaminproduktionen är nedsatt p.g.a. förlust av
dopaminproducerande neuroner i nucleus caudatus, putamen,
globus pallidus, substantia nigra och locus ceruleus.
Vilka är de 2 vanligaste typerna av demens?
Svar: Alzheimers demens, multiinfarktdemens.
Vilka histologiska egenskaper bedömer man i en muskelbiopsi?
Svar: 1. Fiberstorlek, 2. Fibertyp och distribution,
3.Fiberarkitektur, 4. Fibernedbrytning, 5. Nekros, 6. Fibros,
7. Fiberregeneration, 8. Inflammation, 9. Omgivande bindväv.
Vad är ett ”berry aneurysm”? Varför uppstår det? Hur vanligt är
det?
Svar: Ett Berry aneurysm uppstår när man har en medfödd
missbildning av en artärförgrening i circulus willisii eller dess stora
grenar. Missbildningen resulterar i avsaknande av muskel och
elastiska lager vid förgreningen. Artärtrycket leder långsamt till att
ett aneurysm uppstår på den platsen. Detta aneurysm kan sedan
spricka och leda till subarachnoidalblödning. Denna missbildning
finns någonstans i hjärnans stora kärl hos ca 2% av populationen.
Hur skulle Du definiera TIA (Transitorisk ischemisk attack)?
Svar: En neurologisk funktionsrubbning som försvinner inom 24
timmar.
En äldre man söker för trötthet och Du konstaterar att mannens
lever och mjälte är förstorade (hepato/splenomegali). Blodprover
visar B-Hb 90 g/L (ref. område 140 – 170 g/L), B-TPK 100x109/L
(ref. område 150 – 400x109/L) och B-LPK 3x109/L (ref. område 4
– 9x109/L). Du försöker ta ett benmärgsprov men märgen är
påtagligt seg och det är först efter flera försök som Du lyckas få ut
något material för undersökning. Patologen berättar för Dig att
segheten beror på en påtaglig bindvävsökning i märgen och bland
de fåtaliga hematopoetiska cellerna finns patologiskt förändrade
megakaryocyter.
a. Vilken hematologisk tumörsjukdom har patienten?
Svar: Myelofibros
Sex månader senare inkommer mannen försämrad med övre
luftvägsinfektion och feber samt hud och slemhinneblödningar.
Förnyade blodprover visar B-Hb 85 g/L och B-TPK 20x109/L. Vidare
noteras B-LPK 0,5x109/L och differentialräkning visar
granulocytopeni.
b. Vad är sannolik orsak till blödningarna?
Svar: Trombocytopenin.
c. Vad är sannolik orsak till infektionskänsligheten?
Svar: Granulocytopenin.
Efter ytterligare tre månader är patienten om möjligt ännu
sämre. Blodprover avslöjar att B-LPK nu stigit till 12x109/L och
differentialräkning visar dominans av myeloblaster.
d. Vilken hematologisk tumörsjukdom har nu uppstått
som komplikation till den förra?
Svar: Akut myeloisk leukemi (AML).

4p

3p

2p
3p

3p

1p
4p
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4-årig flicka, är lite allmänt hängig, ont i armar och ben. Har svårt
13.
LK
Hemato att "hålla takten" med jämnåriga vid utelek. Blodstatus avslöjar
måttlig anemi och grav trombocytopeni.

1p

Mest sannolik diagnos, ange ett alternativ:
a) osteomyelit
b) MDS
c) akut myeloisk leukemi
d) akut lymfoblast leukemi, B-cells fenotyp

14.

LK

15.

AP

16.

AP

17.

AP

18.

AP

19.

AP

e) akut lymfoblast leukemi, T-cells fenotyp
Svar: d.
Blodbilden avslöjar förekomst av blaster. Hur ser dessa ut? Ange
ett alternativ:
a) lymfoblaster
b) erytroblaster
c) myeloblaster
d) monoblaster
e) megakaryoblaster
Svar: a.
Vilken sjukdom karaktäriseras av starkt förhöjda nivåer av IgM
immunglobulin i serum?
Svar: Morbus Waldenström.
Ge två exempel av låg maligna (indolenta) B-cells Non-Hodgkin
lymfom. (Två rätt 2p, ett rätt 1p).
Svar: två av dessa: lymfocytärt lymfom, immunocytom, follikulärt
lymfom, mantle cell lymfom, MALT lymfom.
Lymfompatient har förstorade lymfkörtlar på halsen och i ljumskar
och symtom som feber, nattsvettningar och viktnedgång.Vilket
kliniskt stadium har sjukdomen?
Svar: IIIB.
En patient kommer med förstorade körtlar på halsen. Vid
finnålspunktion hittar Du Reed-Sternberg celler. Vad är diagnosen?
Svar: Hodgkin lymfom.
Vad heter oftast förekommande aggressivt B-cells lymfom?
Svar: Diffust storcelligt B-lymfom.

1p

1p
2p

1p

1p
1p
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27-årig man har blivit remitterad till njurmedicinsk klinik för vidare 4p
utredning. Mannen sökte primärt sin distriktsläkare då han samma
morgon ”kissat blod”. Mannen mådde i övrigt bra förutom att han
klagade på lite halsont. Vid närmare undersökning av hans
distriktsläkare noterade denna ett lätt förhöjt blodtryck samt ++
för protein på urinsticka.
a) Vilken njursjukdom misstänker du i första hand patienten lider
av? (1p)
b) Antagligen kommer den fortsatta utredningen inkludera
njurbiopsi. Beskriv de olika analysmetoderna som bör ingå i den
histopatologiska bedömningen för att man på bästa sätt ska kunna
diagnostisera biopsimaterialet. (3p)
Svar:
a) IgA-nefrit.
b) Ljusmikroskopi. Immunfluorescensmikroskopi.
Elektronmikroskopi.

21.

GJ

22.

BS

En 75-årig, tidigare njurfrisk, man blir inlagd på infektionsklink på 2p
grund av ”lunginflammation”. Patienten visar sig ha ett kraftigt
förhöjt S-kreatinin och urinprover visar tecken på hematuri och en
måttligt uttalad proteinuri. Serologiprov är positivt för ANCA
/myeoloperoxidas. Patienten njurbiopseras dagen efter inkomsten
till sjukhuset.
Beskriv de histopatologiska fynden man troligen kommer att finna i
denna njurbiopsi.
Svar: Crescentnefrit. Kapillväggsnekroser och crecentbildningar i
majoriteten av glomeruli.
a.
2p
Vilken histologisk typ av cancer ses oftast i urinblåsan i vårt land
och vad är vanligaste symtomet?
b.
Ange två väl dokumenterade etiologiska agens till denna sjukdom.

23.

BS

Svar:
a: Urotelcellscarcinom, smärtfri hematuri
b: Cigarettrökning, arbete med petrokemiska produkter m.m.
a.
Vad är kryptorkism?

2p

b.
Ange en komplikation till denna.

24.

AG

Svar :
a: Ej till scrotum nedvandrad testikel.
b: Risk för nedsatt fertilitet om ej korrigerad i tidig ålder, ökad
malignitetsrisk m.m.
Prostatahyperplasi engagerar framför allt en av de tre anatomiska
zonerna i prostata. Vilken?
Svar: TZ .

1p
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Vilken av följande lesioner är inte premalign?
a. papillär adenom i njure
b. onkocytom i njure
c. erythroplasia Queyrat
d. mb Bowen
Svar: b.
Två av följande diagnosmetoder bör du ej använda för att
morfologiskt diagnostisera prostatacancer. Vilka? (Båda rätt krävs
för full poäng)
a. serum-PSA
b. Mellannålsbiopsier
c. Finnålspunktion
d. TUR-P
Svar: a och d.
Vilken typ av cancer är vanligast på penis?
Svar: Skivepitelcancer.

1p

1p

1p
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Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
Name:……………………………………………

Lecturer: Göran Andersson
1

Ge 2 exempel på fysiologisk hyperplasi och 2 exempel på
patologisk hyperplasi.
Provide 2 examples of physiological hyperplasia and 2
examples of pathological hyperplasia.

2p

Answer:

2

Vilka genetiska defekter kan man utläsa ur en s.k.
karyotypningsanalys?
Which genetic defects can be diagnosed from a e.g. karyotype
analysis?
Answer:

2p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
Name:……………………………………………

Lecturer: Lennart Eriksson
3

Ange 5 olika spridningsvägar för malign tumör.
Describe five routes of spreading for malignant tumors.

2p

Answer:

4

4p
Invasiva tumörer stadieindelas enligt ett principiellt
nomentaklursystem. Ange de olika stadiernas beteckning och
motsvarande invasionsdjup.
Invasive tumours are classified in different stages according to
a specific nomenclature. Give the name of each stage and
corresponding depth of invasion.
Answer:

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
Name:……………………………………………

Lecturer: Lennart Eriksson
5

Förklara innebörden av följande begrepp innebär: / Define the 4 p
meaning of the following terms :
Multi drog resistens/multi drug resistence
Minimal residual disease
Relaps
Remission

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
Name:……………………………………………

Lecturer: Minna Thullberg
6

Gener som har betydelse för canceruppkomst är indelade i två 5 p
klasser, tumör-suppressorer och onkogener.
* Vad är skillnaderna mellan tumörsuppressor-gener och
onkogener med avseende på funktion och vilken förändring
dessa har i tumörer?
* Nämn exempel på en tumörsuppressor och en onkogen och
beskriv deras funktioner.
The genes, which are changed in tumors are divided into two
classes; oncogenes and tumor suppressor genes.
* In terms of functions and the way they are changed in
tumors, what are the differences between these two classes of
genes?
* Name one tumor suppressor gene and one oncogene and
describe their functions.
Answer:

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
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Lecturer: Minna Thullberg
7

Celler i en tumör är heterogena, varför?
The cells within a tumor display a significant heterogeneity,
why?
(This is a broad question with several possible answers, to get
all points give at least two reasonable explanations)
Answer:

4p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
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Lecturer: Staffan Strömblad
8

Vilka är de fem mest frekventa målorganen för metastaser (ej 3 p
inräknat lymfkörtlar), alla tumörtyper inräknade?
Which are the five tissues most commonly targeted by
metastatis (local metastasis to lymph modes not accounted
for)?
Answer:

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
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Lecturer: Birger Christensson
9

4p
En man inkommer till akutmottagningen med centrala
bröstsmärtor. Trots understödjande terapi dör han 3 timmar
efter ankomsten i bilden av sviktande hjärtverksamhet. Det
framkommer att han haft en bakväggsinfarkt 2 år tidigare och
därefter fortsatt angina pectoris samt dyspne. För ett år sedan
vårdades han för ett övergående lungödem. Såväl då som
senare har man konstaterat viss leverförstoring och perifera
ödem varför han har fått digitalis och urindrivande mediciner
samt dietbehandlats för åldersdiabetes.
A man arrives to the hospital with severe central chest pain. In
spite of adequate therapy he develops increasing heart failure
and dies 3 hours later. He had a heart infarction 2 years ago
and had since then suffered from angina pectoris and dyspnea.
One year ago he was successfully treated for lung oedema. He
has been on medication with digitalis and diuretic drugs
because of liver enlargement and peripheral oedemas and has
been on diet for diabetes type II.
Vilka obduktionsfynd skulle du speciellt leta efter med
anledning av sjukdomsbild och anamnes?
Considering his disease history what findings do you specially
look for during the autopsy?

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
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Lecturer: Birger Christensson
10

Sviktande högerhjärta kan ses i flera sjukdomssammanhang.
Ange orsaker, konsekvenser, patogenes.
Right sided heart failure can be seen as a part of several
disease entities. Name some causes for right sided heart
failure, consequences, pathogenesis.
Answer:

4p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
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Lecturer: Birger Christensson
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Inflammatoriska celler medverkar till förändringar i kärl; ses 4 p
vid ett flertal olika sjukdomar:
Beskriv olika typer av sjukdomar associerade med
inflammatoriska celler i kärlen, celltyper, sjukdomstyper,
associerade organförändringar, etiologi och patogenes.
Inflammatory cells can cause changes in vessels and are seen
in association with several different diseases.
Describe different types of diseases associated with
inflammatory cells in vessels, the types of inflammatory cells
seen, associated changes in organs, ethiology, pathogenesis.
Answer:

12

S.k. Berry Aneurysm är associerade med en allvarlig sjukdom, 1 p
vilken? So called berry aneurysmas are associated with a
serious disease -which one?
Answer:

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
Name:……………………………………………

Lecturer: Mikael Björnstedt
13

Vad är karaktäristiska morfologiska fynd vid en
bronchopneumoni och vilka patienter drabbas?

3p

Which are the characteristic morphological features in
bronchopneumonia and which patients do most often suffer
from this condition?
Answer:

14

Vad är den huvudsakliga orsaken till malignt mesoteliom?
What is the major cause of malignant mesothelioma?
Answer:

1p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
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Lecturer: Annika Östman Wernerson
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4p
Fokal segmentell glomeruloskleros (FSGS) är en glomerulär
sjukdom som oftast är idiopatisk (man vet ej orsaken). I en del
fall kan man dock finna en bakomliggande orsak.
a) Ange en sådan orsak!
b) Vilka symtom har en patient med denna sjukdom?
c) Hur är prognosen för FSGS, dvs brukar njurfunktionen
vara relativt normal hos de flesta av patienterna eller
utvecklar många kronisk njursvikt?
Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) is a glomerular
disease which most often is idiopathic (the cause is unknown).
Sometimes however, an etiological factor can be found.
a) Name one such factor.
b) What symptoms does a patient with this disease have?
c) How is the prognosis for FSGS; ie is the renal function
relatively normal in the majority of the patients or do
many develop chronic renal failure?
Answer:

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
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Lecturer: Annika Östman Wernerson
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2. Hydronefros
a) Definiera vad detta är.
b) Ange två orsaker till ensidig respektive dubbelsidig
hydronefros.
c) Beskriv den makroskopiska bilden vid en ensidig
hydronefros!
Hydronephrosis
a) Define what this is.
b) Describe two causes of unilateral and bilateral
hydronephrosis, respectively
c) Describe the macroscopical picture in unilateral
hydronephrosis!
Answer:

4p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
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Lecturer: Nikos Papadogiannakis
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Ge en komplett histopatologisk definition av cirrhos.
Give a complete histopathologic definition of cirrhosis.

2p

Answer:

18

Vilka är de (tre) vanligaste orsakerna till fosterdöd i tidig
graviditet?
Which are the (three) most common etiologies for fetal death
in early pregnancy?
Answer:

3p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
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Lecturer: Anna Tolf
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Vilka histologiska/cytologiska kriterier används för att
gradera en papillär urotelial tumör?
Which histological/cytological criteria are used for grading a
papillary urothelial tumour?

2p

Answer:

20

Var i prostataparenchymet uppstår hyperplasi respektive
adenocarcinom?
Where in the prostatic parenchyma do hyperplasia and
adenocarcinoma occur, respectively?
Answer:

2p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
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Lecturer: Magnus Söderberg
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Egon Purk är en pensionerad elektriker med gallbesvär,
mångårig insulinbehandlad diabetes och svår reumatoid
artrit. Han insjuknar med akut bensvullnad. Vid inkomsten
till sjukhus noteras att han har kraftig proteinuri
(äggviteläckage i urinen) och något nedsatt njurfunktion. De
kloka njurmedicinarna ordnar med njurbiopsi. Denna visar
glomeruli med kraftigt vidgade mesangier och förtjockade
basalmembran i kapillärerna. Arterioli uppvisar uttalad
hyalin väggförtjockning.
I fall som detta måste man i första hand överväga två
principiellt olika differentialdiagnoser. Vilka?
Ange den lämpligaste histokemiska färgningen för att skilja
mellan dessa båda alternativen.
Egon Purk is a retired electrician with gall bladder problems,
insulin dependent diabetes mellitus and a severe rheumatoid
arthritis. He falls ill with acute swelling of his legs. When he is
admitted to hospital he is found to have severe proteinuria
(leakage of protein to the urine) and a somewhat reduced renal
function. The wise nephrologists decide to take a renal biopsy.
This shows glomeruli with expanded mesangial areas and
thickened capillary basement membranes. Arteriolar walls
show severe hyaline thickening.
In cases like this two principally different diagnoses should
come to mind. Which diagnoses?
Which histochemical stain is most suitable to differentiate
between the above diagnoses?
Answer:

3p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
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Lecturer: Katalin Dobra
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Riskfaktorer för esofaguscancer.
Risc factors for esophageal carcinoma.

3p

Answer:

23

Förklara Dukes` klassificeringen.
Explain the Dukes´ classification.
Answer:

4p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
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Lecturer: Maria Sylvan
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Bröst
a) Ange två viktiga kliniska tecken på bröstcancer
b) Vilka två undersökningar beställer du vid utredning av
misstänkt bröstcancer
c) Vilken histologisk typ av cancer är bröstcancer?
d) Nämn tre olika histologiska varianter av bröstcancer.
a) Mention two important clinical signs of breast cancer
b) Which two investigations should be performed in order
to investigate a case of possible breast cancer?
c) Which histological type of cancer is breast cancer?
d) Mention three different histological variants of breast
cancer.
Answer:

5p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
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Lecturer: Maria Sylvan
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a) Vad är endometrios?
b) Vilken lokalisation är vanligast
c) Vilka besvär kan denna sjukdom ge kvinnan
a) What is endometriosis?
b) Which is the most common localization
c) Which symptoms may endometriosis cause
Answer:

3p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
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Lecturer: Birgitta Sander
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Kronisk binjurebarksvikt (Mb Addison) kan orsakas av 2 p
flera principiellt olika faktorer. Tillståndet kan vara ett
resultat av sjukdomar i binjuren (primär) eller ett resultat
av rubbningar i de mechanismer som reglerar
hormonproduktionen från binjurebarken (sekundär
binjurebarksvikt). Ange två orsaker till primär
binjurebarksvikt och två orsaker till sekundär!
Chronic adrenal cortical insufficiency (Mb Addison) can be
caused by several principally different mechanisms. It can be
the end result of diseases in the adrenal (primary) or the
result of disturbances in the regulation of hormone
production from the adrenal cortex (secondary adrenal
cortical insufficiency). Mention two conditions that lead to
primary adrenal cortical insufficiency and two secondary
causes!
Answer:

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
Name:……………………………………………

Lecturer: Birgitta Sander
27

Medullär thyreoideacancer finns i två former – sporadisk
och familjär form. Den senare är associerad till multipel
endokrin neoplasi typ II. A) Från vilka celler uppkommer
medullär thyreoidacancer? B) Ett enkelt blodprov kan
användas för att analysera för den cellhyperplasi som
föregår tumöruppkomst vid MEN II. Vilket blodprov?
Medullary thyroid carcinoma exists in two settings – a
sporadic form and a familiar form associated with multiple
endocrine neoplasia type II. A) From which cells does the
medullary thyroid carcinoma arise? B) A simple blood
sample could be used to screen for the premalignant
hyperplasia that proceeds the carcinoma in MEN II. Which
one?
Answer:

2p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
Name:……………………………………………

Lecturer: Radmila Ehrsson
28

Beskriv kortfattat principen för celltagning med
finnålaspiration (FNA)
Describe in short the principle for aquiring cells with fine
needle aspiration (FNA)
Answer:

2p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
Name:……………………………………………

Lecturer: Annika Elmhorn Rosenborg
29

Ange diagnoskriterierna för MDS = myelodysplastiskt
syndrom.
Define the diagnostic criterias for Myelodysplastic syndrome.

2p

Answer:

30

Ange åtminstone 4 subgrupper inom entiteten CMPD =
kronisk myeloproliferativ sjukdom. Vilken typ av akut
leukemi kan utvecklas ur CMPD?
Name at least four different subgroups in the cathegory
Chronic myeloproliferative disorders. Which kind of acute
leukaemia do they transform into?
Answer:

3p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
Name:……………………………………………

Lecturer: Annika Elmhorn Rosenborg
31

Rita en skiss på hur Du delar in non Hodgin lymfomen i 4
huvudgrupper.
Give a rough sketch of how you cathegorize Non Hodgin
lymphomas into four different groups.

2p

Answer:

32

Akut lymfoblastisk leukemia. Ange subgrupperna och vilken 2 p
som är den vanligaste, resp. ovanligaste.
Acute lymphoblastic leukaemia – which are the subgroups and
which is the most common and uncommon respectively.
Answer.

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
Name:……………………………………………

Lecturer: Inger Nennesmo
33

Vilken är den typiska förändringen i skelettmuskulaturen hos 2 p
patienter med amyotrofisk lateralskleros?
Which are the typical microscopic change in the skeletal
muscle in patients with amyotrophic lateral sclerosis?
Answer:

34

Den perifera nervens reaktion vid skada är av principiellt två
slag. Ange ett av dessa!
The peripheral nerve´s reaction to injury is principally of two
types. Mention one of these!
Answer:

2p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
Name:……………………………………………

Lecturer: Inger Nennesmo
35

Vid “global ischemi” kan olika förändringar uppträda i
hjärnan. Ge två olika exempel!
In global ischemia different lesions may develop in the brain.
Give two examples!

3p

Answer:

36

Vilken är den vanligaste kroniska demyeliniserande
sjukdomen?
Which is the most common chronic demyelinating disease?
Answer:

1p

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
Name:……………………………………………

Lärare: Barbro Lundh Rozell
37

3p
Skivepitelcancer uppkommer aldrig på oskadad hud.
a) vilken är den vanligaste predisponerande faktorn?
b) vilka är de två vanligaste premaligna lesionerna =
förstadierna?
Cutaneous squamous cell carcinoma (SCC) does not occur on
undamaged skin.
a) which is the most common predisposing factor?
b) which are the two most common premalignant or precursor
lesions?
Answer:

Written exam in Pathology for medical students 2002-12-06
Name:……………………………………………

Lecturer: Barbro Lundh Rozell
38

Kaposi sarkom av den ursprungliga eller klassiska typen
a) vilken är den typiske/a patienten?
b) var på kroppen är lesionerna typiskt belägna och hur ser
de ut?
c) från vilken celltyp härrör tumören?
d) Vilket virus kan alltid påvisas i tumörcellerna?
Kaposi sarcoma of the original or classic type
a) who is the typical patient?
b) where on the body are the lesions typically located and
what do they look like?
c) from which kind of cells is the tumour derived?
d) what virus is always detected in the tumour cells?
Answer:

4p
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1.

PZ

2.

PZ

3.

AZ

2p
Vad är och när ses lipofuscin?
Svar: Ålderspigment. Ansamlas i postmitotiska celler. Lipofuscin
ses i atrofiska celler efter autofagi och består av nedbrytningsprodukter efter intralysosomal degradation.
Vilken biologisk betydelse har inflammation?
4p
Svar: Att eliminera orsaken till inflammationen och avlägsna
skadade vävnadskomponenter. Därefter sker antingen
regeneration till normal vävnads arkitektur med återskapad
funktion eller bindvävsreparation för att ersätta vävnad som inte
kan repareras.
Beskriv vilka typer av genetiska förändringar som är karakteristiska 10p.
för cancerceller. Ge typexempel på sådana förändringar i olika
tumörformer. Diskutera sambandet mellan genetiska förändringar
och kliniskt förlopp vid cancersjukdom.
Svar: cancercellen är genetisk förändrad i form av överuttryckta,
underuttryckta och strukturellt förändrande gener. Denna
genetiska imbalans resulterar i en cell somhar förvärvat vissa
egenskaper och som tappat andra. Denna imbalans kan uppstå
till följd av olika typer av genetiska förändringar.:
1. numeriska kromosomförändringar: hög-gradig aneuploidi,
ofta korrelerat till dålig prognos och låg-gradig aneuploidi
(pseudoploidi) som ofta är förenat med tämlligen god prognos.
2. Strukturella kromosomförändringar.
a) genamplifiering, som leder tilll överuttryck av proto-onkogener
t ex c-erbB2 och cyclin D i bröstcancer och N-myc i
neuroblastom
b) translokationer, t ex mellan kromosom 9 och 22 i kronisk
myeloisk leukemi, varvid ett nytt fusionsprotein uppstår mellan
c-obl och bcr. Den resterande delen av kromosn 22 kallas
Philadelphia-kromosomen. Ett annat exempel är translokation
av c-myc på kromosom 8 till immunglobulingenen på
kromosom 14 i Burkitts lymfom, varvid myc överuttrycks.
c) deletioner, t ex retinoplastomgenen (Rb) på kromosom 13 i
retinoblastom. För att få en total funktionsförlust krävs att
båda Rb-allelerna är utslagna genom deletion eller deletion
kombinerad med annan inaktiveringsmutation.
d) punktmutationer som leder till förändrad funktion hos
proteiner t ex hyperaktivering av proto-onkogenens ras i
pankreascancer, urinblåsecancer m fl och inaktiveringsmutationerna i p53 (dominant negativ mutation) i ca hälften
av alla tumörer.
Cancercellen är genetiskt instabil och förvärvar ovanstående
mutationer i relativt hög frekvens till skillnad från normalceller.
En viktig bakomliggande orsak är sannolikt defekt
cellcykelkontroll. Ju mer genetiskt instabil cancercellen är, desto
fortare ansamlas nya mutationer i cellen och det kliniska
cancerförloppet utvecklas snabbare.
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AZ

5.

SL

6.

SL

7.

LA

8.

LA

9.

LA

10.

KL

11.

KL

Vilket virus av DNA-typ anses vara en etiologiskt viktig faktor vid
utveckling av cervixcancer hos människa. Beskriv den molekylära
mekanismen för hur detta virus är involverat i tumörtransformation.
Svar: Humant papillomvirus (HPV). HPV-virus kodar för 2
proteiner, E6 och E7. E6 binder och inaktiverar
tumörsuppressorproteinet p53 och E7 binder och inaktiverar
tumörsuppressorproteinet p105 (retinoblastomproteinet).
En mängd olika faktorer tros samverka för att ge den metastatiska
fenotypen. Beskriv fyra (4) sådana faktorer.
Svar: Invasiv förmåga, cell-cell adhesion,
tillväxtfaktoroberoende, förmåga, att stimulera angiogenes,
resistens mot apoptos.
Proteaser kan uttryckas av tumörceller eller av fibroblaster i
tumörens stroma. Beskriv mekanismen bakom uttryck av proteaser
i stromaceller.
Svar: Tillväxtfaktorer görs i tumörceller, stimulerar fibroblaster
att uttrycka proteaser, proteaser binder till tumörcellsytan.
En 80-årig dam har i två månader lidit av värk i höger tinning. Där
kan palperas ett ömmande, fast område. SR är 56. Under de senaste
veckorna har synen på höger öga dramatiskt försämrats. Vad kan
det röra sig om?
Svar: Temporat- eller jättecellsarterit.
Etiologi och kliniska manifestationerna vid uttalad högersidig
hjärtsvikt?
Svar: Orsaker: mitralklaffskada, septumdefekt, pulmonär
hypertension diffus myokardieskada myokardit. Fynd: Perifer
kongestion och ödem, leverkongestion, njurhypoxi.
Infektiösa myokarditer?
Virus myokardit (echo, coxackie).
Bakterier (difteri, leptospira, stafylokocker)
Trypanosoma, trikiner etc.
Du är läkare på medicinakuten när ambulansen inkommer med en
man i 50-årsåldern som hittats död på tomten till sin villa. Det är
vinter och fynd vid platsen ger anledning att tro att mannen har
avlidit plötsligt i samband med snöskottning. Av medföljande
hustru får du veta att han inte äter några mediciner och opererade
bort gallblåsan för 10 år sedan, men i övrig varit helt frisk. Du
konstaterar dödsfallet, fyller i dödsbeviset och märker kroppen med
personuppgifter på ett plastband som du fäster runt ena handleden.
Hur handlägger du dödsfallet vidare. Polisanmäler du eller inte? Ja
eller nej?
Svar: Ja.
Vad grundar du ditt beslut på?
Svar: Tidigare helt frisk man utan kända sjukdomar som kan
förklara döden, tillhör den kategori av dödsfall där det är svårt att
avgöra om döden är naturlig eller onaturlig och skall därför
polisanmälas.

4p

2p

1p

2p

3p

3p

1p

1p
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BJ

13.

BJ

En yngre man söker Dig för en knöl till höger på halsen. Du skickar 1p
patienten för finnålspunktion och cytologen berättar för Dig att
patienten har Hodgkins lymfom. En speciell tumörcell
karaktäriserar denna typ lymfom. Vad heter cellen (Alternativt rita
hur cellen ser ut)?
Svar: Reed-Sternberg cell (Uggleögon cell).
En äldre kvinna söker Dig för trötthet och blodprover visar B-Hb
2p
9
100 g/L (ref. område 120 – 150 g/L), B-LPK 3x10 /L (ref. område
4 – 9x109/L) och B-TPK 100x109/L (ref. område 150 – 400x109/L).
Du tar ett benmärgsprov och patologen berättar för Dig att märgen
är cellrik och att det finns hematopoetiska celler med avvikande
utseende såsom ringsideroblaster, erytropoetiska celler med
knoppiga kärnformer och granulocyter med endast två kärnsegment
(pseudo-Pelger celler).
2A Vilken hematologisk sjukdom har patienten?
Svar: 2A=Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

14.

BJ

2B Ett år senare inkommer patienten i dåligt tillstånd med feber.
Du noterar att kvinnan är påtagligt blek och förnyade blodprover
visar B-Hb 70 g/L (ref. område 120 – 150 g/L), B-LPK 50x109/L
(ref. område 4 – 9x109/L) och B-TPK 30x109/L (ref. område 150 –
400x109/L). Blodutstryk visar att det höga B-LPK värdet betingas
av en kraftig ökning av myeloblaster. Vilken hematologisk
tumörsjukdom har nu uppkommit som komplikation till den förra?
Svar: 2B=Akut myeloisk leukemi (AML).
En äldre kvinna inkommer p.g.a. tilltagande trötthet, viktnedgång
och låggradig feber. Du finner att mjälten är förstorad och
blodprover visar B-Hb 100 g/L (ref. område 120 – 150 g/L), BLPK 150x109/L (ref område 4-9x109/L) och B-TPK 120x109/L
(ref. område 150 – 400x109/L. Blodutstryk visar att det höga BLPK värdet betingas av en kraftig ökning av granulocyter.
3A Vilken hematologisk tumörsjukdom har patienten?
Svar: 3A=Kronisk myeloisk leukemi (KML).
3B Vilken kromosomrubbning karakteriserar denna hematologiska
sjukdom?
Svar: 3B=Philadelphia kromosom.

2p
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15.

BJ

2p
En medelålders kvinna inkommer med benbrott efter ett
förhållandevis lindrigt trauma. Skelettröntgen visar att det i
anslutning till frakturstället finns en osteolytisk härd som försvagat
benet på platsen. Blodprov visar förekomst av en så kallad Mkomponent.
4A Vilken hematologisk tumörsjukdom har patienten?
Svar: 4A=Myelom (Plasmacytom).
4B Vilken celltyp förväntar Du dig ska finnas i den osteolytiska
härden?
Svar:4B= Monoklonala plasmaceller.

16.

BJ

Sjukdomar inom magtarmkanalen kan ge upphov till anemi
betingad av brist på järn, folat och/eller B12. Ange för varje
sjukdom enl. nedan vilken typ/ vilka typer av spårämnesbrist som
kan uppstå och förklara varför denna brist uppträder.

2p

1A Autoimmun fundusgastrit
Svar: 1A = B12 brist pga atrofi av ventrikelns fundusslemhinna
med ty åtföljande brist på intrinsic factor (nödvändigt för att B12
ska resorberas i distala ileum).
1B Celiaki med engagemang av duodenum och övre jejunum
Svar: 1B = Järn och folat-brist pga bristande resorption av dessa
båda spårämnen.
17.

GEL

18.

GEL

Medial halscysta är ett tillstånd som kan drabba alla åldersgrupper 3p
även om flertalet patienter med detta tillstånd debuterar under 40
års ålder.Medial halscysta är ett benignt tillstånd där definitiv bot
erhålles efter radikal excision inkluderande mittportionen av os
hyoideum. Differentialdiagnostiskt har man såväl kliniskt som i
viss mån även histopatologiskt anledning att överväga diverse
tillstånd såsom epidermalcysta, lateral halscysta, laryngocele,
thyroideatumör och metastas. Den laterala halscystan är
uttapetserad av ett ospecifikt respirationsvägs- eller skiv-epitel utan
atypi men detta fynd är ej tillräckligt för specifik diagnos. Vilken
vävnad bör patologen söka efter i cystväggen för att kunna etablera
en säker diagnos av medial halscysta?
Svar: Thyroideavävnad. Del av ductus thyreogossus.
Lungcancer är den elakartade tumörsjukdom som skördar flest
3p
dödsoffer i ett globalt perspektiv. Trots en överlag pessima prognos
bör man kunna minska dödstalen under förutsättning av bättre
prevention och tidigare diagnostik.
a. Vilken utgör den huvudsakliga etiologiska
faktorn?
b. Vilken histopatologisk typ ökar mest?
c. Vilken histopatologisk typ har sämst prognos?
Svar: a. Rökning, b. Adenocarcinom, c. Småcellig cancer.
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20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

GEL

Malignt mesoteliom är en elakartad tumörsjukdom där vi för
närvarande saknar möjligheter till tidig diagnos. Sjukdomen
presenterar sig sålunda i sen fas med åtföljande dålig prognos och
dålig tillgänglighet för kurativ behandling.
a. Vilken är den huvudsakliga etiologiska faktorn?
b. Från vilken vävnad utgår tumören vanligen?
c. Nämn minst ett symtom.
Svar: a. Asbest. b. Mesotel. Pleura. c. Smärta, andnöd,
kontraktion av bröstkorg, lymfkörtelmetastas (axill; fossa
supraclav.), effusion, avmagring.
JL
Var finner man Barrets esophagus, vilken är definitionen och
Gastro vilken är det mest frukade förloppet?
Svar: Distala esopohagus, intestinal metaplasi, dysplasi och
adenocarcino).
JL
Vilken hämatologisk konsekvens kan autoimmun gastrit ge upphov
Gastro till?
Svar: Megaloblastisk anemi.
CR
Nämn 2 extraintestinala manifestationer av ulcerös kolit
(och i vilka organ).
Svar: Irit, spondilit, lever förf. skleroserande cholangit.
CR
Nämn 2 hereditära kolon sjukdomar.
Svar: Peutz-Jahegers, HNPCC, FAP.
CR
Nämn en icke-neoplastisk colon polyp.
Svar: Metaplastisk , inflamm, polyp.
AH
Primär HPT: Fråga: Vad innebär primär hyperparathyreoidism?
Vilka förändringar kan uppmätas i blodet? Vilka histopatologiska
diagnoser (PAD) förekommer i parathyreoideakörtlarna? Vilken är
den vanligaste histopatologiska diagnosen?
Svar: Primär hyperparathyreoidism innebär en överaktivitet
utgående från parathyreoideakörtlarna med förhöjda halter
parathormon som orsakar hyperkalcemi.
Blodanalyser visar förhöjt parathormon, förhöjt kalcium samt
sänkt fosfatvärde.
PAD: parathyreoideaadenom (80-85%), parathyreoideahyperplasi
(15-20%), parathyreoideacancer (<1%).
AH
Hypofysen: Nämn de tre vanligaste hormonerna som utsöndras från
hypofysadenom.
Svar: Adrenocorticotropt hormon - ACTH
Growth hormon - GH
Prolaktin.

3p

3p

2p
2p
2p
1p
2p

2p
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28.

29.

30.

AH

Diabetes: Diabetes mellitus förekommer främst i två principiellt
olika former. Vad kallas dessa? Beskriv de två formernas:
1) Etiologi (vad som orsakar sjukdomen).
2) Vilka åldersgrupper drabbas främst?
3) Makroskopiska fynd i pancreas?
4) Mikroskopiska fynd i pancreas?
Svar: Diabetes mellitus typ 1 =juvenil diabetes =
ungdomsdiabetes = IDDM (Insulin-dependent diabetes mellitus).
a) Autoimmunreaktion mot insulincellerna som
efterhand destrueras helt. Detta leder slutligen till total
avsaknad av insulinceller/insulin.
b) Majoriteten debuterar före 15 års ålder.
c) Inga makroskopiska fynd i pancreas.
d) Inflammation i de Langerhanska cellöarna (insulit)
under pågående autoimmun reaktion, därefter
avsaknad av insulinceller.
Svar: Diabetes mellitus typ 2 = åldersdiabetes = NIDDM (NonInsulin-dependent diabetes mellitus).
1) Otillräcklig produktion/frisättning av insulin i förhållande till
behovet, samt en perifer insulinresistens (otillräcklig effekt av
insulinet ute i vävnaderna).
2) Debut först efter 40 års ålder. Majoriteten debuterar efter 65
års ålders.
3) Inga makroskopiska fynd i pancreas.
4) Insulincellerna är bevarade. Eventuellt ses lätt
amyloidinlagring i de Langerhanska cellöarna.
JW
På vilket sätt förändras skelettet hos en patient med primär
hyperparathyreoidism och vad är orsaken till denna förändring?
Svar: Ökad benresorption ger lytiska förändringar och ett skörare
skelett. Det beror på ökning av parathyreoideahormon som
stimulerar osteoklaster i skelettet.
JW
Vad är reumatoid artrit? Var är förändringarna oftast belägna?
Svar: En systemisk inflammatorisk sjukdom som framför allt
drabbar leder, med kronisk invaliditet som följd. Oftast belägen
bilateralt i proximala inter-falangeallederna i fingrarna, men
engagerar ofta även större leder som t.ex. knän.
JL
Vilken är den vanligaste thyroideacancerna och hur farlig är den?
Thyre Svar: Papillär cancer, ofarlig.

31.

oidea
EE

32.

EE

4p

2p

3p

2p

Beskriv den klassiska makroskopiska bilden av en bröstcancer. Rita 3p
gärna, men glöm inte texten.
Svar: Hård, strålig, fast mot underlaget, saffransgult fett runt
tumören, snittyttan av tumörern liknar ett rått päron, blödningar,
comedoner.
Pumktionscytologisk undersökning är för det mesta en säker metod 2p
att fastställa bröstcancer- diagnosen, men det kan ibland
förekomma falskt positiva cytologiska svar. Ange två olika
anledningar, oskicklig cytolog ger inga poäng.
Svar: Precancerösa proliferativa bröstförändringar/hyperplasier
= epitelios. Masit.
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38.
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40.

41.

42.

JL
Kv.
Gen..

Vilka två typer av HPV anses vara mest carcinogena vid
cervixcancer. Varför kan HPV-infektion leda till dysplasi och
cancer?
Svar: HPV 16 och 18. E6 och E7 blockerar p53 och Rb, och
släpper därmed fram inte bara virus, utan också
cancerframkallande mutationer.
JL Kv. Vad menas med endometrios? Var finns den? Vilka är symtomen?
Gen.
Svar: Endometrieslemhunna utanför uterusslemhinnan, i
myometrium, adnexa och bukhåla. Ger smärtor och infertilitet.
LK
Definiera begreppet "dysplastiskt nevussyndrom".
Svar: Förekomst av dysplastiska nevi och melanom hos minst två
medlemmar i familjen/släkten.
LK
Varför är det viktigt att identifiera de individer som har dysplastiskt
nevussyndrom?
Svar: 100% risk att utveckla melanom.
Utvecklar melanom i yngre ålder, d.v.s. tidig debut och drabbas
ofta av flera primära melanom.
CO
Vilka primära neurotumörer känner du till?
Svar: Schwannom (efter den tyske anatomen och fysiologen Friedrich Theodor
Schwann 1810-1882), Neurofibrom, Neurofibrosarkom (MPNST).
CO
Vilken är den vanligaste orsaken till epiduralblödning?
Svar: Skallfraktur med brott av meningi media.
CO
Om följande händelser placerades i kronologisk ordning, vilken
skulle komma på tredje plats? Vilken kommer minst sannolikt att
ske? Motivera Dina svar.
a) Bråck av cingulate gyrus under falx cerebri.
b) Tumör i höger frontallob.
c) Förflyttning av interventricular septum till vänster om
medellinje.
d) Bråck av medial vänste temporalloben genom
tentorialöppningen.
e) Blödning i pons och mellanhjärna.
Svar: a) 3, b) 1, c) 2, d) 4, e) 5.
CO
Vad kan orsaka hydrocephalus? Ange minst fyra olika patologiska
processer.
Svar: Ökad produktion av likvor (papillom). Blockering av
likvorvägarna (foramina monro, Luschka och Magendi,
aquaeductus), nedsatt absorption (efter meningit t ex TB), ex
vacuo (Boxare).
GJ
I blodet hos patienter som utvecklar en s.k. systemisk
småkärlsvaskulit (mikroskopisk polyangiit, Wegeners
granulomatos) kan man ofta finna autoantikroppar vars
koncentrationer ofta brukar korrelera till graden av
sjukdomsaktivitet. Vad kallas dessa autoantikroppar?
Svar: ANCA.
GJ
Beskriv de mikroskopiska fynden man ofta finner när en
småkärlsvaskulit drabbar njurarna.
Svar: Oftast drabbas glomeruli i vilka man finner kapillärväggsnekros och crescentbildningar.

2p

3p
1p
2p

1p
1p
5p

2p

1p

1p
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45.

LE

46.

LE

47.

LE

48.

LE

En patient inkommer till sjukhus efter en svår bilolycka. Närmare
undersökning visar multipla benbrott i båda benen. Efter ett dygn
slutar även njurarna att fungera. Vad får man misstänka är
bakomliggande orsak till patientens akuta njursvikt? Hur ser
prognosen antagligen ut avseende njurarnas funktion på sikt?
Svar: Akut tubulär nekros. Prognosen är god (om omvårdnaden
är god).
Vilket symtom är mest karakteristiskt för IgA-nefrit?
Svar: Makroskopisk hematuri i samband med ÖLI.
Vilket är det mest typiska symptomet vid testiscancer? Ange endast
ett!
Svar: Knöl i testikeln (även förstoring av testikeln ger full poäng)
Redogör kortfattat för makroskopiska och mikroskopiska bilden
vid prostatacancer. Finns det någon morfologisk metod att bekräfta
att tumören verkligen utgått från prostata?
Svar:
Makro: ofta svår att se och när den syns är den diffust avgränsad
Mikro: adenocarcinom, dvs varierande grad av körtelimitationer
Metod: immunhistokemi (PSA)
Vilket av följande påståenden är felaktigt?

2p

1p
2p
3p

1,5p

a. De flesta testistumörer hos vuxna män är maligna.
b. Akut epididymit kan drabba unga män.
c. Blåscancer i Europa är nästan alltid urotelial cancer.
d. Njurcancer är ofta rundad och välavgränsad.
e. Prognosen vid peniscancer är mycket dålig.
f. Prostatacancer som inte hunnit sprida sig ger ofta inga symptom.
Svar: e.
1,5p
Vilken är numera den vanligaste metoden för morfologisk
diagnostik av prostatacancer, dvs hur gör man för att ta reda på om
en patient har prostatacancer? Ange endast en metod!
Svar: Mellannålsbiopsering (Serum-PSA ger fel. Dels är det
ingen morfologisk metod, dels går det inte att använda för att
avgöra om patienten verkligen har cancer.)

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

TENTAMEN
I PATOLOGI FÖR
MED STUD
2003-05-09

Poäng individuell
tentamen

…………………. p

(Max 108)

Poäng grupptentamen

…………………. p

(Max 36 p)

Bonus duggor ( 4 p
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…………………. P

(Max 12 p)

SUMMA

…………………. P
Gräns för godkänt 93 p

Glöm inte att skriva namn på alla sidorna, tentan delas nämligen ut till
respektive lärare för rättning.
LYCKA TILL!!

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Martina Frisk
1

Du har kallats till en bostad där en död person har påträffats.
Identiteten intygas av en anhörig som befinner sig på platsen.
Du har konstaterat dödsfallet. Vilka ytterligare åtgärder bör
Du tänka på innan Du lämnar platsen, förutom information
till och omhändertagande av den anhöriga.
Svar:

1p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Göran Andersson
2

Vilken är den i Sverige vanligaste genetiska sjukdomen med
recessiv resp. dominant ärftlighetsgång?

2p

Svar:

3

Vilken är den viktigaste skillnaden mellan ärrläkning och
regeneration?

1p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Lennart Eriksson
4

Beskriv fyra lokala fysiska fenomen som en malign tumör kan 4 p
ge upphov till. Beskriv gärna med en bröstcancer som
exempel.
Svar:

5

Vad menas med att tumörceller är heterogena även om de är
delar av en och samma tumör?
Svar:

4p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Lennart Eriksson
6

Ange spridningsvägarna för coloncancer och var metastatisk
växt av coloncancer kan återfinnas.
Svar:

3p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Minna Thullberg
7

Det finns olika genetiska och biokemiska mekanismer för hur
gener kan aktiveras eller inaktiveras och förvandlas till
”cancergener”. Nämn 4 olika mekanismer och om de ger
aktivering eller inaktivering.
Svar:

2p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Birger Christensson
8

Beskriv utvecklingen av en djup ventrombos: Vanlig plats,
effekt av trombotisering, trombens ”öde”

2p

Svar:

9

Inflammatoriska celler medverkar till förändringar i kärl ses
vid ett flertal olika sjukdomar: Beskriv olika typer av
sjukdomar associerade med inflammatoriska celler i kärlen,
celltyper, sjukdomstyper, associerade organförändringar,
etiologi och patogenes.
Svar

3p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Birger Christensson
10

Beskriv myocardit: Etiologi, symptom, komplikationer

3p

Svar:

11

När och var förekommer tromber i hjärtrummen?
Svar:

2p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Anders Hjerpe
12

Ange de tre vanligaste maligna tumörerna som är primära i
skelettet. Ange också vilken åldersgrupp som drabbas av
respektive tumör?

4p

Svar:

13

a) Vilka är de 2 huvudsymptomen på osteoporos?
b) Ange 4 riskfaktorer för utveckling av primär
(postmenopausal) osteoporos.
Svar:

4p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Anders Hjerpe
14

Beskriv hur du gör en finnålspunktion.
Svar:

5p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Mikael Björnstedt
15

Redogör för DAD/ARDS. Etiologi? Vilka faser förekommer?
Hur ter sig morfologin? Prognos?

4p

Svar:

16

Vad innebär Stoke´s krage och vad orsakar oftast detta
tillstånd?
Svar:

2p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Annika Elmhorn Rosenborg
17

Ange diagnoskriterier för myelodysplastiskt syndrom.

3p

Svar:

18

Ange tre vanliga B-cellslymfom.

3p

Svar:

19

Om labdata visar kraftigt höjd sänka, höjt calcium och
patienten har skelettsmärtor – diagnos? Och vilken cell är
involverad.
Svar:

2p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Magnus Söderberg
20

Njurpatologi

3p

Vid crescentglomerulonefrit ses sk crescentbildningar i
glomeruli.
a) Hur tänker man sig att dessa uppkommer?
b) Ange 2 tillstånd i njuren då det är vanligt att man ser
denna förändring?
Svar:

21

3p
Membranös nefropati
a) Denna sjukdom är oftast idiopatisk, men man vet några
bakomliggande orsaker/tillstånd. Ange 3 sådana.
b) Vid ljusmikroskopisk undersökning kan man vid detta
tillstånd se sk spikes. Vad är detta?
Svar:

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Magnus Söderberg
22

Diabetes

2p

Perifer insulinresistens är en viktig faktor vid diabetes typ II.
Vilka egenskaper hos målcellerna tros vara modifierade vid
perifer insulinresistens?
Svar:

23

Ange fyra faktorer som anses medverka till den
mikroangiopati man ser hos diabetiker.
Svar:

2p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Katalin Dobra
24

Vilka är de vanligaste lokala och systemiska komplikationerna 3 p
till ulcerös colit.
Svar:

25

A. Vad är Barrets oesophagus (orsak, histologisk
förändring och hur kan det kompliceras)? (3 p)
B. Vilka är de olika typerna av kronisk gastrit och deras
orsaker? (4 p)
Svar:

7p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Birgitta Sander
26

6p
Thyroeideacancer kan drabba patienter i alla åldrar.
a) Den indelas bl. a. efter sitt växtmönster. Vad menas med
follikulärt respektive papillärt växtsätt? Rita gärna!!(2p)
b) Vid follikulär thyreoideacancer kan man ibland nöja sig
med att operera bort tumören men spara resten av körteln.
Vid papillär thyreoideacancer måste dock hela körteln tas
bort. Varför måste man operera bort hela thyreoidea vid
papillär thyreoideacancer? (2p)
c) Vid en typ av thyreoideacancer bildas amyloid. Vilken typ
av thyreoideacancer är detta? (1p)
d) Vad består amyloiden av?
(1 p)
Svar:

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Birgitta Sander
27

Överfunktion i parathyreoidea kan orsakas av olika
förändringar i själva körteln.
Ange tre sjukdomar i parathyreoidea som kan ge
överfunktion!
Svar:

3p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Anna Tolf
28

Vad beskriver Gleasonskalan?

1p

Svar:

29

Vilka sorters metaplasi kan urotelet uppvisa som reaktion på
kronisk retning?
Svar:

2p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Nikos Papadogiannakis
33

Vilka är de vanligaste orsakerna till intrauterin fosterdöd
(dödfödda foster äldre än generationsvecka 22?)

2p

Svar:

34

Vad är skillnaden mellan en malformation och en
disreception?
Svar:

2p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Inger Nennesmo
35

Ange två funktioner för blod-hjärn-barriären!

1p

Svar:

36

Intracerebrala blödningar till följd av hypertension har tre
typiska lokalisationer. Ange de absolut vanligaste av dessa!

2p

Svar:

37

I vilken hjärnlob förekommer huvudsakligen förändringarna
vid herpes virus typ 1 encefalit.
Svar: Temporalloben

1p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Barbro Lundh Rozell
38

Malignt melanom, basalcellscancer och skivepitelcancer är
våra vanligaste mailgna hudtumörer. Ange
A. vilken av dessa, som är mest respektive minst vanlig
B. antalet fall, avrundat till närmaste hundratal,
rapporterat eller – för basalcellscancer – uppskattat,
för respektive tumörform i Sverige?

2p

Svar:

39

Mollusk är en virusinducerad tumör. Ange
A. vilket virus ger upphov till tumören
B. hur ser en mollusk ut på patienten, dvs makroskopiskt
C. vad är diagnostiskt för en mollusk histologiskt, dvs
mikroskopiskt
Svar:

3p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Barbro Lundh Rozell
40

Maligna melanom på huden klassificeras eller indelas efter
sin radiära/ horisontella växtfas, dvs sin relation till
epidermis. Ange
A. de fyra typerna (ej förkortningar
B. vilken, som är den vanligaste varianten av de fyra

3p

Svar:

41

Amyloidos
2p
A. Alzheimers sjukdom representerar en lokaliserad form
av amyloidos (A ), som uppvisar två typer av
förändringar i hjärnan, ange vilka.
B. Varifrån kommer -proteinet?
Svar:

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Maria Sylvan

BILD PÅ REMISS

30

Detta är remissen till ett bröstoperationspreparat. Patientens
diagnos är klar innan operation och hon har i detta fall även
erhållit preoperativ cytostatika (kemoterapi) behandling.
Hur får man diagnos, d v s hur utreds en patient med knöl i
bröstet?

1p

Svar:

31

Du har en ung kvinna på din mottagning med en tydlig mycket 1 p
välavgränsad knöl i bröstet. Du har tre differentialdiagnoser.
Vilka?
Svar:

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Maria Sylvan

BILD PÅ REMISS

32

Vilken typ av cysta tror du gynekologen har misstänkt i detta
fall?
Svar.

1p

Ordinarie tentamen för med stud vt 2003
Namn:……………………………………………………………………………….

Lärare: Barbro Lundh Rozell
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Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Göran Andersson
1

Certain organs/tissues e.g. epithelia exhibit a faster and more
effective capacity for regeneration compared to e.g. striated
muscle. What is the most important cause of this difference?

2p

Vissa organ/vävnader t ex epitel har en snabbare och mer
effektiv regenerationsförmåga jämfört med t ex tvärstrimmig
muskulatur. Vilket är den viktigaste orsaken till denna skillnad?
Answer/Svar:

2

Which cell function is primarily affected in patients with cystic
fibrosis?
Vilken cellfunktion är primärt störd hos individer med
sjukdomen cystisk fibros?
Answer/Svar

2p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Lennart Eriksson
3

Describe four local, physical phenomena a malignant tumour
creates in the organ where it is growing. Use a breast cancer as
an example.

4p

Beskriv fyra lokala fysiska fenomen som en malign tumör kan ge
upphov till. Beskriv gärna med en bröstcancer som exempel.
Answer/Svar:

4

Why is the epithelium a primary target for tumour development? 2 p
Förklara varför kroppens epitel är utsatt för tumörutveckling I
särskilt hög grad.
Answer/Svar:

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Lennart Eriksson
5

2p
Which information in the description of a malignant tumour
(PAD) is of importance for the prognosis and the treatment of the
patient?
Vilken information I den diagnostiska beskrivningen av en
malign tumör (PAD) är av betydelse för patientens prognos och
behandling.
Answer/Svar:

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Minna Thullberg
6

4p
Several genes and proteins are aberrantly expressed in tumour
cells compared to normal cells and there are a big variety of
genetic changes that are detected in different tumours. Although,
different tumour cells have different genetic background they
have several functional characteristics in common. Which are the
common phenotypes of tumour cells?
Flera gener och proteiner är felaktigt uttryckta I tumörceller
jämfört med I normala celler och de genetiska förändringarna
varierar från tumör till tumör. Trots att celler från olika
tumörer har olika genetisk bakgrund finns det likheter i deras
funktionella egenskaper. Vilka är tumörcellers karakteristiska
egenskaper?
Answer/Svar:

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Staffan Strömblad
7

Why may angiogenesis inhibitors be used in the clinic? For what
purpose/purposes? (Teacher’s choice not to translate the
question into the Swedish language)
Answer/Svar:

2p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Martina Frisk
8

Death investigation can be performed in two different ways. The
Public Health Service investigates cases of natural death. In case
of unnatural manner of death the investigation is performed by
the police with a medico legal investigation.
a) Please, mention the criteria for unnatural death or state
an example of unnatural manner of death! (1 p)
b) In some cases of natural death a medico legal investigation
is performed. Please, state an example! (1 p)
Utredning av dödsfall kan ske enligt två alternativ. De naturliga
dödsfallen utreds av sjukvården. De onaturliga dödsfallen utreds
av polisen med hjälp av rättsmedicinsk undersökning.
a) Ange kriterium för, alternativt ge ett exempel på
onaturlig död! (1 p)
b) Vissa fall av naturlig död utreds av polisen. Ge ett
exempel! (1 p)
Answer/Svar:

2p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Birger Christensson
9

2p
On examining a patient you observe swelling of the legs with
pitting oedema and prominent jugular vein distension. In the lab
report you find elevated levels of the liver enzymes ASAT and
ALAT.
a. What is the likely condition causing these findings?
(1p)
b. What would be the typical morphologic charges in
the liver in this condition? (1p)
Vid undersökning av en patient konstaterar Du underbensödem
och jugularvensstas. I laboratorierapporten ser Du förhöjda
värden av leverenzymerna ALAT & ASAT.
a. Vilken är den troliga förklaringen till denna
kliniska bild? (1p)
b. Hur skulle levern se ut vid en morfologisk
undersökning? (1p)
Answer/Svar:

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Birger Christensson
10

A 60-year old diabetic patient complains about severe left-sided 2 p
chest pain with irradiation to the left arm for more than an hour.
a. What would be the expected finding on a coronary
angiogram? (1p)
The patient died on the third day of heart failure after
developing severe breathlessness.
b. What would the lungs most likely show at autopsy?
(1p)
En 60-årig diabetiker söker för kraftiga vänstersidiga
bröstsmärtor med utstrålning i vänster arm med en duration på
mer än en timma.
a. Vilka fynd kan man förvänta sig på ett
koronarangiogram?
Patienten utvecklar på tredje dagen en uttalad andnöd och går
ad mortem i hjärtsvikt.
c. Vilka fynd kan man förvänta sig i lungan vid
obduktion?
Answer/Svar:

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Birger Christensson
11

A 35-year-old man, HIV positive since ten years, developed
multiple bluish skin lesions and also some lesions in the mucosa
of the mouth.
Which additional virus is most likely to play a role in the
development of these lesions?

1p

En 35-årig man som varit HIV-positiv i 10 år utvecklar multipla
blåaktiga lesioner på huden och i mun slemhinnan.
Vilket/vilka ytterligare virus är sannolikt av betydelse för
utvecklingen av dessa förändringar?
Answer/Svar:

12

2p
A 45-year old female has experienced malaise, fever and some
weight loss during the last couple of months. Her lab-report
indicates renal dysfunction, but no ANA or ANCA antibody
titres. Her renal angiogram reveals segmental luminal narrowing
along with focal aneurysmal dilatation. The patient also has
abdominal pain in association with melena.
Titers against which virus is most likely found elevated?
En 45-årig kvinna söker för illamående, feber och viktnedgång
sedan några månader. Man konstaterar lab-fynd förenliga med
njursvikt, men inga förhöjda titrar mot ANA eller ANCA. Renal
angiografi visar segmentella stenoser och aneurysm fokalt i
artärgrenar. Patienten har också haft besvär med melena och
buksmärtor.
Vilket virus är det mest troligt att man hittar förhöjda titrar
emot?
Answer/Svar:

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Birger Christensson
13

2p
A 10-year-old boy complains of pain in his legs when running
longer distances.
On physical examination you find a normal blood pressure, pulse
rate, respiratory rate, arterial oxygen pressure and temperature.
However the radial pulse pressure is higher than that on his foot.
What is the likely explanation for the boy’s condition?
En tioårig gosse klagar över smärtor i benen vid längre
språngmarscher.
Vid klinisk undersökning finner man normalfynd avseende
blodtryck, pulsfrekvens, andnigsfrekvens, sarteriell
syrgasmättnad och kroppstemperatur. Ett avvikande fynd är att
pulstrycket är väsentligt högre i radialartären and den på
fotryggen.
Vilken är den troliga förklaringen till denna pojkes tillstånd?
Answer/Svar:

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Annika Östman Wernerson
14

Autosomal recessive – autosomal dominant polycystic kidney
disease differs in several aspects. Describe the clinical features
and macroscopically picture for each disease, respectively.

2p

Autosomalt recessiv – och autosomalt dominant polycystisk
njursjukdom skiljer sig åt I ett flertal avseenden. Beskriv den
kliniska bilden och det makroskopiska utseendet för respektive
sjukdom!
Answer/Svar:

15

A) Mention two renal diseases in which so called crescent
formations is a common finding.
B) What does a “crescent” consists of?
A) Ange två njursjukdomar där det är vanligt att man ser s.k.
Crescentbildningar.
B) Vad består en ”Crescent” av?
Answer/Svar:

2p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Annika Östman Wernerson
16

Acute tubolointersitial nephritis could be caused by drugs
A) mention one typical drug that could cause this
disease.
B) which symptoms could the patient have?
Akut tubolointerstitiell nefrit kan orsakas av läkemedel.
A) ange ett typiskt läkemedel som kan orsaka detta.
B) vilka symptom kan patienten ha?
Answer/Svar:

3p

2003-12-12
17

Vilken enskild faktor påverkar mer än något annat prognosen
vid lungcancer?

1p

4UBEJFUWJEEJBHOPTUJMMGÊMMFUÊSEFOWJLUJHBTUFQSPHOPTUJTLBGBLUPSOGÚSÚWFSMFWOBE

Answer/Svar: 4UBEJFJOEFMOJOHFOCFTLSJWFSVUCSFEOJOHFOBWDBODFSTKVLEPNFO CFTUÊNOJOHBWHSBEFOBWTQSJEOJOHGSÌOFOUVNÚSTVQQLPNTUQMBUT
4UBEJFJOEFMOJOHFOHÚSTFOMJHU5/.LMBTTJGJLBUJPOFO

18

Nämn två histologiska kännetecken på ett granulom orsakad av
tuberkulos.

Granulombildning
Ses vid vissa kroniska
Tuberkulos, lepra, syfilis,
svampinfektionSarkoidos,
Crohns sjukdom,
främmande kroppar

Runt granulomen ses:
Lymfocyter, plasmaceller &
fibros



2p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Lärare: Anna Tolf
19

Describe the histological picture seen in a classical seminoma.

2p

Beskriv hur ett klassiskt seminom ser ut histologiskt?
Answer/Svar:

20

Name the non-neoplastic/metaplastic changes that may occur
in a chronically irritated urothelium?
Namnge de typer av icke-neoplastiska /metaplastiska
förändringar som kan uppstå i ett kroniskt retat urotel.
Answer/Svar:

2p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Katalin Dobra
21

Which are the four major etiological factors in peptic ulcer
disease? Give an example of each.

4p

Vilka är de fyra viktiga etiologiska faktorerna I peptisk ulcus?
Ge ett exempel på varje.
Answer/Svar:

22

Describe the characteristic microscopic features of ulcertive
colitis.
Beskriv de karakteristiska mikroskopiska förändringarna I
ulcerös colit.
Answer/Svar:

3p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Anders Hjerpe (Exfoliative cytology)
23

Which factors are of importance for a successful gyncytological health control screening?
Vilka faktorer är av vikt för att göra den gyn-cytologiska
hälsokontrollen framgångsrik?
Answer/Svar:

3p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Anders Hjerpe
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Explain the differences between rickets and osteomalacia; by
definition and how the symptoms differ?

2p

Förklara skillnaderna mellan rachitis och osteomalaci; enligt
definition och hur symptomen skiljer sig?
Answer/Svar:

25

Explain what a “green-stick fracture” is, which patients may
get this and in what way does it influence the healing process?
Förklara begreppet ”green-stick fracture”, vilka patienter kan
få det och på vilket sätt påverkar det läkningsprocessen?
Answer/Svar:

3p
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Teacher: Nikos Papadogiannakis
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Discuss the etiology and histopathological picture of so called
neonatal hepatitis.

6p

Diskutera etiologin och histopatologiska bilden vid s.k.
neonatal hepatit.
Answer/Svar:

27

What kind of clinically relevant information would you (as an 6 p
obstetrician, neonatologist) expect to obtain from an optimally
performed perinatal autopsy?
Vilken sorts klinisk relevant information förväntar Du få (som
obstetriker, neonatolog) från en noggrant genomförd perinatal
obduktion?
Answer/Svar:
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Teacher: Inger Nennesmo
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Which is the typical microscopic change in the skeletal muscle
in patients with amyotrophic lateral sclerosis?

1p

Vilken är den typiska förändringen I skelettmuskulaturen hos
patienter med amyotrofisk lateralskleros?
Answer/Svar:

29

The peripheral nerve’s reaction to injury is principally of two
types. Mention one of these!

2p

Den perifera nervens reaktion vid skada är av principiellt två
slag. Ange ett av dessa!
Answer:/Svar:

30

In global ischemia different lesions may develop in the brain.
Give two examples!

2p

Vid “global ischemi” kan olika förändringar uppträda I
hjärnan. Ge två olika exempel!
Answer:/Svar

31

Which is the most common chronic demyelinating disease?
Vilken är den vanligaste kroniska demyeliniserande
sjukdomen?
Answer/Svar:

1p
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Teacher: Katarzyna Lundmark
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A 50 years old woman with a history of rheumatoid arthritis
presents with proteinuria.
a) What complicating disease should you suspect? (1 p)
b) How can you make a diagnosis? (1 p)
c) Make a short description of the main histological
finding. (1p)
50 år gammal kvinna med rheumatoid artrit utvecklar
proteinuri.
a) Vilken komplicerande sjukdom bör Du misstänka? (1p)
b) Hur kan Du ställa en diagnos? (1p)
c) Gör en kort beskrivning av det viktigaste histologiska
fyndet. (1p)
Answer/Svar:

3p
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Name: …………………………………………………..
Teacher: Birgitta Sander
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3p
A 37-year-old woman visits the general practitioner and
complains over difficulty in swallowing since a week and slight
fever. Palpation of the thyroid elicits pain. Slight increase of
serum free T4. The general practitioner send the patient to an
endocrinologist but when she gets an appointment, two months
later she no longer has any complaints and the free T4 level is
normal. Which disease can best explain these symptoms and
signs?
37 årig kvinna söker allmänläkare pga en veckas anamnes på
sväljningssvårigheter och lätt tempstegring. Kraftigt
palpationsöm över thyreoidea. Lätt förhöjt T4. Allmänläkaren
remitterar till endokrinolog men när patienten kommer dit 2
månader senare är hon helt besvärsfri och hennes
thyreoideaprover är normala. Vilken sjukdom stämmer bäst
med ovanstående?
Answer/Svar:

34

A radiograph of the foot demonstrates increased amount of
soft tissue beneath the calcaneus in a 40-year-old woman. The
patient has also noticed that the gloves from the previous
winter do not fit her hands anymore. Furthermore, she has
hypertension, congestive heart failure and a newly diagnosed
diabetes mellitus. Which diagnosis can present with this
combination of symptoms and which hormone-defect has
caused the disease?
40 årig kvinna röntgar foten och man finner då en
mjukdelsökning under hälen. Kvinnan berättar att de
vinterhandskar hon köpte förra vintern inte längre passar.
Hon har också hypertoni med hjärtsvikt och nydebuterad
diabetes mellitus. Vilken diagnos kan ge upphov till alla dessa
symtom och vilket hormondefekt ligger bakom?
Answer/Svar:

2p
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Teacher: Barbro Lundh Rozell
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Spitz nevus (syn Spitz tumor)

3p

a) typically occur in a certain age group – which?
b) has a characteristic clinical appearance – which?
c) histological demonstrate similarities to another
melanocytic lesion – which?
Spitz nevus:
a) drabbar typiskt en viss åldersgrupp – vilken?
b) har ett typiskt kliniskt utseende – vilket?
c) uppvisar histologiskt likheter med en annan
melanocytär förändring – vilken?
Answer/Svar:

36

3p
Actinic keratosis:
a) typically develops in certain areas of the body – which?
b) which is the predisposing factor?
c) which are the diagnostic histological features?
Aktinisk keratos:
a) utvecklas typiskt inom vissa områden på kroppen –
vilka?
b) vilken är den predisponerande faktorn?
c) vilka är de diagnostiska histologiska förändringarna?
Aswer/Svar:
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Teacher: Barbro Lundh Rozell
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Kaposi sarcoma of the original or classic type
a) who is the typical patient?
b) where on the body are the lesions typically located and
what do they look like?
c) from which kind of cells is the tumour derived?
d) what virus is always detected in the tumour cells?
Kaposi sarkom av den ursprungliga eller klassiska typen
a) vilken är den typiske/a patienten?
b) var på kroppen är lesionerna typiskt belägna och hur
ser de ut?
c) från vilken celltyp härrör tumören?
d) vilket virus kan alltid påvisas i tumörcellerna?
Answer/Svar:

4p
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Teacher: Magnus Söderberg
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Eng: Diabetics often develop symptoms originating from the
urinary system. Name at least four such symptoms and how
diabetes is related to each symptom.
Sve: Diabetiker får ofta symtom från urinorganen. Ange minst
fyra sådana symtom och på vilka sätt diabetes är inblandat.
Answer/Svar:

4p
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Teacher: Annika Elmhorn Rosenborg
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Name three principally different causes for haemolytic amenia. 3 p
Ange tre principiellt skilda orsaker till hemolys.
Answer/Svar:

40

State the diagnostic criteria and requirements for SSA –
aplastic anaemia
Ange de diagnostiska kriterierna och kraven för SSA –
Aplasisk anemi.
Answer/Svar:

3p
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Teacher: Annika Elmhorn Rosenborg
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2p

State the diagnostic criteria for acute leukaemia and for
remission of that leukaemia.
Ange diagnoskriteriet för akut leukemi och för remission av
detsamma.
Answer/Svar:

42

2p

Which is the most common type of B-lymphocyte derived
lymphoma? What is the reason for the name?
Vilket är det vanligaste B-cellslymfomet och varför kallas det
för det namnet?
Answer/Svar:

Facit till ordinarie tentamen den 12 december 2003 för medicine studenter
GOAN
1

There are a larger proportion of proliferating stem- and
progenitorcells in organs/tissues with fast regeneration.
I organ/vävnader med snabb regeneration finns en store andel
prolifererande stam- och progenitorceller.
GOAN Active transport of chloride ions through the cell membrane is
2
impaired due to mutation in the CFTR.
Aktiv transport av klorid-joner genom plasmamembranet är
minskad pga mutation I CFTR genene
LEER 3 A lump, retracted mamilla, “eczematous” lesion in the areola,

2

2

4

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
lymphodema.
Knöl, indragen bröstvårta, “vårtgårdseksem”, lymfödem I hud
och andra vävnader, blodigt sekret från bröstgångar,
formförändrat bröst.
LEER 4 In the epithelium there are stemcells, with a high grade of cell 2
proliferation increasing the risk for tumour development. In
addition the epithelium is exposed to carcinogenic
environmental factors to a high extent.
I epitel finns stamceller med hög grad av cellproliferation vilket
ökar risken för tumörutveckling. Dessutom är epitel exponerade
för carcinogena miljöfaktorer.
LEER 5 Malignancy, histogenetic type, degree of differentiation, depth 2 p
of local invasion (stage), the stroma reaction and
vascularization.
Malignitet, histogenetisk typ, differentieringsgrad,
invasionsdjup (stadium), stromareaktion och kärlbildning.
MITH 6 High proliferation rate because of growth without growth
factors, insensitivity to growth inhibitors. Insensitivity to
contact inhibition. Growth without attachment to extra cellular
matrix. Capability of indefinite life-span. Resistance to
apoptosis. Genetic instability.
STST 7 Angiogenesis is a central component of several disease states, 2
inclu
ngiogenesis inhibitors may therefore be used to treat such states
of disease.
MAFR
a) The criterium for unnatural death is external influence
8
in the shape of violence or poisoning, for example
accident, suicide or homicide. (1 p)
b) Uncertain identity, SIDS, decomposition. (1 p)
BICH 9 1 a:
Hjärtsvikt
1b:
Stas nutmeg, muksotnötteckning
BICH
10

2a:
stenoser och occlusion av minst en huvudstam
2b:
Stas i lung kapillärerna och transsudat i alveoli
(lungödem)

BICH
11
BICH
12
BICH
13
ANVE
14

HHV8/KSV
HBV
Coarctation av aorta
No answer in English
Klinik;
AR: foster med lunghypoplasi. Barnet kan inte andas eller
ventileras vid födelsen. Stor buk kan ge problem vid
förlossningen. AD: Ev symtom vid 30-40 åå och då ofta högt

2p
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blodtryck, smärtor och symtom på njursvikt.
Makro:
AR: Stora njurar med små radierande cystor, ”svampiga”. AD:
Kraftigt förstorade njurar genomsatta av stora (3-6 cm) cystor.
ANVE
A) Vaskulit, SLE, antibasalmembrans GN m fl
15
B) fibrin, makrofager och epitelceller.
ANVE
a) NSAID, diuretika, antibiotika
16
b) Hudutslag, feber, akut njursvikt (illamående,
minskad/upphävd urinproduktion t ex). Symtomen
brukar komma ett par veckor efter det att man börjat ta
medicinen.
MIBJ
The localisation which decides if the cancer is operable.
17
Lokalisationen vilken avgör om tumören är operable.
MIBJ
18
AATO
19

AATO
20
KADO
21

2

1

Central necrosis and Langhans giant cells/Central nekros och
2
Langhan´s jätteceller.
HELT OLÄSLIG TEXT
: Solid nests of proliferating cells with a thin fibrovascular ……
Tumor cell have well defined borders, a clear cytoplasma. The
nuclei are moderate lypkomorhic with granular chromatin. And
the average of syn cytistrofooblast antryn/0 …. infi I h
alion…….
HELT OLÄSLIG TEXT
Mucinous hyperplasia, nephrogenic hyperplasia, squanous
metaplasia.
- Environmental factors
- NSAID: aspirin or other nonsteroidal anti-inflammatory
agents
- Cigarette smoking
-

Genetic factors

-

Blood-group antigens

-

Physiological factors

-

Increased hydrochloric acid secretin, pH

-

Accelerated gastric emptying

-

Impaired mucosal defenses

-

Heliobacter pylori

-

Yttre faktorer

-

NSAID: aspirin

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
- Cigarrettrökning

KADO
22

-

Genetiska faktorer

-

Blodgrupp antigener

-

Fysiologiska faktorer

-

Ökad saltsyre sekretion, pH, etc.

-

Heliobacter pylori

-

Diffuse inflammation superficial to the muscularis
mucosae
Ulcerations
Crypt abscesses

-

ANHJ
23

ANHJ
24

25
26

Diffus inflammation I mucosan
Ulcerationer
Kryptabscesser
Attendance rate organization with continuous follow-up.
Sensitivity/Specificity
Frequency of sampling/interval
Age with risk for ca is high etc.

3

Deltagande
organisation med kontinuerlig uppföljning.
Sensitivitet/specificitet i provet
Provtagningsfrekvens.
Ålder när risken för ca är hög mm.
2p
Rickets is the vitamin D deficiency in the growing individual
and osteomalacia in the adult (1 p). The growing individual will
have effects on the growth plates, with some growth
retardation. In osteomalacia there is softening of the skeleton
with compression of vertebrae. (1 p)
It is a fracture when the periost is mainly intact (1 p). It is
preferably seen in children (1 p) and these fractures heal better
(1 p).
Neonatal hepatitis is not a single disease entity. There are
various underlying etiologies, usually a1-antitrypsin deficiency,
bile duct diseases (i.e. “intrahepatic” atresia), other metabolic
diseases, infections (hepatitis B, C, CMV etc). In approximately
50% of cases no aetiology can be identified. Histological it is
characterised by chronic inflammation and syncytial giant cell
transformation of the hepatocytes. This finding is however nonspecific, kind of reaction pattern, and can be encountered in
various other pathological conditions, like extra hepatic bile
duct atresia and other congenital liver diseases.
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Neonatal ”hepatit” är inte en singel sjukdomsentitet. Det finns
många bakomliggande etiologier, vanligast a1-antitrypsin brist,
gallgångssjukdomar (t.ex. ”intrahepatisk” atresi) andra
metabola sjukdomar, infektion (hepatit B, C, CMV osv). I upp
till 50 % av fallen förblir etiologin okänd. Histologiskt
karaktäriseras tillståndet av kronisk inflammation och syncytiell
jättecellstransformation av hepatocyter. Detta fynd är dock
ospecifikt, snarast ett reaktionsmönster, och kan förekomma vid
en rad andra tillstånd, t.ex. extrahepatitisk gallvägsatresi eller
andra kongenitala leversjukdomar.
27

Determination of the cause of death, if possible. Evaluation of
the extension and timing of intrauterine damage, information
about the state of fetal growth compared to the expected
(different types of intrauterine growth restriction), possible
other unexpected autopsy findings of importance for an
accurate diagnosis (up to 30% of cases). The sum of
information will contribute to genetic counselling, planning of
next pregnancy and facilitation of the grief process for the
family. In cases of termination of pregnancy autopsy findings
will be considered the golden standard for evaluation of
ultrasound findings/diagnosis, planning and development of
new clinical methodology.
Fastställande av dödsorsak, om möjligt. Uppskattning av
tidsförlopp för eventuell intrauterin skada, information
angående tillväxtstatus jämfört med det förväntade (olika typer
av tillväxthämning), möjligen andra (oväntade) obduktionsfynd
av betydelse för att fastställa en korrekt diagnos (upp till 30 %
av fallen). Den sammanlagda informationen från obduktion
kommer att ligga till grund för genetisk rådgivning och hjälpa
till planering av ev. nästkommande graviditet, även underlätta
sorgearbete för familjen. I fall av avbrytande av graviditet
kommer obduktionsfynden att utgöra den gyllene standard för
utvärdering av ultraljudsfynd och planering/utveckling av
kliniska metoder.

INNE
28
INNE
29
INNE
30
INNE
31

Groups of atrophic muscle fibers. Grupper av atrofiska fibrer.

1

Axonal degeneration, segmental demyelination.
Axonal degeneration, segmentell demyelinisering.
Watershed infarction, laminar necrosis, selective necrosis of
vulnerable cells.
“Watershed”-infarkter, laminära nekroser, selektivt bortfall av
känsliga nervceller.
Multiple sclerosis.
Multipel skleros.

1
1

1
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KILM
A) AA amyloidos
32
B) B) Congo red stain immunochemistry .
C) Inpolarized (on fat biopsy) color of ,,,,, ment green
color of Congo red stained amorphic deposits. Specific
reaction by immunohistochemistry to AA protein..
BISR
33
BISR
34
BMLR
35

BMLR
36

BMLR
37

MGSO
38

HELT OLÄSLIG TEXT
Subacute thyreoiditis – de Quervain.
Acromegaly, increased serum levels of growth hormone.
a) children and adolescents
b) elevated, smooth, pink nodule, often clinically mistaken
for a vascular tumour
c) atypical enough to stimulate a malignant melanoma,
thus the original name “benign juvenile melanoma”.
a) typiskt drabbar barn och ungdomar
b) b) kupolformat upphöjd slät rosafärgad nodulus,
klintiskt ofta bedömd som en kärltumör.
c) atypisk nog att likna ett malignt melanom, varför
ursprungsnamnet var benignt juvenilt melanom.
a) sun exposed areas, mainly face and backs of the hands
b) UV-radiation or sun damage
c) structural and cellular atypia in the epidermis, including
the stratum corneum.
a) På solexponerade delar, ffa ansikte och handryggar
b) UV-strålning eller solskada
c) strukturella och cellulära avvikelser (atypi) i epidermis,
inkl hornlagret.
a) § en äldre man, ofta av judiskt ursprung
b) på fötter och underben, initialt som blåmärkeslika fläckar,
utvecklas till brunröda eller blåsvarta nodulära tumörer.
c) Endotelceller
d) Humant herpesvirus typ 8 (HHV8)
a) an older man, often of Jewish origin
b) on the feet and lower legs, initially bruise like patches
developing into purple or blueblack nodules.
c) Endothelial cells
Human herpes type 8 (HHV8)
Proteinuri – Diabetes åstadkommer en förändringar i
glomerulis basalmembran, vilket leder till proteinläckage.
Kronisk njursvikt – Diabetes leder till kärlskador
(mikroangiopati) som skadar njurens blodcirkulation och till
slut slår ut den. Proteinurin bidrar också till den kroniska
njurskadan.
Urinvägsinfektion – Diabetiker har nedsatt immunförsvar och
bakterier i urinvägarna har god näring av de höga
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glukoshalterna.
Inkontinens – Diabetiker utvecklar en neuropati som kan drabba
autonoma nerver till blåsan. Stora urinmängder kan bidra till
symtomen.
Blåspares – Se ovanstående. Neuropatin leder ibland till
motsatsen till inkontines; blåsförlamning.
AAER
39

Autoantibodyformation malaria, toxiner, structural changes
such as in sickelcell anemia

3

Autokroppsbildning, malaria, toxiner, strukturella fel såsom I
sicklecellanbemi osv.
AAER
40

Biopsies from different bon marrow sites with <20% cellularity 3
and pancytopenia in the blood
Biopsi från skilda lokaler med cellularitet
pancytopeni.

AAER
41

>20% blasts in the bone marrow or blood and <5% blasts in the 2
marrow, respectively.
20 % blaster I BM eller PB

AAER
42

20% perifer

5% blaster i BM.

CLL (chronic lymphocytic leukaemia), because it almost
invariably involves the blood.
KLL, nästan alltid eng I perifert blod, mycket lymfocyter – vitt
blod.

2p

Frågor och svar.
Sluttentamen HT03.

1.

PZ

1p
Under bortoperation av ena lungan, p.g.a. stor
skivepitelcancer hos en 60-årig man, ser
thoraxkirurgen små svarta lymfknutor i hilusområdet.
Hur skulle du beskriva dessa lymfknutor?
a)
b)
c)
d)
e)

2.

PZ

3.

PZ

4.

AZ

antrakotisk pigmentering
inlagring av lipofuscin
ansamling av melanin
hemosideros
lungmetastaser

Svar: A. Den svarta färgen kommer från
kolpigment som inandats under lång tid och
som tagits upp av makrofager som i sin tur åkt
vidare till lymfknutor.
2p
Nämn 3 olika fenomen som ses vid sårläkning och
som påverkas/regleras av tillväxtfaktorer.
Svar: Angiogenes, chemotaxis, proliferation,
kollagensyntes och kollagenas sekretion.
3p
Vävnadskada leder till förändringar i kärlväggen på
kapillärer och postkapillära venulae. Vilka
förändringar ses och vad leder förändringarna till?
Svar: Luckbildning, läckage av vätska och
plasma komponenter, emigration av leukocyter
och erytrocyter. Aktivering av
adhesionsreceptorer på endotelytan som leder
till att leukocyter binds till endotelet och kan
vandra ut i vävnaden.
Kromosomala förändringar i cancercellen kan leda till 8p
onkogenaktivering på principiellt olika sätt. Ge tre
specifika exempel på detta i humana tumörer.
Svar:
1.
Genamplifiering leder till ökad expression av
onkogenen, t.ex. HER2(c-erbB2) i bröstcancer.
2.
Translokation kan leda till ökad expression av
en onkogen, t ex onkogenen myc kommer under
inflytande av immunglobulingenernas
”enhancer” (8:14, 8:2, 8:22).
3.
Translokation kan leda till uppkomst av
fusionsprotein med onkogen aktivitet, t.ex.
Abl-BCR (9:22) i kronisk lymfatiskt leukemi.

1

Frågor och svar.
Sluttentamen HT03.

5.

AZ

6.

AZ

7.

LA

8.

LA

9.

LA

2

Vilket virus av DNA-typ anses vara en etiologiskt
viktig faktor vid utveckling av cervixcancer hos
människa. Beskriv den molekylära mekanismen för
hur detta virus är involverat i tumörtransformation.
Svar:
Humant papillomvirus (HPV). HPV-virus kodar
för 2 proteiner, E6 och E7. E6 binder och
inaktiverar tumörsuppressorproteinet p53 och
E7 binder och inaktiverar
tumörsuppressorproteinet p105
(retinoblastomproteinet).
Vad menas med tumörprogression och vad är
bakomliggande orsak?
Svar:
Att tumören successivt förvärvar nya
malignitetsegenskaper, t.ex. förhöjd
metastaseringsförmåga eller utveckling av
terapiresistens. Bakomliggande orsak är
kontinuerligt pågående mutationer i
tumörcellerna och selektion av nya
subpopulationer i tumören.
Vilka omständigheter ökar risken för att få infektiös
endokardit?
Svar:
Medfödd eller förvärrvad klaffskada
Klaffprotes
Sprutnarkomani
Beskriv symptomen/fynden vid en post-duktal
aortakoarktation.
Svar:
Högt blodtryck i armarna, huvudet
Lågt blodtryck i benen
Huvudvärk, näsblod, hjärnblödning
Dilaterade kollaterala kärl (interkostalartärerna)
Vilken är den vanligaste orsaken till arteriell
embolisering?
Svar:
Förmaksflimmer som leder till bildning av
murala tromber i hjärtöronen.

4p

2p

3p

3p

2p

Frågor och svar.
Sluttentamen HT03.

10.

LE

11.

LE

12.

LE

En 77-årig man med känd prostatacancer med känd 3p
metastasering förs in på akutmottagningen och
berättar att han plötsligt fått ordentliga ryggsmärtor
och dessutom domningar i underlivet.
Vad är en trolig förklaring till de nytillkomna
symptomen?
Vad gör du?
Varför är det bråttom att vidtaga åtgärder?
Svar:
Kotmetastaser med patologisk fraktur.
Akuttransport till ryggkirurgisk klinik för
ställningstagande till operation.
Risk för inklämning av ryggmärgen med
tvärsnittslesion.
2p
Vilket är det mest typiska symptomet vid
testiscancer?
Ange endast ett!
Svar: Knöl i testikeln (även förstoring av
testikeln ger full poäng).
2p
Vilket av följande påståenden är felaktigt?
a. Fjärrmetastaser av njurcancer uppsår ibland
många år efter att tumören opererats bort.
b. Testisbiopsi är i regel förstaahandsåtgärd vid
misstanke om testiscancer.
c. Hematuri är vanligaste debutsymptomet vid
blåscancer.
d. Enkla cortikala njurcystor är mycket vanliga hos
äldre personer.
e. Prostatacancer metastaserar både hematogent och
lymfogent.
Svar: b

13.

LE

14.

GEL

15.

GEL

3

Nämn en förändring i prostata som bevisligen är
precancerös.
Svar: PIN (andra svar felaktiga, endast PIN har bevisats
vara precursor till cancer).
Ange tre symtom vid tumörsjukdom i nasofarynx.
Svar: Knöl på halsen (metastas),
hörselproblem, nästäppa, näsblödning, smärta.
Vilken är den väsentligaste enskilda orsaksfaktorn
(etiologin) bakom uppkomsten av lungcancer i den
industrialiserade världen?
Svar: Rökning.

1p

3p
3p

Frågor och svar.
Sluttentamen HT03.

16.

17.

GEL

JL
Gastro

18.

JL

19.

JL

20.

AH

21.

AH

4

Sarkoidos är en idiopatisk multisystemsjukdom som
är vanlig i Skandinavien och som ofta går med
lungförändringar. Vad kallas den karakteristiska
histopatologiska förändringen vid sarkoidos?
Svar: Granulom, granulomatös inflammation.
Pleomorft adenom i glandula parotis är en benign
tumör. Varför är det viktigt att vid operation inte
bara skala ut den?
Svar: Tumören kan ha utskott som blir kvar och
genererar recidiv vilka kan vara svåra att
avllägsna vid reoperation.
Helicobacter anses kunna ge "magssår”. Hur
uppkommer dessa sår? Var finner man såren? Är
såren farliga?
Svar: HP bryter ner skyddande barriärer i
magens- och duodenums slemhinna, och så
bildas oftast i duodenum. Såren kan orsaka
blödning och perforation.
Vilka är de två kroniska inflammatoriska
tarmsjukdomarna (IBD) och hur skiljer de sig från
varandra?
Svar : Mb Crohn är diskontinuerligt utbredd i
hela magtarmkanalen, ulcerös colit utbreder sig
kontinuerligt i distala eller hela colon, men ej i
tunntarm och övre tarmkanalen.
Diabetes mellitus (typ 1 respektive typ 2) är det
vanligaste sjukdomstillståndet som orsakar förhöjda
blodglukosvärden (hyperglykemi). Nämn tre andra
sjukdomstillstånd som orsakar hyperglykemi.
Svar: 1) Tumörer som bildar hormoner med
blodsockerhöjande effekt (T ex:
Hypofysadenom med GH-produktion, Cushings
sjukdom med cortisolproduktion,
Feokromocytom med adrenalinproduktion)
2) Graviditetsdiabetes - en perifer
insulinresistens ger orsak till hyperglykemi.
3) En mycket uttalad pancreatit kan leda till
destruktion av hela pancreaskörteln.
Binjurebark: Vilka symtom/ andra förändringar
uppkommer hos patienter med
aldosteronproducerande tumörer (Conn's tumör)?
Svar: Påtaglig uttröttbarhet av muskulaturen,
törst, ökade urinmängder. Vid undersökning
noteras hypertoni med hypokalemi och lätt
hypernatremi.

3p

2p

4p

2p

2p

2p

Frågor och svar.
Sluttentamen HT03.
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Binjuremärg: Vad heter den tumör som uppkommer i
binjuremärgen hos vuxna? Vilket hormon bildar
denna tumör?
Svar: Feokromocytom. Framförallt bildas
adrenalin.
Insulinom är den vanligaste typen av endokrin
pancreastumör? Är denna tumör oftast benign eller
malign? Nämn 3 vanliga symtom vid denna tumörtyp.
Svar: Insulinom är oftast benigna.
Symtomen beror på låg blodglukosnivå och är
mest uttalade på morgonen, efter fysisk
ansträngning och några timmar efter måltid.
Exempel på symtom: Hunger, irritabilitet,
dubbelseende, medvetslöshet, kramper.
Vad är det typiska mikroskopiska fyndet vid "de
Quervains thyroidit"? Hur påverkas
thyroideafunktionen på sikt efter att patienten haft
"de Quervains thyroidit"?
Svar: Flerkärniga makrofager. De allra flesta
patienter återfår normal thyroideafunktion efter
"de Quervin's thyroidit".
a. Vad är gynekomasti?
b. Ange minst tre orsaker till gynekomasti.
Svar: a. Bröstförstoring hos en man.
Svar: b. Hormonell obalans under puberteten
Medikamentellt inducerad hormonproducerande
tumörer
Vissa metaboliska sjukdomar
Idiopatiskt
Vid bröstundersökning kan föreligga olika fynd som
motiverar vidare utredning av patienten. Ett exempel
på ett sådant fynd är hudnappning. Vad menas med
detta?
Svar: Att bröstcancern ligger så nära
brösthuden att den nappar huden med dess
fibrotiska stroma och bildar en hård indragning
på hudytan. En enkel benign cysta som är
hudnära kan även förorsaka hudnappning.

1p

2p

2p

4p

1p

Frågor och svar.
Sluttentamen HT03.
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En kvinna i 45-årsåldern klagar på oregelbundna
blödningar, och gynekologen ser vid
ultraljudsundersökning ett förtjockat endometrium.
PAD har uteslutit cancer. Vad kan vara förklaring till
den förtjockade slemhinnan, och vad kallas
tillståndet?
Svar: Anovulatoriska cykler,
östrogenstimulering utan gestagen ger
endometriehyperplasi, MHC.
Vilka är de vanligaste ovarialcancrarna, och hur
maligna är de jämfört med endometriecancer?
Svar: Epiteliala cancrar, seriösa, mucinösa och
endometrioida. De är mycket farligare än
endometriecancer.
Kardinalförändringar vid multipel skleros?
Svar:
Återkommande demyelisering av avgränsade
områden CNS vita substans, med astrocytos och
funktionsrubbning.
En ung cyklist utan hjälm ramlar och slår sig bl.a. i
höger sida av huvudet. Han dör 10 dagar senare på
grund av sina hjärnskador. Beskriv vad man skulle
kunna hitta vid obduktion (enbart beträffande CNS)?
Svar:
Skall fraktur, extra-dural haematom, tryck av
hjärnan
Mot vänstersidan med:
1. Hjärnytan (gyri tillplattade)
2. Hö. Cingulat bråck
3. Förskjutning av ventriklarna åt vänster
4. Hö och möjligen Vä Unkusbråck
(Hippocampus
bråck vid tentorium)
5. Hö och möjligen Vä n III tillklämmes
(mydriasis, dilat. pupill)
6. Art. cerebelli post tillklämmes - infarcering
7. Vä “Kerohans notch” (pyramidbaneskada)
8. Lillhjärnstonsillerna hernieras ner i
foramenmagnum
9. Ponsblödning
e.g. tecken på ökat intrakraniellt tryck med
inklämning.

3p

2p

1p

6

Frågor och svar.
Sluttentamen HT03.

31.

CO

Para ihop fyra olika typer av hematom med följande
faktorer:
a) kontusion,
b) ruptur av en aneurysm,
c) många veckor efter obetydlig huvudskada,
d) fraktur av temporalben.
Svar:
a) Blödning i hjärnan.
b) Subarachnoidal hematom.
c) Subdural hematom.
d) Extradural hematom.

2

32.

CO

Vilka tumörer förekommar vanligen i ögat?
Svar:

2p

33.
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Retinoblastom (hos barn) och Mal. Melanom.
Vilka primära tumörer i PNS (perifera nervsystemet)
känner du till?
Svar: Schwannom (efter den tyske anatomen
och fysiologen Friedrich Theodor Schwann,
1810-1882), Neurofibrom, Neurofibrosarkom
(MPNST; Malignant Periferal Nnerve Sheath
Tumour).
Beskriv de mikroskopiska fynden man ofta finner när
en systemisk småkärlsvaskulit drabbar njurarna.
Svar: Bild som vid crescent-nefrit, dvs
majoriteten av glomeruli uppvisar nekroser i
glomeruli + crescentbildningar.
Fokal segmentell glomeruloskleros (primär typ och
sekundära varianter) brukar vara förknippat med
vilken klinisk syndrombild? Beskriv de morfologiska
förändringarna man finner i glomeruli vid fokal
segmentell glomeruloskleros.
Svar: Nefrotiskt syndrom. Man finner att en del
glomeruli uppvisar kapillärsegment med
kollapsade och skleroserade kapillärer.
IgA-nefrit är den valigaste förekommande
glomerulonefritsjukdomen i västvärlden. Utifrån vilka
morfologiska fynd ställer man denna diagnos på en
njurbiopsi?
Svar: Ljusmikroskopisk ofta bild av
”mesangioprolifeativ glomerulonefrit” och
immunfluorescensmikroskopi som visar
immunkomplex av IgA och komplement faktor
C3.

3p

2p

2p

1p

Frågor och svar.
Sluttentamen HT03.
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Sjukdomar inom magtarmkanalen kan ge upphov till
anemi betingad av brist på järn, folat och/eller
vitamin B12. Ange för varje sjukdom enl. nedan
vilken typ/ vilka typer av spårämnesbrist som kan
uppstå och förklara varför denna brist uppträder.
a. Autoimmun corpusgastrit?
Svar: a. B12 brist p.g.a. brist på intrinsic factor.
b. Celiaki med engagemang av duodenum och övre
jejunum?
Svar: b. Järn och folat brist p.g.a. bristande
upptag av dessa ämnen.
c. Celiaki med engagemang av distala ileum?
Svar: c. B12 brist p.g.a. bristande upptag av
detta ämne.
En äldre man inkommer med sakta tilltagande
trötthet och Du finner att patienten har en förstorad
lever och mjälte (hepato/splenomegali). Blodprover
visar B-LPK 100x109/L (referensområde 4 – 9x109/L)
och blodutstryk visar dominans av granulocyter.
a. Vilken hematologisk tumörsjukdom misstänker Du
att patienten har?
Svar: a. Kronisk myeloisk leukemi (KML).
b. Sjukdomen är associerad med en speciell
kromosomrubbning. Vilken?
Svar: b. Philadelphia kromosom.
Vilken sjukdom karaktäriseras av starkt förhöjda
nivåer av IgM immunglobulin i serum?
Svar: Morbus Waldenström.
Vad heter cellen som är diagnostiskt för Hodgkin
lymfom och hur ser den ut? Rita gärna.
Svar: Reed-Sternberg cell, ser ut som ”uggle
ögon”.
En äldre patient inkommer med anemi och förhöjda
vita blodkroppar. I perifert blod hittar man lymfocytos
som beror på ökat antal monoklonala B-lymfocyter
positiva för CD5 och CD23. Vad är diagnosen?
Svar: B-KLL.
Osteochondrom (osteocartilaginär exostos) - vad är
det för skelettförändring? Var i skelettet är den
vanligen lokaliserad?
Svar: En godartad tumör (utväxt;
anläggningsdefekt) som består av ben med en
"kappa" av brosk. Oftast hos barn/unga vuxna;
något vanligare hos pojkar/män. Sitter
metafysärt, oftast kring knäleden (i femur eller

3p

2p

1p
2p

1p

2p

Frågor och svar.
Sluttentamen HT03.

43.

9

JW

tibia), ibland i proximala humerus.
(Klassiker): Ange någon vanlig genes till akut
osteomyelit hos barn och var denna sjukdom oftast
är lokaliserad hos dessa patienter.
Svar: Bakteriell infektion, oftast blodburen,
orsakad av t.ex. streptokocker, stafylokocker
eller hemofilus influenzae. Är hos barn oftast
lokaliserad i de långa rörbenens metafyser.

2p

Frågor och svar.
Sluttentamen HT03.
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En 18-årig man söker dig för värk från ena benet. Du 1p
kan känna en svullnad i mjukvävnaden ovanför
knäet. Han har inte skadat benet eller haft någonn
feber. Röntgenbilderna visar ökad täthet i
benvävnaden och i mjukvävnaden, fyndet talar för
benbildning. Vilken är den troligaste diagnosen?
Svar: Osteosarkom.
Hereditet/ärftlighet för hudmelanom skiljer sig i flera 3p
avseenden jämfört med spontant uppkomna
hudmelanom.
Ange tre av dessa olikheter.
Svar: Tidig debut, flera primära hudmelanom,
multipla dysplastiska nevi, etc.
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1

Certain organs/tissues e.g. epithelia exhibit a faster and more
effective capacity for regeneration compared to e.g. striated
muscle. What is the most important cause of this difference?

2p

Vissa organ/vävnader t ex epitel har en snabbare och mer
effektiv regenerationsförmåga jämfört med t ex tvärstrimmig
muskulatur. Vilket är den viktigaste orsaken till denna skillnad?
Answer/Svar:

2

Which cell function is primarily affected in patients with cystic
fibrosis?
Vilken cellfunktion är primärt störd hos individer med
sjukdomen cystisk fibros?
Answer/Svar

2p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Lennart Eriksson
3

Describe four local, physical phenomena a malignant tumour
creates in the organ where it is growing. Use a breast cancer as
an example.

4p

Beskriv fyra lokala fysiska fenomen som en malign tumör kan ge
upphov till. Beskriv gärna med en bröstcancer som exempel.
Answer/Svar:

4

Why is the epithelium a primary target for tumour development? 2 p
Förklara varför kroppens epitel är utsatt för tumörutveckling I
särskilt hög grad.
Answer/Svar:

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Lennart Eriksson
5

2p
Which information in the description of a malignant tumour
(PAD) is of importance for the prognosis and the treatment of the
patient?
Vilken information I den diagnostiska beskrivningen av en
malign tumör (PAD) är av betydelse för patientens prognos och
behandling.
Answer/Svar:

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Minna Thullberg
6

4p
Several genes and proteins are aberrantly expressed in tumour
cells compared to normal cells and there are a big variety of
genetic changes that are detected in different tumours. Although,
different tumour cells have different genetic background they
have several functional characteristics in common. Which are the
common phenotypes of tumour cells?
Flera gener och proteiner är felaktigt uttryckta I tumörceller
jämfört med I normala celler och de genetiska förändringarna
varierar från tumör till tumör. Trots att celler från olika
tumörer har olika genetisk bakgrund finns det likheter i deras
funktionella egenskaper. Vilka är tumörcellers karakteristiska
egenskaper?
Answer/Svar:

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Staffan Strömblad
7

Why may angiogenesis inhibitors be used in the clinic? For what
purpose/purposes? (Teacher’s choice not to translate the
question into the Swedish language)
Answer/Svar:

2p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Martina Frisk
8

Death investigation can be performed in two different ways. The
Public Health Service investigates cases of natural death. In case
of unnatural manner of death the investigation is performed by
the police with a medico legal investigation.
a) Please, mention the criteria for unnatural death or state
an example of unnatural manner of death! (1 p)
b) In some cases of natural death a medico legal investigation
is performed. Please, state an example! (1 p)
Utredning av dödsfall kan ske enligt två alternativ. De naturliga
dödsfallen utreds av sjukvården. De onaturliga dödsfallen utreds
av polisen med hjälp av rättsmedicinsk undersökning.
a) Ange kriterium för, alternativt ge ett exempel på
onaturlig död! (1 p)
b) Vissa fall av naturlig död utreds av polisen. Ge ett
exempel! (1 p)
Answer/Svar:

2p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Birger Christensson
9

2p
On examining a patient you observe swelling of the legs with
pitting oedema and prominent jugular vein distension. In the lab
report you find elevated levels of the liver enzymes ASAT and
ALAT.
a. What is the likely condition causing these findings?
(1p)
b. What would be the typical morphologic charges in
the liver in this condition? (1p)
Vid undersökning av en patient konstaterar Du underbensödem
och jugularvensstas. I laboratorierapporten ser Du förhöjda
värden av leverenzymerna ALAT & ASAT.
a. Vilken är den troliga förklaringen till denna
kliniska bild? (1p)
b. Hur skulle levern se ut vid en morfologisk
undersökning? (1p)
Answer/Svar:

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Birger Christensson
10

A 60-year old diabetic patient complains about severe left-sided 2 p
chest pain with irradiation to the left arm for more than an hour.
a. What would be the expected finding on a coronary
angiogram? (1p)
The patient died on the third day of heart failure after
developing severe breathlessness.
b. What would the lungs most likely show at autopsy?
(1p)
En 60-årig diabetiker söker för kraftiga vänstersidiga
bröstsmärtor med utstrålning i vänster arm med en duration på
mer än en timma.
a. Vilka fynd kan man förvänta sig på ett
koronarangiogram?
Patienten utvecklar på tredje dagen en uttalad andnöd och går
ad mortem i hjärtsvikt.
c. Vilka fynd kan man förvänta sig i lungan vid
obduktion?
Answer/Svar:

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Birger Christensson
11

A 35-year-old man, HIV positive since ten years, developed
multiple bluish skin lesions and also some lesions in the mucosa
of the mouth.
Which additional virus is most likely to play a role in the
development of these lesions?

1p

En 35-årig man som varit HIV-positiv i 10 år utvecklar multipla
blåaktiga lesioner på huden och i mun slemhinnan.
Vilket/vilka ytterligare virus är sannolikt av betydelse för
utvecklingen av dessa förändringar?
Answer/Svar:

12

En 45-årig kvinna söker för illamående, feber och viktnedgång
sedan några månader. Man konstaterar lab-fynd förenliga med
njursvikt, men inga förhöjda titrar mot ANA eller ANCA. Renal
angiografi visar segmentella stenoser och aneurysm fokalt i
artärgrenar. Patienten har också haft besvär med melena och
buksmärtor.
Vilket virus är det mest troligt att man hittar förhöjda titrar
emot?
Answer/Svar:

2p
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Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Birger Christensson
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2p
A 10-year-old boy complains of pain in his legs when running
longer distances.
On physical examination you find a normal blood pressure, pulse
rate, respiratory rate, arterial oxygen pressure and temperature.
However the radial pulse pressure is higher than that on his foot.
What is the likely explanation for the boy’s condition?
En tioårig gosse klagar över smärtor i benen vid längre
språngmarscher.
Vid klinisk undersökning finner man normalfynd avseende
blodtryck, pulsfrekvens, andnigsfrekvens, sarteriell
syrgasmättnad och kroppstemperatur. Ett avvikande fynd är att
pulstrycket är väsentligt högre i radialartären and den på
fotryggen.
Vilken är den troliga förklaringen till denna pojkes tillstånd?
Answer/Svar:

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Annika Östman Wernerson
14

Autosomal recessive – autosomal dominant polycystic kidney
disease differs in several aspects. Describe the clinical features
and macroscopically picture for each disease, respectively.

2p

Autosomalt recessiv – och autosomalt dominant polycystisk
njursjukdom skiljer sig åt I ett flertal avseenden. Beskriv den
kliniska bilden och det makroskopiska utseendet för respektive
sjukdom!
Answer/Svar:

15

A) Mention two renal diseases in which so called crescent
formations is a common finding.
B) What does a “crescent” consists of?
A) Ange två njursjukdomar där det är vanligt att man ser s.k.
Crescentbildningar.
B) Vad består en ”Crescent” av?
Answer/Svar:

2p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Annika Östman Wernerson
16

Acute tubolointersitial nephritis could be caused by drugs
A) mention one typical drug that could cause this
disease.
B) which symptoms could the patient have?
Akut tubolointerstitiell nefrit kan orsakas av läkemedel.
A) ange ett typiskt läkemedel som kan orsaka detta.
B) vilka symptom kan patienten ha?
Answer/Svar:

3p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Mikael Björnstedt
17

Which is the single factor that more than anything influences the 1 p
prognosis in lung cancer?
Vilken enskild faktor påverkar mer än något annat prognosen
vid lungcancer?
Answer/Svar:

18

List two histological characteristics of a granuloma caused by
tuberculosis.
Nämn två histologiska kännetecken på ett granulom orsakad av
tuberkulos.
Answer/Svar:

2p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Lärare: Anna Tolf
19

Describe the histological picture seen in a classical seminoma.

2p

Beskriv hur ett klassiskt seminom ser ut histologiskt?
Answer/Svar:

20

Name the non-neoplastic/metaplastic changes that may occur
in a chronically irritated urothelium?
Namnge de typer av icke-neoplastiska /metaplastiska
förändringar som kan uppstå i ett kroniskt retat urotel.
Answer/Svar:

2p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Katalin Dobra
21

Which are the four major etiological factors in peptic ulcer
disease? Give an example of each.

4p

Vilka är de fyra viktiga etiologiska faktorerna I peptisk ulcus?
Ge ett exempel på varje.
Answer/Svar:

22

Describe the characteristic microscopic features of ulcertive
colitis.
Beskriv de karakteristiska mikroskopiska förändringarna I
ulcerös colit.
Answer/Svar:

3p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Anders Hjerpe (Exfoliative cytology)
23

Which factors are of importance for a successful gyncytological health control screening?
Vilka faktorer är av vikt för att göra den gyn-cytologiska
hälsokontrollen framgångsrik?
Answer/Svar:

3p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Anders Hjerpe
24

Explain the differences between rickets and osteomalacia; by
definition and how the symptoms differ?

2p

Förklara skillnaderna mellan rachitis och osteomalaci; enligt
definition och hur symptomen skiljer sig?
Answer/Svar:

25

Explain what a “green-stick fracture” is, which patients may
get this and in what way does it influence the healing process?
Förklara begreppet ”green-stick fracture”, vilka patienter kan
få det och på vilket sätt påverkar det läkningsprocessen?
Answer/Svar:

3p

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
Teacher: Nikos Papadogiannakis
26

Discuss the etiology and histopathological picture of so called
neonatal hepatitis.

6p

Diskutera etiologin och histopatologiska bilden vid s.k.
neonatal hepatit.
Answer/Svar:

27

What kind of clinically relevant information would you (as an 6 p
obstetrician, neonatologist) expect to obtain from an optimally
performed perinatal autopsy?
Vilken sorts klinisk relevant information förväntar Du få (som
obstetriker, neonatolog) från en noggrant genomförd perinatal
obduktion?
Answer/Svar:
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Which is the typical microscopic change in the skeletal muscle
in patients with amyotrophic lateral sclerosis?

1p

Vilken är den typiska förändringen I skelettmuskulaturen hos
patienter med amyotrofisk lateralskleros?
Answer/Svar:

29

The peripheral nerve’s reaction to injury is principally of two
types. Mention one of these!

2p

Den perifera nervens reaktion vid skada är av principiellt två
slag. Ange ett av dessa!
Answer:/Svar:

30

In global ischemia different lesions may develop in the brain.
Give two examples!

2p

Vid “global ischemi” kan olika förändringar uppträda I
hjärnan. Ge två olika exempel!
Answer:/Svar

31

Which is the most common chronic demyelinating disease?
Vilken är den vanligaste kroniska demyeliniserande
sjukdomen?
Answer/Svar:

1p
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A 50 years old woman with a history of rheumatoid arthritis
presents with proteinuria.
a) What complicating disease should you suspect? (1 p)
b) How can you make a diagnosis? (1 p)
c) Make a short description of the main histological
finding. (1p)
50 år gammal kvinna med rheumatoid artrit utvecklar
proteinuri.
a) Vilken komplicerande sjukdom bör Du misstänka? (1p)
b) Hur kan Du ställa en diagnos? (1p)
c) Gör en kort beskrivning av det viktigaste histologiska
fyndet. (1p)
Answer/Svar:

3p
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3p
A 37-year-old woman visits the general practitioner and
complains over difficulty in swallowing since a week and slight
fever. Palpation of the thyroid elicits pain. Slight increase of
serum free T4. The general practitioner send the patient to an
endocrinologist but when she gets an appointment, two months
later she no longer has any complaints and the free T4 level is
normal. Which disease can best explain these symptoms and
signs?
37 årig kvinna söker allmänläkare pga en veckas anamnes på
sväljningssvårigheter och lätt tempstegring. Kraftigt
palpationsöm över thyreoidea. Lätt förhöjt T4. Allmänläkaren
remitterar till endokrinolog men när patienten kommer dit 2
månader senare är hon helt besvärsfri och hennes
thyreoideaprover är normala. Vilken sjukdom stämmer bäst
med ovanstående?
Answer/Svar:

34

A radiograph of the foot demonstrates increased amount of
soft tissue beneath the calcaneus in a 40-year-old woman. The
patient has also noticed that the gloves from the previous
winter do not fit her hands anymore. Furthermore, she has
hypertension, congestive heart failure and a newly diagnosed
diabetes mellitus. Which diagnosis can present with this
combination of symptoms and which hormone-defect has
caused the disease?
40 årig kvinna röntgar foten och man finner då en
mjukdelsökning under hälen. Kvinnan berättar att de
vinterhandskar hon köpte förra vintern inte längre passar.
Hon har också hypertoni med hjärtsvikt och nydebuterad
diabetes mellitus. Vilken diagnos kan ge upphov till alla dessa
symtom och vilket hormondefekt ligger bakom?
Answer/Svar:

2p
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Spitz nevus (syn Spitz tumor)

3p

a) typically occur in a certain age group – which?
b) has a characteristic clinical appearance – which?
c) histological demonstrate similarities to another
melanocytic lesion – which?
Spitz nevus:
a) drabbar typiskt en viss åldersgrupp – vilken?
b) har ett typiskt kliniskt utseende – vilket?
c) uppvisar histologiskt likheter med en annan
melanocytär förändring – vilken?
Answer/Svar:

36

3p
Actinic keratosis:
a) typically develops in certain areas of the body – which?
b) which is the predisposing factor?
c) which are the diagnostic histological features?
Aktinisk keratos:
a) utvecklas typiskt inom vissa områden på kroppen –
vilka?
b) vilken är den predisponerande faktorn?
c) vilka är de diagnostiska histologiska förändringarna?
Aswer/Svar:
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Kaposi sarcoma of the original or classic type
a) who is the typical patient?
b) where on the body are the lesions typically located and
what do they look like?
c) from which kind of cells is the tumour derived?
d) what virus is always detected in the tumour cells?
Kaposi sarkom av den ursprungliga eller klassiska typen
a) vilken är den typiske/a patienten?
b) var på kroppen är lesionerna typiskt belägna och hur
ser de ut?
c) från vilken celltyp härrör tumören?
d) vilket virus kan alltid påvisas i tumörcellerna?
Answer/Svar:

4p
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Eng: Diabetics often develop symptoms originating from the
urinary system. Name at least four such symptoms and how
diabetes is related to each symptom.
Sve: Diabetiker får ofta symtom från urinorganen. Ange minst
fyra sådana symtom och på vilka sätt diabetes är inblandat.
Answer/Svar:

4p
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Name three principally different causes for haemolytic amenia. 3 p
Ange tre principiellt skilda orsaker till hemolys.
Answer/Svar:

40

State the diagnostic criteria and requirements for SSA –
aplastic anaemia
Ange de diagnostiska kriterierna och kraven för SSA –
Aplasisk anemi.
Answer/Svar:

3p
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2p

State the diagnostic criteria for acute leukaemia and for
remission of that leukaemia.
Ange diagnoskriteriet för akut leukemi och för remission av
detsamma.
Answer/Svar:

42

2p

Which is the most common type of B-lymphocyte derived
lymphoma? What is the reason for the name?
Vilket är det vanligaste B-cellslymfomet och varför kallas det
för det namnet?
Answer/Svar:

Facit till ordinarie tentamen den 12 december 2003 för medicine studenter
GOAN
1

There are a larger proportion of proliferating stem- and
progenitorcells in organs/tissues with fast regeneration.
I organ/vävnader med snabb regeneration finns en store andel
prolifererande stam- och progenitorceller.
GOAN Active transport of chloride ions through the cell membrane is
2
impaired due to mutation in the CFTR.
Aktiv transport av klorid-joner genom plasmamembranet är
minskad pga mutation I CFTR genene
LEER 3 A lump, retracted mamilla, “eczematous” lesion in the areola,

2

2

4
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lymphodema.
Knöl, indragen bröstvårta, “vårtgårdseksem”, lymfödem I hud
och andra vävnader, blodigt sekret från bröstgångar,
formförändrat bröst.
LEER 4 In the epithelium there are stemcells, with a high grade of cell 2
proliferation increasing the risk for tumour development. In
addition the epithelium is exposed to carcinogenic
environmental factors to a high extent.
I epitel finns stamceller med hög grad av cellproliferation vilket
ökar risken för tumörutveckling. Dessutom är epitel exponerade
för carcinogena miljöfaktorer.
LEER 5 Malignancy, histogenetic type, degree of differentiation, depth 2 p
of local invasion (stage), the stroma reaction and
vascularization.
Malignitet, histogenetisk typ, differentieringsgrad,
invasionsdjup (stadium), stromareaktion och kärlbildning.
MITH 6 High proliferation rate because of growth without growth
factors, insensitivity to growth inhibitors. Insensitivity to
contact inhibition. Growth without attachment to extra cellular
matrix. Capability of indefinite life-span. Resistance to
apoptosis. Genetic instability.
STST 7 Angiogenesis is a central component of several disease states, 2
inclu
ngiogenesis inhibitors may therefore be used to treat such states
of disease.
MAFR
a) The criterium for unnatural death is external influence
8
in the shape of violence or poisoning, for example
accident, suicide or homicide. (1 p)
b) Uncertain identity, SIDS, decomposition. (1 p)
BICH 9 1 a:
Hjärtsvikt
1b:
Stas nutmeg, muksotnötteckning
BICH
10

2a:
stenoser och occlusion av minst en huvudstam
2b:
Stas i lung kapillärerna och transsudat i alveoli
(lungödem)

BICH
11
BICH
12
BICH
13
ANVE
14

HHV8/KSV
HBV
Coarctation av aorta
No answer in English
Klinik;
AR: foster med lunghypoplasi. Barnet kan inte andas eller
ventileras vid födelsen. Stor buk kan ge problem vid
förlossningen. AD: Ev symtom vid 30-40 åå och då ofta högt

2p
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blodtryck, smärtor och symtom på njursvikt.
Makro:
AR: Stora njurar med små radierande cystor, ”svampiga”. AD:
Kraftigt förstorade njurar genomsatta av stora (3-6 cm) cystor.
ANVE
A) Vaskulit, SLE, antibasalmembrans GN m fl
15
B) fibrin, makrofager och epitelceller.
ANVE
a) NSAID, diuretika, antibiotika
16
b) Hudutslag, feber, akut njursvikt (illamående,
minskad/upphävd urinproduktion t ex). Symtomen
brukar komma ett par veckor efter det att man börjat ta
medicinen.
MIBJ
The localisation which decides if the cancer is operable.
17
Lokalisationen vilken avgör om tumören är operable.
MIBJ
18
AATO
19

AATO
20
KADO
21

2

1

Central necrosis and Langhans giant cells/Central nekros och
2
Langhan´s jätteceller.
HELT OLÄSLIG TEXT
: Solid nests of proliferating cells with a thin fibrovascular ……
Tumor cell have well defined borders, a clear cytoplasma. The
nuclei are moderate lypkomorhic with granular chromatin. And
the average of syn cytistrofooblast antryn/0 …. infi I h
alion…….
HELT OLÄSLIG TEXT
Mucinous hyperplasia, nephrogenic hyperplasia, squanous
metaplasia.
- Environmental factors
- NSAID: aspirin or other nonsteroidal anti-inflammatory
agents
- Cigarette smoking
-

Genetic factors

-

Blood-group antigens

-

Physiological factors

-

Increased hydrochloric acid secretin, pH

-

Accelerated gastric emptying

-

Impaired mucosal defenses

-

Heliobacter pylori

-

Yttre faktorer

-

NSAID: aspirin

Pathology for medical students 2003-12-12
Name: …………………………………………………..
- Cigarrettrökning

KADO
22

-

Genetiska faktorer

-

Blodgrupp antigener

-

Fysiologiska faktorer

-

Ökad saltsyre sekretion, pH, etc.

-

Heliobacter pylori

-

Diffuse inflammation superficial to the muscularis
mucosae
Ulcerations
Crypt abscesses

-

ANHJ
23

ANHJ
24

25
26

Diffus inflammation I mucosan
Ulcerationer
Kryptabscesser
Attendance rate organization with continuous follow-up.
Sensitivity/Specificity
Frequency of sampling/interval
Age with risk for ca is high etc.

3

Deltagande
organisation med kontinuerlig uppföljning.
Sensitivitet/specificitet i provet
Provtagningsfrekvens.
Ålder när risken för ca är hög mm.
2p
Rickets is the vitamin D deficiency in the growing individual
and osteomalacia in the adult (1 p). The growing individual will
have effects on the growth plates, with some growth
retardation. In osteomalacia there is softening of the skeleton
with compression of vertebrae. (1 p)
It is a fracture when the periost is mainly intact (1 p). It is
preferably seen in children (1 p) and these fractures heal better
(1 p).
Neonatal hepatitis is not a single disease entity. There are
various underlying etiologies, usually a1-antitrypsin deficiency,
bile duct diseases (i.e. “intrahepatic” atresia), other metabolic
diseases, infections (hepatitis B, C, CMV etc). In approximately
50% of cases no aetiology can be identified. Histological it is
characterised by chronic inflammation and syncytial giant cell
transformation of the hepatocytes. This finding is however nonspecific, kind of reaction pattern, and can be encountered in
various other pathological conditions, like extra hepatic bile
duct atresia and other congenital liver diseases.
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Neonatal ”hepatit” är inte en singel sjukdomsentitet. Det finns
många bakomliggande etiologier, vanligast a1-antitrypsin brist,
gallgångssjukdomar (t.ex. ”intrahepatisk” atresi) andra
metabola sjukdomar, infektion (hepatit B, C, CMV osv). I upp
till 50 % av fallen förblir etiologin okänd. Histologiskt
karaktäriseras tillståndet av kronisk inflammation och syncytiell
jättecellstransformation av hepatocyter. Detta fynd är dock
ospecifikt, snarast ett reaktionsmönster, och kan förekomma vid
en rad andra tillstånd, t.ex. extrahepatitisk gallvägsatresi eller
andra kongenitala leversjukdomar.
27

Determination of the cause of death, if possible. Evaluation of
the extension and timing of intrauterine damage, information
about the state of fetal growth compared to the expected
(different types of intrauterine growth restriction), possible
other unexpected autopsy findings of importance for an
accurate diagnosis (up to 30% of cases). The sum of
information will contribute to genetic counselling, planning of
next pregnancy and facilitation of the grief process for the
family. In cases of termination of pregnancy autopsy findings
will be considered the golden standard for evaluation of
ultrasound findings/diagnosis, planning and development of
new clinical methodology.
Fastställande av dödsorsak, om möjligt. Uppskattning av
tidsförlopp för eventuell intrauterin skada, information
angående tillväxtstatus jämfört med det förväntade (olika typer
av tillväxthämning), möjligen andra (oväntade) obduktionsfynd
av betydelse för att fastställa en korrekt diagnos (upp till 30 %
av fallen). Den sammanlagda informationen från obduktion
kommer att ligga till grund för genetisk rådgivning och hjälpa
till planering av ev. nästkommande graviditet, även underlätta
sorgearbete för familjen. I fall av avbrytande av graviditet
kommer obduktionsfynden att utgöra den gyllene standard för
utvärdering av ultraljudsfynd och planering/utveckling av
kliniska metoder.

INNE
28
INNE
29
INNE
30
INNE
31

Groups of atrophic muscle fibers. Grupper av atrofiska fibrer.

1

Axonal degeneration, segmental demyelination.
Axonal degeneration, segmentell demyelinisering.
Watershed infarction, laminar necrosis, selective necrosis of
vulnerable cells.
“Watershed”-infarkter, laminära nekroser, selektivt bortfall av
känsliga nervceller.
Multiple sclerosis.
Multipel skleros.

1
1

1
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KILM
A) AA amyloidos
32
B) B) Congo red stain immunochemistry .
C) Inpolarized (on fat biopsy) color of ,,,,, ment green
color of Congo red stained amorphic deposits. Specific
reaction by immunohistochemistry to AA protein..
BISR
33
BISR
34
BMLR
35

BMLR
36

BMLR
37

MGSO
38

HELT OLÄSLIG TEXT
Subacute thyreoiditis – de Quervain.
Acromegaly, increased serum levels of growth hormone.
a) children and adolescents
b) elevated, smooth, pink nodule, often clinically mistaken
for a vascular tumour
c) atypical enough to stimulate a malignant melanoma,
thus the original name “benign juvenile melanoma”.
a) typiskt drabbar barn och ungdomar
b) b) kupolformat upphöjd slät rosafärgad nodulus,
klintiskt ofta bedömd som en kärltumör.
c) atypisk nog att likna ett malignt melanom, varför
ursprungsnamnet var benignt juvenilt melanom.
a) sun exposed areas, mainly face and backs of the hands
b) UV-radiation or sun damage
c) structural and cellular atypia in the epidermis, including
the stratum corneum.
a) På solexponerade delar, ffa ansikte och handryggar
b) UV-strålning eller solskada
c) strukturella och cellulära avvikelser (atypi) i epidermis,
inkl hornlagret.
a) § en äldre man, ofta av judiskt ursprung
b) på fötter och underben, initialt som blåmärkeslika fläckar,
utvecklas till brunröda eller blåsvarta nodulära tumörer.
c) Endotelceller
d) Humant herpesvirus typ 8 (HHV8)
a) an older man, often of Jewish origin
b) on the feet and lower legs, initially bruise like patches
developing into purple or blueblack nodules.
c) Endothelial cells
Human herpes type 8 (HHV8)
Proteinuri – Diabetes åstadkommer en förändringar i
glomerulis basalmembran, vilket leder till proteinläckage.
Kronisk njursvikt – Diabetes leder till kärlskador
(mikroangiopati) som skadar njurens blodcirkulation och till
slut slår ut den. Proteinurin bidrar också till den kroniska
njurskadan.
Urinvägsinfektion – Diabetiker har nedsatt immunförsvar och
bakterier i urinvägarna har god näring av de höga
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glukoshalterna.
Inkontinens – Diabetiker utvecklar en neuropati som kan drabba
autonoma nerver till blåsan. Stora urinmängder kan bidra till
symtomen.
Blåspares – Se ovanstående. Neuropatin leder ibland till
motsatsen till inkontines; blåsförlamning.
AAER
39

Autoantibodyformation malaria, toxiner, structural changes
such as in sickelcell anemia

3

Autokroppsbildning, malaria, toxiner, strukturella fel såsom I
sicklecellanbemi osv.
AAER
40

Biopsies from different bon marrow sites with <20% cellularity 3
and pancytopenia in the blood
Biopsi från skilda lokaler med cellularitet
pancytopeni.

AAER
41

>20% blasts in the bone marrow or blood and <5% blasts in the 2
marrow, respectively.
20 % blaster I BM eller PB

AAER
42

20% perifer

5% blaster i BM.

CLL (chronic lymphocytic leukaemia), because it almost
invariably involves the blood.
KLL, nästan alltid eng I perifert blod, mycket lymfocyter – vitt
blod.

2p
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…………………. p
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respektive lärare för rättning.
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Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Lärare: Birger Christensson
1

3
En 81-årig man söker akut pga en fraktur på collum
femoris.. Orthopedkirurgen vill ej operera eftersom
blodvärdena ser ”konstiga ut”.
Det framkommer att patienten gått ner 8 kg senaste året,
har dålig aptit och har klagat över smärtor över bröstkorg
och ländrygg och har känt sig allt slöare.
Vid undersökningen är patienten närmast kakektisk och
har ett förkortat och utåtroterat vänsterben. Han är också
palpationsöm över Th10.
I lablistan noteras ett Hb på 66g/L (12-17g/L normalt),
Sänka 94 (<10 normalt), serum kreatinin 294umol/L (70120 normalt), calcium 3.14 mmol/L (2.12-2.65 normalt)
A.

Vad är den sannolika diagnosen?

B.

Ange tre ytterligare undersökningar som vore
betydelsefulla för att konfirmera den sannolika
diagnosen

C.

Ange två andra tillstånd/sjukdomar som kan ge
upphov till patologiska frakturer

Svar:

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Lärare: Birger Christensson
2

2
En 62-årig man söker vid akutmottagningen pga
bröstsmärtor.
Smärtan är lokaliserad centralt i bröstet och har varat i
tre timmar, med utstrålning till käkar och vänster arm.
Det framkommer att patienten haft övergående
bröstsmärtor av och till under senaste året i samband med
ansträngning. Han har behandlats med beta-blockare och
nitroglycerin. Det senare har han tagit 2-3 ggr vecka.
Fader dog i hjärtinfarkt vid 66-års ålder och brodern är
by-pass opererad. Trots allt detta fortsätter patienten att
röka ca 10 cig/dag.
Man tar ett EKG och sätter in smärtstillande och
strepokinasbehandling.
A.

Vilken är den sannolika diagnosen?

Patienten mobiliseras efter två dagar, men på fjärde dagen
blir han dålig igen, med allmänt illamående kallsvett, oro
och andningsbesvär.
Man ser jugularvenstas och blodtrycket har sjunkit till
102/64 medan pulsen gått upp till 106/min.
Över hjärtat auskulteras ett nytillkommet systoliskt
blåsljud och man hör rassel över lungfälten basalt.
B.
Nämn tre olika komplikationer till den
föreslagna diagnosen under A som kan förklara patientens
tillkommande besvär.
Svar:
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3
En 73-årig kvinna söker akut på grund av ökade
andningsbevär sedan flera dagar.
Hon har känt sig allmänt trött och dålig en längre tid och
gått ner ca 4 kg i vikt senaste halvåret. Hon har också haft
näsblod vid upprepade tillfällen och de senaste dagarna
har hon fått upp små mängder blod i samband med hosta.
Vid undersökninge finner man att patienten har feber
(38grader) och ser lite gråblek och allmänpåverkad ut. .
Man ser purpura-lika hudblödningar på benen i
ankelhöjd.
Hennes hjärt-lungstatus inklusive blodtryck är normalt
utom att man kan höra bronkiella biljud över lungorna.
EKG är normalt. Ingen jugularvenstas.
I lablistan ser man en lätt anemi och tecken på
njurpåverkan med kraftigt förhöjt serum kreatinin och
urea. I urinen påvisas blod och protein.
På lungröntgen ses infiltrat bilateralt, både i över- och
underlober, men ingen hjärtförstoring
A.

Vilka organ tycks huvudsakligen vara drabbade
av patientens sjukdom?

B.

Vilka differentialdiagnoser bör man överväga?

C.

Vilka ytterligare undersökningar skulle kunna ge
vägledning i diagnostiken?

Svar:
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På dina resor genom den afrikanska regnskogen 4
ser du genom svärmarna av malariamyggor en
gosse i tioårsåldern med underlig uppsvällning
av underkäken till höger om medlinjen. Trogen
Ditt kall, undersöker Du genast gossen. Via
tolken får Du reda på att denna tumörliknande
resistens kommit ganska snabbt och är tämligen
smärtfri och att gossen i övrigt inte mår sämre än
sina kamrater.
Din skarpa kliniska blick och Din breda kunskap
om sjukdomar i denna del av Afrika får Dig
genast att överväga en tumördiagnos.

4

A. Vilken tumör misstänker Du?
B. Vilken celltyp utgår denna tumörtyp ifrån?
C. Denna tumörtyp finns i olika varianter, Vad
kallas den variant Du sannolikt har framför
ögonen?
D. Vilket virus är denna variant i en hög
frekvens av fallen associerad med?
Svar:
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En tidigare tämligen aktiv och sportig 71-årig 3
man söker Dig för en alltmer uttalad
uttröttbarhet vid fysiska ansträngningar.
Möjligen har han också gått ner något i vikt,
men detta är osäkert.
Nyligen har han också känt svimningskänsla
när han rest sig hastigt. Vid några tillfällen
har han känt tryck över bröstet vid
ansträngning, dock har detta inte varit uttalat
eller ihållande.
Vid undersökning finner Du blodtryck på
110/66 och puls på 70. Ingen jugulavenstas.
Man kan höra ett systoliskt ejektionsbiljud
över aortasostiet och även ett diastoliskt biljud
på samma plats.
På lungröntgen ser man en viss hjärtförstoring
och EKG visar vänsterkammarhypertofi.

5

A.

Vad är Din diagnos?

B.
denna

Vad skulle kunna predisponera för
sjukdom?

Man finner också en lätt förstorad mjälte, hög
sänka och en lätt anemi och lätt leukocyts.
Vid närmare anamnestagande framkommer
att patienten varit hos tandläkaren där man
extraherat några tänder. I efterförloppen var
det lokalt lite svullet rodnat och ömt men
någon infektionsbehandling gavs aldrig.
C. Hur skulle denna information kunna förklara
sjukdomsbilden?
Svar:

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Lärare: Birger Christensson
6

3
En 45-årig man behandlades för 4 månader
sedan för en subendocardiell infarkt med
trombolytisk behandling samt salicylika.
Eftersom han fortsatte att ha besvärlig angina
pectoris därefter, gjorde man en
koronarangiografi, som visade stenoser i alla
tre kornarkärlens huvudrgenar, vilket
föranledde en by-pass operation.
Nu har han ingen angina.
I hans familj har fadern och två farbröder dött
i hjärtinfarkt i femtioårsåldern.
Mannen röker ca 20 cig/dag och har ett rätt
högt alkoholintag. Han medicinerar med betablockare och Trombyl.
Vid Din undersökning finner Du en lätt
överviktig man (BMI=28), med gulfärgade
naglar.
Han har vitaktiga inlagringar i ögonvitan
(corneal arcus), xantelasmata runt ögonen och
Xantom vid akillessenan (xant=fett). Man kan
ej palpera några fotpulsar.
I labbilden ser man förhöjda nivåer av VLDL
och LDL medan HDL är sänkt.
A.

Vilken metabol rubbning har denna
patient?

B.

Hur kommer det att gå för patienten om
Du inte ingriper?

C.

Vilka råd kan Du ge patienten?

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Lärare: Katalin Dobra
7

Beskriv de karakteristiska makroskopiska och
mikroskopiska förändringarna i ulcerös colit.

4

Svar:

8

Colo-rectala adenocarcinom graderas enligt Dukes
klassifikation. Ange tumörens utbredning och 5 års
överlevnad för de olika stadierna.
Svar:

4p

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Lärare: Göran Andersson
9

Nämn ett exempel vardera på fysiologisk resp patologisk
hyperplasi.

2

Svar:

10

Vilken är den vanligaste etiologiska faktorn till
a) skivepitelmetaplasi i bronkialslemhinnan
b) skivepitelmetaplasi i cervix uteri
c) cylinderepitelmetaplasi i nedre delen av esophagus
Svar:

1,5

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Lärare: Lennart Eriksson
11

Tumörer är klonala lesioner, d v s de har uppkommit ur
en enstaka cell. Förklara hur det kan komma sig att
maligna tumörer oftast är heterogena cellulärt och
strukturellt.

4

Svar:

12

Tumörbördans storlek och svar på given terapi följes noga 3
hos cancersjuka patienter under behandling. Olika
kriterier har fastställts för diagnos, remission och relaps.
Vad betyder:
remission, MRD respective MDR I detta sammanhang.
Svar:

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Lärare: Lennart Eriksson
13

Maligna tumörer sprider sig i kroppen på olika vägar.
Ange 5 olika spridningsvägar.
Svar:

3

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Staffan Strömblad
14

I vilka fem distala organ (ej lymfkörtlar) etableras flest
metastaser, alla primär-cancerformer inräknade, d v s i
vilka fem organ hittar man vanligast metastaser?
Svar:

2,5

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Minna Thullberg
3

15
Gener som har betydelse för canceruppkomst är indelade i
två klasser, tumörsuppressorer och onkogener.
*Vad är skillnaderna mellan tumörsuppressor-gener med
avseende på funktion och vilken förändring dessa har i
tumörer?
Nämn exempel på en tumörsuppressor och en onkogen och
beskriv deras funktioner.
Svar:

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Mikael Björnstedt
16

Från vilka celltyper är centralt resp perifert växande
lungtumörer utgångna?

2

Svar:

17

Hur ter sig makroskopiskt en skivepitelcancer i lungan?
Svar:

2

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Annika Östman Wernerson
18

3
Minimal change nefrotiskt syndrom (MCNS).
a) Av namnet framgår att patienter med detta tillstånd
har nefrotiskt syndrom. Vad innebär detta?
b) Är MCNS ett tillstånd som ffa drabbar barn eller
vuxna?
c) Om man gör en immunfluorescensundersökning på
en biopsi från en patient som har MCNS, brukar
man hitta immunkomplex (antigenantikroppskomplex) då?
Svar:

19

Benign nefroskleros kan man ofta se i njurarna hos äldre
personer och ibland även hos yngre.
a) Vilken är den bakomliggande orsaken till detta
tillstånd?
b) Beskriv den makroskopiska bilden.
Svar:

2

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Lärare: Annika Östman Wernerson
20

3
Njurcancer
a) Ange ett vanligt debutsymtom!
b) Det finns några kända riskfaktorer för utvecklandet
av denna tumör! Ange två!
c) Från vilken struktur i njuren utgår tumören?
Svar:

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Anders Hjerpe
21

a) Vilka är de tre faserna i frakturläkningsprocessen?
b) Nämn 3 omständigheter i den tidiga fasen som ökar
risken för pseudartrosutveckling.

3

Svar:

22

a) Vilka är de 2 huvudsymptomen på osteoporos?
b) Ange 4 riskfaktorer för utveckling av primär
(postmenopausal) osteoporos.

4

Svar:

23

Ange 4 organ där man ofta använder exfoliativ cytologi för 2
att diagnosticera en eventuell cancer.
Svar:

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Nikos Papdogiannakis
24

Ge en komplett histologisk definition av cirrhos.

2

Svar:

25

Vilka är de viktigaste orsakerna till fosterdöd under tidig
graviditet?
Svar:

3

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Anna Tolf
26

Vad har ofta skett när en låggradig CIN-lesion utvecklats
till höggradig CIN eller invasiv cancer?

2

Svar:

27

Vilken typ av malignitet är vanligast i prostata respektive
på penis?
Svar:

2p

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Magnus Söderberg
28

Insulinbristen vid diabetes mellitus kan vara antingen
absolut eller relativ. Vad innebär dessa begrepp i detta
sammanhang?

2

Svar:

29

Amyloidinlagringssjukdomar har mycket gemensamt när
det gäller patogenes. Beskriv patogenesen vid
amyloidsjukdom. Utgå från patogenesen vid familjär
amyloid polyneuropati (FAP) och ange vad som är
specifikt för denna sjukkdom, respective vad som gäller
generellt för alla amyloidsjukdomar. Rita gärna!
Svar:

4

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Lärare: Birgitta Sander
30

Nämn 4 myeloproliferativa sjukdomar och ange
vilken/vilka cell-linjer-poeser som drabbas!

4

Svar:

31

Rita en kurva över hur benmärgens cellularitet är vid
olika åldrar – vilken cellularitet vid födelsen, 50 år, 80 år.
Svar:

2

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Lärare: Birgitta Sander
32

a) Vad kan orsaka diabetes insipidus (ADH brist)?
b) Vilka symtom får patienten?

3

Svar:

33

3
a) Ange 3 autoimmuna thyroiditer!
b) Mot vilken struktur – receptor – är det autoimmuna
svaret riktat?
Svar:

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Inger Nennesmo
34

Ange två typiska mikroskopiska förändringar hos
glioblastom.

2

Svar:

35

Vad innebär kommunicerande hydrocefalus?

2

Svar:

36

Vad finner man mikroskopiskt i substantianigra vid
Parkinssons sjukdom?

2

Svar:

37

Beskriv ett äldre MS-plack!
Svar:

2

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Barbro Lundh Rozell
38

Skivepitelcancer uppkommer aldrig på oskadad hud.
a) vilken är den vanligaste predisponerande faktorn?
b) vilka är de två vanligaste premaligna lesionerna =
förstadierna?
c) hur många infiltrativa skivepitelcancrar (cirka)
rapporteras årligen I Sverige?

3

Svar:

39

Dermalt fibröst histiocytom (synonym dermatofibrom m
fl) är en vanlig hudtumör.
a) vilken är den neoplastiska celltypen?
b) ovanliggande epidermis brukar uppvisa typiska
mikroskopiska förändringar – vilka?
Svar:

2

Ordinarie tentamen för med stud_vt 2004

Lärare: Barbro Lundh Rozell
40

ABCD-kriterierna tillämpas vid klinisk bedömning av
melanocytära hudförändringar.
a) vad står respektive bokstav för?
b) vad utmärker en benign förändring enligt dessa
kriterier?
Svar:

2

Facit
Sluttentamen Patologi
VT04
1.
PZ
Svar:
Cellens interaktion med omgivningen reglerar tillväxt och
differentiering. Detta sker bland annat via parakrin
stimulering av tillväxtfaktorreceptorer bla EGF,PDGF,b-FGF
TGF-Beta mm som påverkar angiogenes,kemotaxis,
celldelning och collagenomsättning. ECM (fibronektin och
laminin) binder till adhesionsmolekyler (integrin-receptorer).
Integrinreceptorer producerar intracellulära signaler som kan
påverka cellens tillväxt och differentiering.
2.
PZ
Svar:
Hyperplasi, hypertrofi, atrofi, involution och metaplasi.
3.
LE
Svar: Prostatacancer (prostata, adenocarcinom).
4.
LE
Svar: Blåscancer, njurcancer.
5. LE
Svar: Djup muskelinvasion.
Även muskelinvasion eller invasion av detrusormuskeln ger
full poäng. Stadium utan specificering av muskelinvasion ger
1 p.
6. LE
Svar: Knöl i testikeln (även förstoring av testikeln ger full
poäng).
7. AZ
Svar: Cancer in citu.
8. AZ
Svar:
1. Deletion – ingen gen, inget protein
2. Metylering av genen – ingen transkription, inget protein
3. ”Mismatch repair” (”frameshift”-mutation) – inget protein
4. Punktmutation – felaktigt protein
5. DNA-virus – t ex proteinerna E6 och E7 i HPV binder och
inaktiverar p53 och pRb.
6. ”Dominant negative mutation” ex muterat p53 binder och
inaktiverar normalt (vildtyp) p53.
9. AZ
Svar: En ”immortaliserad” tumörcell kan genomgå ett
obegränsat antal celldelningar till skillnad från en
differentierad normalcell (ej stamcell) som endast kan
genomgå ett begränsat antal celldelningar. Förmåga att
syntetisera telomerer, d.v.s. ha ett aktivt fungerande
telomeras anses vara en viktig mekanism bakom
”immortaliseringen”.
10. AZ
Svar: Falska mitogena signaler kan genereras p.g.a.
överuttryckt eller muterad onkogenprodukt. Exempel på
detta är överuttryckt HER2 (tillväxtfaktorreceptor i
bröstcancer) eller muterad RAS (signaltransduktionsmolekyl).
De mitogena signalerna leder till överuttryck av cyklin D och
därmed aktivering av CDK4, vilket i sin tur leder till
hyperfosforylering och därmed inaktivering av
tumörsuppressorgenen RBs produkt p105RB. Cyklin D kan
också vara överuttryckt oberoende av mitogen signal p.g.a.
amplifiering av cyklin D genen, vilken då fungeras som en
onkogen (t.ex. i bröstcancer).
11. LA
Svar:
1) En medfödd eller förvärvad klaffskada
2) Klaffprotes
3) Iv. Sprutnarkomani.
12. LA
Svar: Vid nedsatt perfusion p.g.a. att den cirkulerande
blodvolymen är för liten i förhållande till vaskularturens
kapacitans.
a) Kardiogen chock.- vid infarkt b) Hypovolemisk chock - vid
massiv blodförlust, c) Septisk chock – endotoxinförgiftning

Facit
Sluttentamen Patologi
VT04
d) neurogen chock t.ex. vid ryggmärgsskada.
13. LE
Svar: I samband med reumatisk feber, vid autoimmuna
sjukdomar. Fiedler's jättecellsmyokardit, Löfflers syndrom
etc.
14. JL
Svar: Infektiös kolit ytlig utan arkitektonisk störning. Crohn
är djup och diskontinuerligt utbredd, ulcerös kolit drabbar
uteslutande colon, och ses framför allt kontinuerligt utbredd
på vänster sida.
15. JL
Svar: cirrhos och levercancer.
16. JL
Svar: Tyst icterus. Växt i, och runt intrapankreatisk gallgång.
17. AH
Svar: Diabetes mellitus typ 1 =juvenil diabetes =
ungdomsdiabetes = IDDM (Insulin-dependent diabetes
mellitus).
1)
Autoimmunreaktion mot insulincellerna som
efterhand destrueras helt. Detta leder slutligen till total
avsaknad av insulinceller/insulin.
2)
Majoriteten debuterar före 15 års ålder.
3)
Inga makroskopiska fynd i pancreas.
4)
Inflammation i de Langerhanska cellöarna
(insulit) under pågående autoimmun reaktion, därefter
avsaknad av insulinceller.
Svar: Diabetes mellitus typ 2 = åldersdiabetes = NIDDM
(Non-Insulin-dependent diabetes mellitus).
1) Otillräcklig produktion/frisättning av insulin i förhållande
till behovet, samt en perifer insulinresistens (otillräcklig
effekt av insulinet ute i vävnaderna).
2) Debut först efter 40 års ålder. Majoriteten debuterar efter
65 års ålders.
3) Inga makroskopiska fynd i pancreas.
4) Insulincellerna är bevarade. Eventuellt ses lätt
amyloidinlagring i de Langerhanska cellöarna.
18. AH
Svar: Sekundärt till kalciumförluster (oftast p g a
njurinsufficiens) sker en kompensatoriskt stegrad
parathormonutsöndring för att försöka upprätthålla ett
normal serum-kalcium.
Blodanalyser visar förhöjt parathormon, lätt sänkt eller
normalt serum-kalcium och förhöjt serum-fosfat.
PAD: Parathyreoideahyperplasi.
19. AH
Svar: PAD: A) Morbus Cushing: ACTH-bildande
hypofysadenom som leder till bilateral diffus
binjurebarkshyperplasi - ger ökade kortisolnivåer.
B) Adenom eller nodulär hyperplasi primärt utgående från
binjurebarken - ger ökade kortisolnivåer.
C) T ex lungcancer kan producera ACTH som leder till en
bilateral diffus binjurebarkshyperplasi - ger ökade
kortisolnivåer.
D) Vid läkemedelsbehandling med glukocortikoider kan
binjurebarksatrofi utvecklas.

20. GE

Effekter: T ex.: Hypertoni, sekundär diabetes mellitus
(förhöjt blodglukosvärde), bålfetma och atrofi av
extremitetsmuskulatur, "striae" i huden, ökad
infektionskänslighet, gallstenssjukdom.
Svar: Skivepitelpapillom. Sinonasal papillom.
Skivepitelcancer. Spottkörteltumörer. Sinonasal
adenocarcinoma. Olfaktoriusneuroblastom. Malignt melanom.
Sinonasalt N/K-T cell lymfom. Diverse sarkom.

Facit
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21. GE
Svar: Icke infiltrativ växt. Expanderar på preexisterande
alveolisepta. Egentligen ett exempel på carcinoma in situ.
(Atypisk alveolär hyperplasi- bronkioloalveolarcellscancerinvasiv adenocarcinom.)
22. GE
Svar: Hyalina membraner.
23. EE
Svar: a) skickar remiss till mammografisk undersökning, skickar sekretprov till cytologen alt. skickar remiss till
cytologavd. för provtagning av sekret.
b) vanlig slätröntgen (mammografi) + galaktografi.
c) intraduktalt papillom.
24. JL
Svar: glandulärcystisk hyperplasi eller endometrieadenocarcinom.
25. JL
Svar: Endometrios.
26. CO Svar: Schwannom (efter den tyske anatomen och fysiologen
Friedrich Theodor Schwann 1810-1882), Neurofibrom,
Neurofibrosarkom (MPNST).
27. CO Svar: Skallfraktur med brott av A. meningea media.
28. CO Svar:
a) acceleration-deceleration. Diffus axonal skada. Nedsatt
medvetandegrad kan förklara "postkommotionellt syndrom".
b) "blåmärke" (contre coup)
c) sönderslitning (+ infektion) Senkomplikation: EP.
OBS! Risker vid partus.
29. CO Svar: Ökad produktion av likvor (papillom). Blockering av
likvorvägarna (foramina Monro, Luschka och Magendi eller
aquaeductus cerebri), nedsatt absorption (efter meningit, t.
ex. TB), ex vacuo (boxare).
30. AP
Svar: Om majoritet av cellerna positiva endast för kappa
eller endast för lambda lätta Ig kedjor är B-cellerna
monoklonala.
Detta kan undersökas med monoklonala antikroppar mot
kappa och lambda kedjor och flödescytometri eller
immunhistokemiska färgningar.
31. AP
Svar:
Myelom
Mb. Waldenström (immunocytom)
MGOS
32. AP
Svar: Diffust storcelligt B-cellslymfom.
33. GJ
Svar: Akut njurinsuffiens med oliguri eller anuri. Kan vara
utlöst av njurischemi eller toxisk påverkan av njurtubuli.
34. GJ
Svar: Regelbundet förtjockade basalmembran med förekomst
av immunkomplex belägna under podocyterna (subepitelialt).
Fotprocessfusion.
35. GJ
Svar: Systemisk småkärlsvaskulit. Kan utvecklas till en
snabbt förlöpande nektrotiserade glomerulonefrit som inom
kort tid kan ge svår irreversibel njurskada.
ANACA-prover.
36. BJ
Svar: a) B12 brist.
Svar: b) Detta är en megaloblastisk anemi och Ery-MCV
ligger högt.
37. BJ
Svar: a) Kronisk myeloisk leukemi (KML).
Svar: b) LAP score.
Svar: c) Philadelphia kromosom.
38. OL
Svar: Barn (<20 år); feber och smärta; extremiteter (ofta
diafysärt), bäcken; graderas ej, alla högmaligna; påvisande
av Ewing fusionsgenen t.ex. (t(22; 11).

Facit
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39. LK
Svar: hänvisar till föreläsning.

TENTAMEN I PATOLOGI VT04

MAXPOÄNG 108 P
71 P
GODKÄND
BONUS MAX 9 P

TENTA:

P

DUGGOR:

P

TOTALT:

P

NAMN:................................................... PERSON NR
…………………………….
1.

3p

Vilken betydelse har tillväxtfaktorer, adhesionsmolekyler och extracellulärmatrix för
regeneration och vävnadsreparation?

2.
2p
Ge fem exempel på olika strukturella reaktionsmönster (som kan observeras i
mikroskop) till cellulär anpassning och som ses hos celler som utsatts för patologisk
retning?

1

TENTAMEN I PATOLOGI

2

VT04

NAMN:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------PZ
3.
2p
Vilken vanlig uropatologisk tumör (dvs tumör inom urinvägar eller manliga genitalia)
stämmer nedanstående makrobeskrivning bäst på? Ange både organ och histopatologisk
typ av tumör.
"Den här tumören är diffust avgränsad med ganska hårda, solida snittytor. Många
gånger syns tumören inte alls makroskopiskt. När den är synlig makroskopiskt är den
oftast mer utbredd mikroskopiskt än vad man kan ana med blotta ögat."

4.
Vilka två tumörer överväger du i första hand hos en patient som söker för makrohematuri (d.v.s. synlig blodtillblandning i urinen)?

Urinblåsecancer och Njurcellscancer?

2p

TENTAMEN I PATOLOGI

3
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------LE
5.
2p
I ett PAD-utlåtande på en blåscancer som avlägsnats med TUR (transurethral resektion)
vid cystoskopi anges ett antal prognosfaktorer. Vilken av dessa prognosfaktorer har
störst betydelse för den kliniska handläggningen? För godkänt svar krävs att du endast
angivit en prognosfaktor! Svara så precist som möjligt, d.v.s. ange just det
histopatologiska fynd som mest förändrar patientens behandling.

6.
Vilket är det mest typiska debutsymptomet vid testiscancer? Ange endast ett!
(Med debutsymptom menas det första symptomet som patienten upptäcker.)

2p

TENTAMEN I PATOLOGI

4
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LE
7.
Ange en synonym benämning till:

1p

stark atypi och stark dysplasi.

8.
Beskriv 6 olika molekylära mekanismer för hur tumörsuppressor- funktion kan
inaktiveras.

6p

TENTAMEN I PATOLOGI

5
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NAMN:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AZ
9.
Vad menas med att en tumörcell är ”immortaliserad”?
Vad anses vara förklaring på molekylär nivå?

3p

10.
5p
Beskriv kortfattat samspelet på molekylär nivå mellan cyklin D, CDK4 och proteiner som
styrs av onkogener och tumörsuppressorgener.

TENTAMEN I PATOLOGI
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AZ
11.
Vika är de viktigaste riskfaktorerna för uppkomsten av en bakteriell endokardit?

3p

Medfödd eller förvärrvad klaffskada
Klaffprotes
Sprutnarkomani

12.
Hur uppkommer en chock? Vilka är de vanligaste orsakerna?

3p

13.
När uppkommer en steril (icke infektiös) myokardit? Belys med
expempel.

2p

TENTAMEN I PATOLOGI

7

VT04

NAMN:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA
14.
3p
Vilka är de viktigaste histologiska skillnaderna mellan infektiös colit, ulcerös colit och
morbus Crohn?

15.
Virushepatit, framför allt hepatit C, riskerar att bli kronisk. Vilka är de viktigaste
förändringarna som kan uppstå i levern efter mångårig hepatit B och C.

3p

16.
3p
Pancreascancer är en högmalign tumörsjukdom. Vilka är de kliniska symtomen på
pankreascancer, och vilka är de histopatologiska förändringarna som kan förklara dessa
symtom?

TENTAMEN I PATOLOGI

VT04
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JL
17.
4p
Diabetes mellitus förekommer främst i två principiellt olika former. Vad kallas dessa?
Beskriv de två formernas:
1) Uppkomstmekanism?
2) Vilka åldersgrupper drabbas främst?
3) Makroskopiska fynd i pancreas?
4) Mikroskopiska fynd i pancreas?

TENTAMEN I PATOLOGI

VT04
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AH
18.
2p
Förklara vad sekundär hyperparathyreoidism innebär? Vad är uppkomstmekanismen.
Vilka förändringar kan uppmätas i blodet? Vilken histopatologisk diagnos (PAD) ses i
parathyreoideakörtlarna?

19.
4p
Cushings syndrom är ett samlingsnamn för olika tillstånd med förhöjda cortisolnivåer i
blodet. Redogör för de olika histopatologiska diagnoser (PAD) som ses i binjurebarken.
Ge fyra exempel på effekterna av förhöjda kortisolnivåer.

TENTAMEN I PATOLOGI
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GJ
20.
3p
Nämn tre olika histologiska tumörtyper som är karakteristiska för slemhinnan i näsa
och bihålor (Schneiderisk mukosa)?

21.
3p
Bronkioloalveolarcellscancer är en ovanlig (1%) variant av lungcancer. Den kan simulera
pneumoni och blir därför relativt ofta sent diagnosticerad (doctor´s delay). Risken är
härvid att tumören blivit icke resektabel genom att sprida sig per kanalikulare till övriga
lungsegment och eventuellt till kontralateral lunga. Tumörtypen ger i princip aldrig
upphov till metastaser. Tumören särskiljes från övriga varianter av adenocarcinom
genom sitt histologiska växtmönster.Vad karakteriserar tumörens växtsätt histologiskt?

22.

3p

TENTAMEN I PATOLOGI

VT04

11

NAMN:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ett exempel på akut interstitiell lungsjukdom är akut lungskada (shocklunga; diffuse
alveolar damage DAD). Den kliniska bilden vid detta tillstånd betecknas adult respiratory
distress syndrome (ARDS). Om lungan blir föremål för biopsi i akut fas (första veckan)
kan diagnosen fastställas histologisk. Vad utgör den mest väsentliga histopatologiska
förändringen – markörlesionen?

GJ
23.
5p
En 38-årig kvinna söker dig på din distriktsmottagning för icke blodig sekretion från ena
bröstvårtan. Hon är inte gravid eller ammar. Du palperar bröstet och finner inget
palpatoriskt.
a) Vad gör du? b) Vilka två undersökningsmetoder kommer mammografisterna att välja
för denna patient? c) Vilket är ditt mest sannolika diagnosförslag?

TENTAMEN I PATOLOGI

VT04

12

NAMN:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EE
24.
3p
En 47-årig kvinna söker för oregelbundna mensturationsblödningar som pågått i ett par
veckor. Vid ultraljud konstateras ett förtjockat endometrium. En endometrieskrapning
utförs. Vilka histologiska fynd kan man tänka sig finna?

25.
2p
En 30-årig kvinna som söker för ofrivillig barnlöshet har sedan flera år noterat
smärtsamma mens. Vid laparoskopisk undersökning noteras små mörka fläckar på uterus
serosayta. Vilken är den troliga diagnosen?

TENTAMEN I PATOLOGI
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NAMN:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JL
26.
Vilka primära perifera neurotumörer känner du till?

27.
Vilken är den vanligaste orsaken till epiduralblödning?

3p

1p

TENTAMEN I PATOLOGI
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CO
28.
Beskriv skillnaderna mellan:

5p

a) commotio
b) contusion
c) laceration

29.
Vad kan orsaka hydrocephalus? Ange minst fyra olika patologiska processer.

3p

TENTAMEN I PATOLOGI
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CO

30.
Vid B-cellslymfom är B-celler monoklonala. Vad betyder detta och hur kan man
undersöka B-cellernas klonalitet?

2p

31.
Vid vilka hematologiska sjukdomar ser vi oftast monoklonal gammapati?

1p

32.
Vad heter det oftast förekommande högmaligna B-cells-lymfomet?

1p

TENTAMEN I PATOLOGI
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33.
Akut tubulär nekros är ofta förknippad med vilken klinisk symtombild?
Vad kan utlösa denna typ av njurskada?

34.
Hur ser den histopatologiska bilden ut vid membranös nefropati?

2p

1p

35.
2p
En 73-årig kvinna söker hos distriksläkare p.g.a. av trötthet, muskelvärk och
andningspåverkan. Serum-kreatinin är kraftigt förhöjt. Urinprov visar hematuri och
måttlig proteinuri.
Vilken systemsjukdom måste du utesluta och varför? 1p

Vilket prov (blodprov) kan du beställa för att ännu mer styrka din misstanke? 1p

TENTAMEN I PATOLOGI

VT04
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GJ
36.
2p
En äldre man inkommer med anemi och anger kuddkänsla i fötterna. Du har nyligen
gått kursen i hematopatologi och vill gärna briljera med Dina nyvunna kunskaper.
Du gör ett blodutstryk och konstaterar raskt att patientens granulocyter är
hypersegmenterade (fler än fem kärnlober per neutrofil granulocyt).
a) Vad är orsaken till denna anemiform?
b) Hur förväntar Du dig att Ery-MCV ska ligga (Högt, normalt eller lågt)?

37.
3p
En äldre kvinna inkommer p.g.a. tilltagande trötthet, viktnedgång och låggradig feber.
Du finner att mjälten är förstorad och blodprover visar B-LPK 150x109/L (ref område 49x109/L) p.g.a. en påtaglig granulocytos.
a) Vilken hematologisk tumörsjukdom har patienten?

b) Ange ett enzymtest som är användbart för att skilja denna hematologiska
tumörsjukdom från en leukemoid reaktion.

c) Vilken kromosomrubbning karakteriserar denna hematologiska tumörsjukdom?

TENTAMEN I PATOLOGI
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38.
Karaktärisera Ewingsarkom med avseende på: typisk insjuknandeålder; symtom;
lokalisation; histologisk gradering; diagnostiskt kriterium.

5p
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39.
ABCD-regeln gäller för såväl dysplastiska nevi som melanom.
Redogör kortfattat för innebörden av denna.

3p
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Final Exam 10/12 2004
Pathology

Name:

Göran Andersson
1. Define
Definiera
a) Atrophy
Atrofi

4p

b) Hyperplasia
Hyperplasi

c) Hypertrophy
Hypertrofi

d) Metaplasia
Metaplasi

2. Describe the heridity, the molecular mechanism of the disease and clinical
manifestations of familiar hypercholesterolemia.
Beskriv ärftlighetsgång, molekylär sjukdomsmekanism och kliniska manifestationer
vid familjär hyperkolesterolemi.
3p

2

Final Exam 10/12 2004
Pathology

Name:

Lennart Eriksson
3. Tumor infiltration in the tissue could result in tumor related pain. Still, it is argued that
the tumor itself not is tender. How could this be explained?
Tumörinfiltration i vävnaden kan leda till tumörrelaterade smärtor. Ändå hävdar man
att tumören inte ömmar i sig. Hur kan man förklara detta?
2p

4. What does it mean that a tumor is anaplastic? Which histogenetic origin has these
tumors and what does it mean for the growth rate of the tumor and its ability to
spread?
Vad menas med att en malign tumör är anaplastisk. Vilket histogenetiskt ursprung har
dessa tumörer och vad innebär detta för tumörens tillväxttakt och spridningsförmåga?
3p

5. Describe - with adequate terms – the structure of the nuclei in tumors that are highly
aneuploid!
Beskriv- med adekvata termer -kärnstrukturen i tumörer som är höggradigt
aneuploida.
2p

3

Final Exam 10/12 2004
Pathology

Name:

Staffan Strömblad
6. Explain the terms extravasation and intravasation in connection to metastasis.
Förklara begreppen extravasering resp. intravasering i samband med metastasering.
2p

4

Final Exam 10/12 2004
Pathology

Name:

Minna Thullberg
7. Which are the proofs for that cancer is a genetic disease?
Mention at least 3 different evidences and rank them, which is the strongest evidence
and which is the weakest, and motivate your answer.
Vilka är bevisen för att cancer är en genetisk sjukdom? Nämn åtminstone 3 olika bevis
och ranka dem, vilket är det starkaste beviset och vilket är det svagaste, och motivera
ditt svar.
3p

5

Final Exam 10/12 2004
Pathology

Name:

Birger Christensson
8. Essentiell hypertoni:
Primary hypertension:

a)

What is it?
Vad är det?

b)

Predisposing factors?
Bakomliggande faktorer?

9. Disseminated intravascular coagulation:
Disseminerad intravasal koagulation:

2p

3p

a) What is it?

Vad är det?

b) Predisposing disorders?

Bakomliggande tillstånd?

c) Mechanisms behind the disease?
Mekanismer bakom sjukdomen?

6
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Name:

Birger Christensson
10. a) When does the cyanosis develop in patients with congenital septal defect of
the heart?
När utvecklas cyanos hos patienter med kongenitala septumdefekter i hjärtat?
3p

b) Describe the mechanism.
Beskriv mekanismen

11. Esophageal varices:
Esofagusvaricer:

3p

a) What is it?
Vad är det?

b) Predisposing disease?
Bakomliggande sjukdom?

c) Complications?
Komplikationer?

7

Final Exam 10/12 2004
Pathology

Name:

Arrigo Capitanio
12. Define and describe the main differences between lobar pneumonia and
broncopneumonia.
Definiera och beskriv de huvudsakliga olikheterna mellan lobär pneumoni och
bronkopneumoni.

13. Which lung carcinoma is most related to cigarette smoke?
Vilken lungcancer är mest relaterad till cigarettrök ?

14. Define and describe bronchiectasis.
Definiera och beskriv bronkiektasi.

3p

1p

2p

8
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Olle Danielsson
15. There are four different histologic types of thyroid carcinomas.
a) Which are they?
b) Which one is most malignant and has the worst prognosis?
c) Which one is associated with multiple endocrine neoplasia?

3p

Det finns fyra olika histologiska typer av thyroideacancer.
a) Vilka är de?
b) Vilken är mest malign och har sämst prognos?
c) Vilken är associerad med multipel endokrin neoplasi?

16. Mention the two most common causes of primary hyperparathyroidism

2p

Nämn de två vanligaste orsakerna till primär hyperparathyroidism.

9
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Nikos Papadogiannakis
17. Give a complete histopathologic definition of cirrhosis.
Ge en komplett histopatologisk definition av cirrhos.

3p

18. Which are the most common etiologies for chronic hepatits?
Vilka är de vanligaste orsakerna till kronisk hepatit?

2p

19. Discuss (briefly) the clinical value of perinatal autopsy.
Diskutera (kortfattat) det kliniska värdet av perinatal obduktion

3p

10
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Name:

Anna Tolf
20. If you see urothelial cells with grade III atypia in a bladder washing, which are the
three conditions they could represent?
Om du ser urotelceller med atypi grad III i en blåssköljvätska, vilka tre förändringar
kan de representera?
3p

21.

2p
a) What is cryptorchidism?
Vad är kryptorchism?

b) Which histological changes take please in the seminiferous tubules in
cryptorchidism?
Vilka histologiska förändringar äger rum i testistubuli vid kryptorchism?

22. Mention the three most common histological types of ovarian tumours originated from
the surface epithelium, disregarding if they are benign or malignant.
Nämn tre vanligaste histologiska tumörtyperna som har sitt ursprung i ovariets
ytepitel utan att ta hänsyn till om de är benigna eller maligna.
3p
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Anna Tolf
23. Which type of endometrial carcinoma is related to endometrial hyperplasia?
Vilken typ av endometriecancer är relaterad till endometriehyperplasi?

1p
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Katalin Dobra
24. Describe the characteristic macroscopic and microscopic changes in ulcerative colitis.
Make a comparison with Mb Crohn.
Beskriv de karakteristiska makroskopiska och mikroskopiska förändringarna vid
ulcerös colit. Jämför med Mb Crohn
5p

25. The pathomechanism of peptic ulcers is rather complex.
Patomekanismen för utveckling av peptisk ulcus är ganska complex.

3p

a) Which factors are essential for the development of ulcers?
Vilka faktorer är av vikt för utveckling av ulcus ?

b) Which infection is strongly associated with peptic ulcers in stomach and duodenum.
Vilken infektiös agens är starkt förknippad med ulcus i magsäck och duodenum

c) What is the roll of these bacteria in the pathogenesis of peptic ulcers?
Vad är dessa bakteriers roll i patogenesen för peptiskt ulcus?

13
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Annika Wernerson
26. Hydronephrosis is important to diagnos and treat as quick as possible.
Hydronefros är viktigt att diagnostisera och behandla så snart som möjligt.

3p

a) Define what hydronephrosis is.
Definiera begreppet!

b) Name two causes to unilateral and bilateral hydronephrosis, respectively
Ange två orsaker till ensidig respektive dubbelsidig hydronefros

c) What could be the long-term consequens of unilateral and bilateral hydronephrosis?
Vad kan den långsiktiga konsekvensen bli vid ensidig och dubbelsidig hydronefros?

27. Stenosis of the renal artery could be a cause of hypertension.
Njurartärstenos kan vara en orsak till hypertoni.

2p

a) What is the pathogenesis for this hypertension?
Vilken är patogenesen för denna hypertoni?

b) If a patient with stenosis of the renal artery has untreated hypertension for a long time
there will be macroscopical changes in the other kidney. Describe these.
Om en patient med njurartärstenos går med obehandlad hypertoni länge kommer man
att kunna se makroskopiska förändringar i den andra njuren. Beskriv dessa!
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Annika Wernerson
28. Nils is 25 years old and comes to you on the health care centre. He wants some
information about a renal desease that his mother Ebba suffers from. Nils know that
the disease is heriditary, it is called “Adult polycystic kidney disease”.
3p
Nils är 25 år och söker dig på vårdcentralen. Han vill ha lite information om en
njursjukdom som hans mamma Ebba har. Nils vet om att sjukdomen är ärftlig, den
heter ”Adult polycystisk njursjukdom”.
a) Nils wonders how big the risk is that he has inherited the disease. What do you answer
him?
Nils undrar hur stor risken är att han har ärvt sjukdomen. Vad svarar du?

b) What happens with the kidney function in these patients?
Hur går det med njurfunktionen hos dessa patienter?

c) What do you think Ebbas kidneys look like macroscopically?
Hur tror du Ebbas njurar ser ut makroskopiskt?

29.
a) Describe the difference between aspiration cytology and exfoliative cytology.
Beskriv skillnaden mellan punktionscytologi och exfoliativ cytologi.

2p

b) Give one example when each technique is used!
Ge ett exempel på när var och en av metoderna används!
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Barbro Lundh-Rozell
30. Pyogenic or telangiectatic granuloma is a common tumor.
Pyogent eller telangiektatiskt granulom är en vanlig tumör

2p

a) Describe its clinical characteristics
Beskriv kliniska karakteristika

b) What kind of tumor is it, i.e. what cell type is it derived from?
Vilken typ av tumör är det dvs vilken celltyp är den deriverad från?

31. The ABCD criteria are used to clinically assess melanocytic skin lesions.
What do the letters stand for?

2p

ABCD kriterierna används för att kliniskt bedöma melanocytära hudförändringar.
Vad står bokstäverna för – ange de engelska termerna, som används även hos oss!

16

Final Exam 10/12 2004
Pathology

Name:

Birgitta Sander
32. CML may develop into acute leukemia (blast crisis). Which two types of acute
leukemia occur after CML?
CML kan utvecklas till akut leukemi (blastkris). Vilka två typer av akut leukemi
uppkommer efter CML?

2p

33. ITP, idiopathic trombocytopenic purpura is a disease that can affect both children and
adults.
ITP, idiopatisk trombocytopen purpura är en sjukdom som drabbar både barn och
vuxna.
4p
a)

What is the mechanism for the disease?
Vilken är sjukdomsmekanismen?

b)

Thus, how is the morphology of the bone marrow and the megakaryocytes?
Sålunda, hur ser benmärgens morfologi och megakaryocyterna ut?
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Birger Christensson
34. A 62 year old man presents with a long history of gastric problems including pain. In
an endoscopic gastric biopsy you find a rather monotonous infiltrate of small
lymphoid cells, that by immunophenotypic analysis are found to consist of a
monoclonal B lymphocyte population.
2p
En 62 årig man söker Dig pga magbesvär/smärtor sedan en längre tid.
I en endoskopisk ventrikelbiopsi ses ett småcelligt lymfatiskt cellinfiltrat som består av
monoklonala B-celler.
a) What type of malignant disease should be considered?
Vilken typ av malign sjukdom bör övervägas?

b) What infectious agent should be investigated?
Vilken microorganism bör man undersöka patienten för?
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Anders Hjerpe
35. During your first intern position at the surgery department you are on call. A 23years-old man, who lost control of his motorcycle while driving too fast comes with
the ambulance. His excellent equipment saved him, and he got away with only a
fracture of his right fibula and some bruises. Which are the different phases of fracture
healing and when may he start walking on his right leg again?
Under din AT-tjänstgöring I kirurgi tjänstgör du på akuten En 23-årig man, som
förlorat kontrollen på sin motorcykel, när han körde för fort, kommer in med
ambulans. Hans utsökta utrustning räddade honom, och han slapp undan med ett brott
på höger fibula och några skrubbsår. Vilka är frakturläkningens olika faser och när
kan han beräknas kunna gå på sitt högra ben?
3p

36. What is rickets and what is osteomalacia (explain the difference), and which are the
main lesions in these conditions?
Vad är rachit och vad är osteomalaci (förklara skillnaden), och vilka är de
huvudsakliga förändringarna vid dessa tillstånd
3p
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Inger Nennesmo
37. Mention two characteristic microscopic changes in Glioblastoma multiforme
(necessary for making a WHO Grade IV tumor diagnosis)!
Nämn två karakteristiska mikroskopiska förändringar vid glioblastoma multiforme
(nödvändiga för att ställa en tomördiagnos WHO Grad IV).
2p

38. Where are most of the primary tumors of the CNS located in children?
Vilken är den vanligaste lokalisationen för CNS tumörer hos barn?

1p

39. Which part of the brain is mainly involved in Parkinson disease?
Vilken del av hjärnan är huvudsakligen involverad vid Parkinsons sjukdom?

2p

40. Where are most of the hemorrhages in the brain due to hypertension located?
Var är de flesta hypertoniorsakade hjärnblödningarna lokaliserade?

2p
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Maria Sylvan
41. Breast
a) Name two important clinical signs of breast cancer.
Ange två viktiga kliniska tecken på bröstcancer

3p

b) Which two examinations do you order when you investigate a suspicious breast
cancer?
Vilka två undersökningar beställer du vid utredning av misstänkt bröstcancer?

c) Which histological type of cancer is breast cancer?
Vilken histologisk typ av cancer är bröstcancer?

21

Final Exam 10/12 2004
Pathology

Name:

Magnus Söderberg
42. Diabetes mellitus type I is different from diabetes mellitus type II in several important
aspects. Mark the type of diabetes which best fits the statement
2p.
Shows marked reduction of the number of beta cells
in the pancreas

Type I

Type II

The most common form of diabetes

Type I

Type II

Obesity is a risk factor for developing this type
of diabetes

Type I

Type II

The type of diabetes with the most obvious hereditary
component

Type I

Type II

Diabetes typ I skiljer sig från diabetes typ II på flera avgörande punkter. Markera den typ av
diabetes som bäst stämmer in på det vidstående påståendet.
Uppvisar uttalad reduktion av antalet betaceller
i pancreas

Typ I

Typ II

Den vanligaste av diabetestyperna

Typ I

Typ II

Övervikt är en riskfaktor för utveckling av denna typ
av diabetes

Typ I

Typ II

Den diabetestyp som har den tydligaste hereditära
komponenten

Typ I

Typ II

43. The most common cause of systemic amyloidosis is deposition of AA amyloid, secondary
to some chronic inflammatory disorder. Name four such disorders where amyloid deposition
is common.
Den vanligaste orsaken till systemisk amyloidos är upplagring av AA amyloid, sekundärt till
en kronisk inflammatorisk grundsjukdom. Ange fyra sådana grundsjukdomar där amyloidos
är vanligt förekommande.
2p
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1.

2.

3.
4.

1

Läkningsprocessen kan delas upp i de tre basala komponenterna:
sårkontraktion, vävnadsreparation och regeneration. Rubbningar i
dessa leder till komplikationer vid sårläkning. Ge exempel på detta
från alla tre komponenter.
Svar:
1) Ofullständig ärrbildning p.g.a. otillräcklig bildning av
granulationsvävnad eller oförmåga att producera adekvat
extracellulär matrix kan leda till sårruptur eller ärrbråck.
2) Överdriven ärrbildning p.g.a. överskottsproduktion och
mognadsstörning av extracellulärmatrix leder till bildning av
hypertrofiska ärr och keloidbildning.
3) Överdriven sårkontraktion leder till kontrakturer, deformerade
sår.
Hur skiljer man på ett inflammatoriskt och ett icke inflammatoriskt
ödem?
Svar: Icke inflammatoriskt ödem uppstår vid ökat hydrostatiskt
tryck som vid venös blodpropp och hjärtsvikt samt vid minskat
intravasalt osmotiskt tryck som vid hypoproteinemi. Detta leder till
att en protein och cellfattig vätska s.k. transudat ansamlas
extravasalt/interstitiellet. Kliniskt ses oftast endast tumor
(svullnad).
Ett inflammatoriskt ödem uppstår som svar på cellskada och leder
till att endotelcellerna ökar sin permeabilitet för proteiner och celler.
Denna vätska kallas för ett inflammatoriskt exsudat.

Ange två olika orsaker till granulomatös inflammation.
Svar: TBC, sarkoidos, främmande kropp och lepra .
Beskriv kortfattat 4 mekanismer bakom förlust av
tumörsuppressorfunktion.
Svar:
a) deletion av tumörsuppressorgen.
b) mutation i tumörsuppressorgen, t e x ändrad läsram p.g.a.
mismatchrepair.
c) avstängning av tumörsuppressorgentranskription till följd av DNA
metylering.
d) bindning av tumörsuppressorgenproteinet till protein från DNAtumörvirus, t. ex. bindning av Rb-proteinet till protein E7 från HPV
och/eller bindning av p53 till E6 från HPV.

Sluttentamen Patologi HT04
Facit

5.

6.

7.

2

Vilka typer av numeriska och strukturella kromosomala förändringar
ses i maligna tumörer? Hur kan sådana förändringar leda till abnorm
funktion av onkogener och tumörsuppressorgener? Ge specifika
exempel på detta vid olika tumörsjukdomar hos människa.
Svar:
Numeriska förändringar ses i de flesta tumörer antingen i form av
höggradig aneuploidi eller låggradig aneuploidi (pseudodiploida
tumörer). I regel är höggradigt aneuploida tumörer mer maligna än
pseudodiploida. Strukturella förändringar uppträder i form av
genamplifieringar, deletioner och translokationer. Abnormt
överuttryck av ett onkoprotein sker ofta på basen av ökat antal
kopior av onkogenen, antingen till följd av höggradig aneuploidi eller
genamplifiering. Exempel på detta är onkogenerna c-erbB2/HER2,
myc och cyklin D i bröstcancer och genen för CDK4 i maligna gliom.
Abnormt överuttryck av en onkogen kan också ske på basen av en
translokation, där onkogenen i fråga kommer under inflytande av en
aktiv ”enhancer”. Exempel på detta är translokationen 8:14 i
Burkitt´s lymfom där onkogenen myc på kromosom 8 kommer under
inflytande av immunoglobulingenen på kromosom 14. En
translokation kan också leda till uppkomst av ett abnormt
fungerande onkoprotein. Exempel på detta är fusionsproteinet BCRabl som kan uppstå vid translokationen 9:22
(Philadelphiakromosomen) vid kronisk lymfatisk leukemi. Deletion är
en viktig mekanism bakom förlust av tumörsuppressorgenfunktion.
Exempel på detta är deletion av retinoblastom-genen på kromosom
13.
Vilken vanlig uropatologisk tumör (d.v.s. tumör inom urinvägar eller
manliga genitalia) stämmer nedanstående makrobeskrivning bäst
på? Ange både organ och histopatologisk typ av tumör.
"Den här tumören är vanligtvis tydligt avgränsad och buktar gärna ut
från organets yta. Snittytorna är ofta mjuka och orangegula.
Tumören är rikligt vaskulariserad och därför är blödningar inuti
tumören vanliga."
Svar: Njure, klarcellig cancer. ("Njurcancer" ger 1,5 poäng)
Du har en patient med nydiagnostiserad peniscancer. Han frågar dig
hur det kommer sig att man får just denna tumörform. Nämn två
väsentliga etiologiska faktorer för peniscancer.
Svar: Tobak, HPV, dålig hygien (bör man dock vara försiktig med att
nämna för patienten), smegmafaktorn. Två av dessa räcker för full
poäng.

Sluttentamen Patologi HT04
Facit

8.

9.

En manlig bekant (53 år) berättar för dig att han nyligen genomgått
mellannålsbiopsering av prostata på grund av ett lätt förhöjt serumPSA. Han fick av sin privatpraktiserande urolog besked om att
biopsierna bara visade "Höggradig PIN". Din vän undrar nu vad PIN
är och om det är något han ska oroa sig för. Förklara på ett sätt som
är medicinskt korrekt men ändå begripligt för lekmannen vad PIN är,
vilken betydelse det har och hur man bör handlägga en patient med
den diagnosen.
Svar: PIN är ett förstadium till cancer i prostata. Om man hittar PIN i
biopsier finns det viss risk att detta utvecklas till cancer och det finns
också en ökad risk att det redan finns cancer någon annanstans i
prostata. Därför bör patienten följas upp och nya biopsier tas inom
några månader.
Av följande påståenden är ett felaktigt. Vilket?

a. Blåscancer i Sverige utgår oftast från uroteliala epitelceller.
b. Njurcancer utgår oftast från epitelcellerna i njurtubuli.
c. Prostatahyperplasi utgår ofta från centrala zonen.
d. Testiscancer utgår ofta från germinalcellerna.
e. Peniscancer utgår ofta från skivepitelcellerna på ytan av glans
eller preputiet.
Svar: c.
10. Av följande påståenden är ett felaktigt. Vilket?
a. Blåscancer växer ofta exofytiskt.
b. Njurcancer växer ofta med så kallad "pushing border", dvs föser
omgivande vävnad framför sig.
c. Peniscancer har bra prognos.
d. Testiscancer har dålig prognos.
e. Prostatacancer sprider sig både lymfogent och hematogent.
Svar: d.
11. Vid vilken typ av hjärtfel uppstår ”cyanosis tardiva” (fördröjd cyanos)
och vilken är patogenesen?
Svar:
Septum defekt i förmak eller kammare, peristerande ductus
arteriosus (Bortalli)
Initialt en vänster-till-höger shunt som leder till
överbelastning av lungkretsloppet. Detta medför pulmonell
hypertension och cor pulmonale, varvid shunten ändrar riktning
och venöst blod kommer ut i stora kretsloppet.
12. Vilka infektiösa myokarditer känner du till?
Svar: Myokardit orsakad av virus (echo, coxackie),
bakterier (difteri, leptospira, stafylokocker) respektive
parasiter (trypanosoma, trikiner).
13. Under vilka förhållanden uppstår en röd (hemorragisk) infarkt?
Svar:
Vid venös ocklusion
I lös vävnad
I vävnad med dubbel blodförsörjning (t.ex. lunga)
I vävnad med svår venös kongestion.
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14. Olfaktoriusneuroblastom är en tumör som uppstår i övre delen av
näskaviteten. Tumören bryter ej sällan igenom det tunna bentaket
(lamina cribrosa) och kan sålunda växa även intrakraniellt.
Tumörtypen kan av patologen malignitetsgraderas enligt Hyams G IIV.
a. Vilket organ/slemhinna utgör utgångspunkt för tumören? (1p)
b. Vilken är åldersfördelningen vid debut? (1p)
c. Vilken behandling lämpar sig bäst vid tumörformen? (1p)
Svar:
a. Luktslemhinnan.
b. 15/55 år. Bimodal.
c. Strålterapi
15. Lungmetastaser förekommer vid ca 50 % av all extrapulmonell
malignitet. Inte sällan utgör de debutmanifestation av en tumör
med tills vidare okänd – ockult – primärlokalisation. För att kunna
ge patienten en optimal behandlig är det viktigt att kunna skilja
metastaserna från en ”äkta” primär lungcancer. Nämn tre olika
växtmönster som lungmetastaser kan uppvisa vid radiologisk
utredning eller vid obduktion.
Svar: multipla noduli, lymfangitisk spridning, endobronkiell växt,
kärlembolisering respektive solitär knöl.
16. Interstitiella lungskjukdomar bjuder ett mångfacetterat
sjukdomspanorama med totalt ca 200 avgränsbara
klinikopatologiska entiteter. Merparten av tillstånden har en okänd
orsak och den histopatologiska bilden i biopsier ej sällan
överlappande. Trots detta är det angeläget att fånga upp
sjukdomarna så tidigt som möjligt och att driva diagnostiken tidigt i
sjukdomsförloppet vid något av de nationella lungmedicinska centra.
Nämn tre symtom eller undersöknings- fynd som patienten kan
förete vid ett besök i primärvården.
Svar: Andnöd, torrhosta, viktminskning, trumpinnefingrar,
urglasnaglar, cyanos.
17. Hur reagerar spottkörtelvävnad om man strålbehandlar en cancer i
munhålan?
Svar: Inflammation, fibros och atrofi. Dubbelsidig bestrålning kan ge
xeroderma, muntorka.
18. Var i magtarmkanalen ser man oftast adenocarcinom?
Om kirurgen valt att operera bort cancern, vilken är då den
viktigaste prognostiska informationen som patologen kan ge efter
undersökning av operationspreparatet?
Svar: Stadieindelning med storlek, djupväxt, radikalitet och
lymfkörtelstatus.
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19. Vilka är de kliniskt viktiga skillnaderna mellan hepatit A, hepatit B
respektive hepatit C?
Svar: Alla är virushepatiter. HA spontanläker, HB oftast, HC sällan.
HB och HC ger levercancer. Vaccin finns mot HA och HB, ej mot HC.
HB är mest smittsam.
20. Diabetes mellitus är en sjukdom där patienterna riskerar att
utveckla långtidskomplikationer. Nämn tre organ som drabbas och
förklara hur skadorna uppstår.
Svar: Nefropati: De glomerulära basalmembranen förtjockas och
glomeruloscleros utvecklas > njurinsufficiens > uremi.
Makro och mikroangiopatier: Hyalin scleros är vanligare hos
patienter med diabetes mellitus och detta förtränger de större
kärlen > sämre cirkulation. I de små kärlen förtjockas de kapillära
basalmembranen av okänd anledning (glykosylering av proteiner?).
Följden blir nedsatt kapillärt blodflöde och t ex minskad
läkningsförmåga vid sår.
Neuropatier: Schwancellsdegenartion leder till segmentell
demyelinisering > sänkt ledningsförmåga > nedsatt känsel.
Retinopati: Orsakas dels av generellt sämre blodflöde
(makroangiopati) i Arteria oftalmica, dels p.g.a. kärlnybildning med
anerysmbildning och blödning från dessa vilket nedsätter
synförmågan.
21. Hypofysen: Nämn de fyra vanligaste typerna av hypofysadenom.
Nämn något typiskt symtom för respektive tumörtyp.
Svar: Adrenocorticotropt hormon - ACTH (Cushings sjukdom - t ex
hypertoni, förhöjt blodsocker, infektionskänslighet, bålfetma, atrofi
av extremiteter m.m.).
Growth hormon - GH (barn: "jätteväxt"/gigantism, vuxna:
akromegali, t.ex. grövre maxill, grövre händer fötter och skalle,
förhögt blodsocker m.m.).
Prolaktin (laktation, minskad libido).
Kromofobt hypofysadenom (ingen hormonproduktion, ofta
synfältsinskränkningar.
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22. Cushings syndrom är ett samlingsnamn för olika tillstånd med
förhöjda kortisolnivåer. Redogör för de olika histopatologiska
diagnoser (PAD) som ses i binjurebarken.
Ge fyra exempel på effekterna av förhöjda kortisolnivåer.
Svar: PAD: A) Morbus Cushing: ACTH-bildande hypofysadenom som
leder till
bilateral diffus binjurebarkshyperplasi - ger ökade kortisolnivåer.
B) Adenom eller nodulär hyperplasi primärt utgående från
binjurebarken ger ökade kortisolnivåer.
C) T ex lungcancer kan producera ACTH som leder till en bilateral
diffus
binjurebarkshyperplasi - ger ökade kortisolnivåer.
D) Vid läkemedelsbehandling med glukocortikoider kan
binjurebarksatrofi
utvecklas.
Effekter: T ex.: Hypertoni, sekundär diabetes mellitus, bålfetma och
atrofi
av extremitetsmuskulatur, "striae" i huden, ökad
infektionskänslighet,
gallstenssjukdom.
23. Binjuremärg: Vad heter den tumör som uppkommer i binjuremärgen
hos vuxna? Vilket hormon bildar denna tumör?
Svar: Feokromocytom. Framförallt bildas adrenalin.
24. Vad innebär sekundär hyperparathyreoidism? Vilka förändringar ses
vid blod/serumanalyser? Vad är den bakomliggande orsaken och
vilka förändringar (histopatologisk diagnos) ses i parathyreoidea?
Svar: Sekundär hyperparathyreoidism beror på ökad
parathormonkoncentration såsom en kompensatorisk åtgärd (till
sjukdom där serum Ca++ -nivån tenderar att sjunka) för sjunkande
serum-kalciumvärden. Serum-kalciumvärden förblir normala eller
något sänkta genom ökad parathyr. aktivitet. Orsaken är vanligen
kronisk njursjukdom men även rakit, osteomalaci och alkalos.
25. Patient tidigare opererad för melanom på vänster underben, söker
nu p.g.a. 2 stycken upp till cm-stora kutana förändringar på vänster
lårs ovansida. Inga palpabla lymfkörtlar i ljumsken.
Vilken är din diagnos? Ange ett alternativ:
a) fjärrmetastaser
b) regionala lymfkörtelmetastaser
c) in transit metastaser
d) recidiv av tidigare diagnostiserade melanom.
Svar: c.
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26. Histologisk undersökning visar tumörvävnad med stora atypiska
cytoplasmarika celler. Vilket ytterligare fynd ger stöd åt
manifestation av melanomdiagnos?
Ange ett alternativ:
a) förekomst av mitoser
b) förekomst av apoptos
c) förekomst av bisarra tumörceller
d) förekomst av pigment.
Svar: d.
27. Vilken histologisk typ av bröstcancer förekommer oftare multifokalt
och även bilateralt än andra bröstcancrar?
Svar:Lobulär cancer.
28. Du misstänker att patienten har avancerad bröstcancersjukdom.
Var i kroppen i första hand kan du upptäcka fjärrmetastaser?
Nämn minst fyra ställen i kroppen där fjärrmetastaser av
bröstcancer är vanliga.
Svar: lever, lunga/pleura, skelettet, hjärna, (andra bröstet ovanligt, oftast ny primär tumör).
29. Varför är det vanligt med oregelbundna blödningar hos kvinnor i 45års ålder?
Svar: anovulatorisk cykel, östrogenstimulans utan progesteron ger
förtjockat endometrium.
30. Hur uppkommer säcktuba, sactosalpinx? Vad kan säcktuba leda till?
Svar: Efter inflammation kan säcktuba uppkomma, är den bilateral
ger det infertilitet.
31. Vilka typer av primära och sekundära demenser känner du till?
Ge minst tre exepel av varje.
Svar:
Primära: Alzheimers, Picks, Huntingtons, Parkinsons.
Sekundärä: Vasculär/multi-infarkt, post-traumatisk, postencephalit, ny variant CJD, AIDS-associerad.
32. Beskriv de olika formerna av spina bifoda som förekommer.
Svar:
Ockulta (saknar dorsala delar av en ryggkota +/- en pigmenterad o.
hårig nevus-lik förändring på huden ovanför), meningocele (när
missbildning är så stor att meningerna ligger utanför deras normala
plats), myelomeningocele (när båda meningerna och ruggmärgen
ligger utanför skydd av ryggraden men är täckt med hud),
Rachischisis (när ryggmärgen ligger på ytan av barnet och är helt
oskyddad).
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33. En äldre kvinna söker Dig för trötthet och blodprover visar B-Hb 100
g/L (ref. område 120-150 g/L), Ery-MCV 100 fL (ref område 76-97
fL), B-LPK 3,5x109/L (ref. område 4 – 9x109/L) och B-TPK
120x109/L (ref. område 150 – 400x109/L). Du tar ett benmärgsprov
och patologen berättar för Dig att märgen är cellrik och att det finns
hematopoetiska celler med avvikande utseende såsom
ringsideroblaster, erytropoetiska celler med knoppiga kärnformer
och granulocyter med endast två kärnsegment (normala
granulocyter ska ha 3-5 kärnlober).
a. Vilken hematologisk sjukdom har patienten?
Svar: Myelodysplastiskt syndrom eller Refraktär anemi.
b. Vad anses vara orsak till denna sjukdom?
Svar: Förvärvad genetisk skada.
34. En äldre kvinna söker Dig för trötthet och blodprover visar B-Hb 100
g/L (ref. område 120-150 g/L), Ery-MCV 120 fL (ref område 76-97
fL), B-LPK 3,5x109/L (ref. område 4 – 9x109/L) och B-TPK
120x109/L (ref. område 150 – 400x109/L). Du tar ett benmärgsprov
och patologen berättar för Dig att märgen är cellrik och att det finns
hematopoetiska celler med avvikande utseende såsom stora
erytropoetiska celler, jättestavkärniga myeloiska celler och
hypersegmenterade granulocyter (fler än
5 kärnlober).
a. Vilken anemiform har patienten?
Svar: Megaloblastisk anemi.
b. Vad är orsaken till denna anemiform?
Svar: B12 eller Folatbrist.
35. En femårig flicka inkommer i dåligt tillstånd med feber och trötthet.
Du noterar att flickan är påtagligt blek och vid undersökning
framkommer slemhinneblödningar, lymfadenopati (förstorade
lymfkörtlar) och hepato/splenomegali (förstoring av levern och
mjälten). Blodprover visar B-Hb 70 g/L (ref. område 120 – 150 g/L),
B-LPK 50x109/L (ref. område 4 – 9x109/L) och B-TPK 15x109/L (ref.
område 150 – 400x109/L). Blodutstryk visar att det höga B-LPK
värdet betingas av en kraftig ökning av blaster (>20%).
a. Vilken hematologisk tumörsjukdom har patienten?
Svar: Akut leukemi och eftersom det är ett barn så är det sannolikt
en akut lymfatisk leukemi (ALL).
b. Vad är orsaken till slemhinneblödningarna?
Svar: Det låga trombocytvärdet.
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36. En äldre man söker för trötthet och Du konstaterar att mannens
lever och mjälte är kraftigt förstorade (hepato/splenomegali).
Blodprover visar B-Hb 90 g/L (ref. område 140 – 170 g/L), B-TPK
100x109/L (ref. område 150 – 400x109/L) och B-LPK 3x109/L (ref.
område 4 – 9x109/L). Du försöker ta ett benmärgsprov men märgen
är påtagligt seg och det är först efter flera försök som Du lyckas få
ut något material för undersökning. Patologen berättar för Dig att
segheten beror på en påtaglig binvävsökning i märgen och bland de
fåtaliga hematopoetiska cellerna finns patologiskt förändrade
megakaryocyter.
a. Vilken hematologisk tumörsjukdom har patienten?
Svar: Kronisk myelofibros.
b. Varför är mjälten så stor?
Svar: Extramedullär hematopoes.
37. Vad betyder att patienten har lymfom stadium IA?
Svar: Endast en grup av lymfkörtlar är engagerad och patienten har
inga allmäna symtom.
38. Vad är den vanligaste lokalisationen för extranodala lymfom?
Svar: Magsäck.
39. Ange de två vanligaste subtyperna av Hodgkinlymfom.
Svar: Nodulär skleros och blandad typ (mixed cellularity).
40. Ange de två vanligaste laboratoriefynden vid kronisk lymfatisk
leukemi.
Svar: Anemi och lymfocytos.
41. Osteosarkom. Vanligaste lokalisation? Typisk insjuknandeålder?
Typiskt radiologiskt utseende? Diagnostiskt kriterium histologiskt?
Svar:
Distala femur/proximala tibia (d.v.s. knäregionen). 20 års åldern.
Skleros och osteolys. Produktion av osteoid.
42. Vanlig komplikation till enkel bencysta?
Svar:patologisk fraktur
43. En 64-årig man ligger inlagd på njurmedicinsk klinik för utredning.
Njurbiopsi ger diagnosen membranös nefropati. Mannen besväras av
ihärdig hosta och lungröntgen visar ett relativt väl avgränsbart
infiltrat i vänster ovanlob samt förstorade mediastinala körtlar.
a) På basen av vilka symtom tror du patienten har blivit
inremitterad för (obs) njurmedicinsk utredning.
(2p)
Svar: Nefrotiskt syndrom; grav proteinuri, ödem, hypoalbuminemi,
hyperlipidemi.
b) Hur kan man resonera om lungfynden avseende patientens
njursjukdom? Samband? (1p)
Svar: Patienten kan ha lungcancer och på grund av att
cancersjukdomen har en sekundär variant av membranös nefropati
utvecklats. En annan möjlighet; pneumoni på grund av ökad
infektionskänslighet till följd av det nefrotiska syndromet.
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44. Varför är det viktigt att följa upp diabetespatienter avseende
förekomsten av eventuell mikroalbuminuri?
Svar: Mikroalbuminuri signalerar att patienten har ökad risk att på
sikt utveckla diabetesnefropati och bör därför erbjudas
antihypertensiv behandling med angiotensin coverting enzyme(ACE-) hämmare eller angiotensin II-receptor-blockare. Detta i ett
försök att förhindra eventuell utveckling till manifest
diabetesnefropati
45. Nämn den troligaste vanligaste orsaken till akut njursvikt.
Svar: Läkemedelsbiverkan (antibiotika, NSAID osv).
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D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Göran Andersson

1.

a) Vilka är de viktigaste mekanismerna för läkning av skadad vävnad?

2p

b) Hur påverkas organfunktionen?
Svar: : regeneration- skadad vävnad ersätts av ursprunglig vävnad- ingen
funktionsnedsättning
Ärrläkning-skadad vävnad ersätts med kollagen bindväv-nedsatt funktion jämfört
med ursprunglig vävnad

2.

Vilket ärftlighetsmönster karaktäriserar genetiska sjukdomar associerade med Xkromosomer?
Svar: :

Recessiva

Drabbar företrädesvis män
Mamman är asymptomatisk bärare, 50% av
sönerna ärver sjukdomsanlaget, 50% of döttrarna är bärare

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Lennart Eriksson

3.

Vad menas med att tumörer är heterogena?

2p

Svar: Varje tumör är unik pga slumpvisa förändringar i en genetisk instabil
cellpopulation. Heterogeniteten ses mellan tumörer, inom en och samma tumör
och innebär även att tumören förändras över tiden. Dessutom varierar tumören
med avseende på cellhalt, stroma, inflam celler vaskularitet, nekros etc.

4.

Invasiva tumörer stadieindelas enligt ett principiellt nomenklatursystem. Ange de
olika stadiernas beteckning och motsvarande invasionsdjup.
Svar: Grad 0-IV = in situ = ingen invasion. I = ytlig invasion i submucosan. II =
invasion ned till muskularis. III = invasion av hela muscularis. IV = Spridning
genom hela organet.

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Lennart Eriksson

5.

Definiera följande termer:
a. Relaps
Recurrence of tumour
b. Remission The tumour disappers and can not be detected

2p

6.

Vid klassifikation av tumörer anges tumörens differentieringsgrad. Vad innebär
detta begrepp och hur används informationen kliniskt vid bedömning och
behandling av en patient med malign tumörsjukdom

3p

Svar: Grad av likhet med ursprungsvävnaden, dvs hur många vävnadsspecifika
gener som uttrycks och i vilken grad de uttrycks. Lågt diff: snabbväxande, i många
fall mer känslig för strålbehandling och cytostatikaterapi. Högt diff:
långsamväxande, oftast mindre känslig för strålning och cytostatika.

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Staffan Strömblad

7.

Varför används angiogenesinhibitorer kliniskt eller kan komma att användas
kliniskt? För vilket/vilka ändamål?
Svar: Angiogenesis is a central component of several disease states, including
cancer, adult blindness, and chronical inflammation and angiogenesis inhibitors
may therefore be used to treat such states of disease.

3p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Minna Thullberg

8.

Tumörutveckling fungerar som en kurs om evolution-de mesta starka överlever.
2p
Om en cell i en proliferande vävnad får en punktmutation under celldelningen.
Vad händer då med denna cell? Hur förändras cellens egenskaper? Det finns flera
svar på denna fråga. Gradera dina svar efter sannolikhet. Vad är det mest sannolika
scenariot. Det näst mest sannolika etc. Motivera ditt svar.
SVAR 1:
Most likely: Nothing will happen-the mutation will be in a non-coding region.
Second most likely. The mutation is not of benefit for this cell and the cell will
grow slower and dissappear or die.
Rare: the mutation is beneficial for the cell and changes either the cells growth
characteristics or response to apoptosis. The cell might now be a precursor for
cancer development.

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Olle Danielsson

9.

Vilka cancerformer utgår från
a) Thyroideaepitelceller?
b) C-celler?
c) Vilken av ovanstående cancerformer har sämst prognos?
d) Vilken är associerad med multipel endokrin neoplasi (MEN)?

3p

Svar:
a) papillär thyroideacancer, follikulär thyroideacancer, anaplastisk
thyroideacancer
b) medullär thyroideacancer
c) anaplastisk thyroideacancer
d) medullär thyroideacancer

10. a) Nämn de två vanligaste orsakerna till primär hyperparathyroidism.
b) Ange två tillstånd som kan leda till sekundär hyperparathyroidism.
Svar: a) hyperplasi och adenom
b) njurinsufficiens och malabsorption

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Mikael Björnstedt

11. Förklara vilka patofysiologiska mekanismer som ger patienten besvär vid astma.

3p

Svar: Ödem, glattmuskel kontraktion/bronkkonstriktion, slemsekretion

12. Vilken histologisk typ av cancer är oftast larynxcancer?
Svar: Skivepitelcancer.

1p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Birger Christensson

13. Vilka är de konsekvenser man kan se av benign essentiell hypertoni, eller med
andra ord, vad vill man förhindra genom medicinering?

2p

Svar: Ökad risk för kardiovaskulär sjukdom som atherscleros, hjärtinfarkt och
stroke, hjärtsvikt.

14. a) Vad är incidensen av medfödda hjärtmissbildningar?
Svar: 1%
b) Vilka är de tre vanligaste medfödda hjärtmissbildningarna?
Svar: Septumdefekter på förmaks respektive kammarnivå samt öppetstående
ductus arteriosus.

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Birger Christensson

15. Vilka faktorer ökar risken för ventrombos?

2p

Svar: förlångsammat blodflöde, immobilisering, ökad viskositet, polycytemi, ökad
koagulabilitet.

16. Namnge två organ i vilka man kan se ”röda” infarkter och varför.
Svar: Lunga och tarm pga kollateral cirkulation.

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Nikos Papadogiannakis

17. Vilka är de vanligaste etiologierna till kronisk hepatit?

3p

Hepatit B och C infektion, autoimmun kronisk hepatit.

18. Vilken är den vanligaste benigna tumören i lever?

1p

Hemangiom.

19. a) Vad är kronisk pankreatit?
b) Vilken är den vanligaste associerade riskfaktorn för utveckling av sjukdomen?
Kronisk inflammation/fibros med progressiv destruktion av pankreas. Ses nästan
alltid i samband med kronisk alkoholism.

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Maria Sylvan

20. Corpuscancer (endometriecancer) och cervixcancer är två maligna tillstånd i
livmodern som skiljer sig åt på flera sätt. Beskriv skillnaderna beträffande:

3p

a) Debutålder
b) Etiologi
c) Histologisk typ

21. Endometrios
a) Definiera begreppet
b) Vilka symtom kan patienten ha?

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Maria Sylvan

22. Birgitta 61 år har gått hos hudläkare för eksem på bröstvårtan. Hon har fått
lokalbehandling ett halvår utan att bli bättre. Hon söker nu en annan läkare som
genast misstänker en bröstsjukdom som har eksem på bröstvårtan som
ettkardinalsymtom.
Vilken sjukdom rör det sig om (vad kallas fenomenet)?

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Anna Tolf

23. a) Vad menas med kryptorchism?
b) Varför är det viktigt att åtgärda detta tillstånd?

3p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Katalin Dobra

24. Vid uppkomst av adenocarcinom i tjocktarmen ses en rad genetiska avvikelser.
Redogör för dessa och ange vilka mutationer sker vid olika faser av
tumörutvecklingen.

2p

25. a) Förklara begreppet ileus.

3p

b) Ge två exempel på sjukdomstillstånd som kan leda till ileus och motivera ditt
svar.

D04HPA, vt05
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Namn:

Katalin Dobra

26. a) Vad är patomekanismen för ischemisk skada i tarmen?
b) Vilka allvarliga komplikationer kan man förvänta sig?

4p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Annika Wernerson

27. a) Nefritiskt syndrom kännetecknas bl. a. av att patienten har hematuri. Vilka
andra symtom/tecken ingår i detta begrepp?

2p

b) Hematuri behöver dock inte innebära att patienten har nefritiskt syndrom. Ge
tre andra exempel på sjukdomar där patienten kan ha hematuri!

28. Johan, 7 år, kommer till barnakuten tillsammans med sin mamma och pappa p.g.a. 3p
att han kissat blod. Det framkommer då du tar anamnes att Johan insjuknade med
feber och halsont för 10 dagar sedan och att han fortfarande har lite besvär av
detta.
a) Ange en tänkbar (trolig) orsak till Johans besvär.
b) I den vidare utredningen beslutar man sig för att göra en njurbiopsi på Johan.
Biopsin skickas till patologen. Vilka olika tekniker brukar en patolog använda sig
av för att kunna göra en så bra och komplett bedömning som möjligt på en
njurbiopsi?
c) I biopsisvaret står det en hel del information. Bl. a. att man ser en färsk
glomerulär crescent. Vad är en crescent för något?

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Annika Wernerson

29. Pyelonefrit
a) Vad är det?
b) Det finns ett antal riskfaktorer som kan medföra att en patient får upprepade
pyelonefriter. Ange två sådana och beskriv varför de medför en riskökning.

3p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Nikos Papadogiannakis

30. Vilka är de vanligaste orsakerna till intrauterin fosterdöd (efter gestationsvecka
22)?
Placentaavlossning (ablatio), infektioner, kromosomrubbningar, maternell
sjukdom (framförallt preeklampsi).

3p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Barbro Lundh-Rozell

31. Maligna hudmelanom klassificeras numera enligt amerikansk modell enligt TNM. 2p
Liksom för övriga tumörtyper anger T prognostiskt viktiga egenskaper hos
primärtumören.
Hos hudmelanom är det två egenskaper som avgör T-stadium – vilka?
Svar: Tjocklek i mm enligt Breslow och eventuell förekomst av ulceration.

32. Kaposi sarkom (KS);
a) Är associerade till ett virus – vilket?
b) Vilken typ av celler består tumören av?
Svar:
a) Herpesvirus typ 8 (HHV8)
b) endotelceller

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Anders Hjerpe

33. a) Vad är artros?

3p

Ledbrosk förstörs
b) Förklara hur detta tillstånd uppstår.
Tung punktbelastning
Sönderfall av ytlig ??? med frisättande av ????
Nedbrytning av matrix inkl PG
Förlust av vätsketrycket
För??? och sönderfall av brosk

34. a) Vad är osteoporos?

2p

För lite ben i förhållande till behovet / normalsamm??
b) Vad orsakar tillståndet?
Bristande balans mellan nysyntes och nedbrytning
(kan komma andra svar med olika faktorer som östrogenbrist, imobilisering etc)

35. Vid vilka kliniska frågeställningar använder man sig av exfoliativ cytologi?

2p

D04HPA, vt05
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Namn:

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Birgitta Sander

36. För lågt antal polymorfnukleära granulocyter i blodet kallas neutropeni eller ibland 3p
agranulocytos.
a) Vad är det för skillnad mellan dessa begrepp?
b) Vilka symtom kan utvecklas hos en patient med neutropeni respektive en
patient med agranulocytos?
Svar: Neutropeni: lätt till måttlig sänkning av granulocyter i perifert blod (<1-5 x
10(9))
Agranulocytos: nästan inga granulocyter (<0.5 x 10(9)).

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

37. Vid akut leukemi ses ökat antal blaster.
a) Vad är en blast?
b) Hur många blaster krävs i benmärgen för diagnosen akut leukemi (ange som %
av kärnförande celler)
Svar: a) En omogen hematopoetisk precursorcell som kan vara mer eller mindre
lik en stamcell.
b) 20%

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Birger Christensson

38. Precursorcell lymfom och leukemier drabbar i högre frekvens en viss åldersgrupp, 1p
vilken?
Svar: Barn

3p
39. Vilka två undersökningsmetoder förutom patologi/cytologi används vanligen för
att diagnostisera multipelt myelom och vad är det man påvisar med dessa metoder?
Svar. Förekomst av klonalt band i serum/urin elfores (M-komponent). Förekomst
av osteolytiska lesioner på slätröntegen.

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Inger Nennesmo

40. Vilken lokalisation i hjärnan har de allra flesta blödningarna orsakade av högt
blodtryck?
Svar: centralt i storhjärnan, (basala ganglier, thalamus)

1p

41. Hur ”läker” en infarkt i hjärnan?
Svar: med bildandet av en kavitet

1p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

42. Vad innebär kommunicerande hydrocefalus?
Svar: fritt flöde av likvor mellan ventriklarna men störd återresorption

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Inger Nennesmo

43. Var i hjärna är flertalet primära hjärntumörer belägna hoa a) vuxna, b) barn?
Svar: a) supratentoriellt, b) infratentoriellt

2p

44. Ange tre regioner för hernieringar i hjärnan vid ökat intrakraniellt tryck!
Svar: under falx, över tentoriet, ner i foramen magnum

3p

45. Vilken är den typiska mikroskopiska förändringen vid upphävd innervation av
skelettmuskulaturen?
Svar: grupper av atrofiska fibrer

1p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Magnus Söderberg

46. Den exakta sekvensen av händelser vid utveckling av diabetes mellitus typ I
(”ungdomsdiabetes”) är fortfarande ofullständigt känd. Beskriv patogenesen som
anses mest sannolik i dagsläget.

2p

Svar: Autoimmun cellförmedlad reaktion mot betaceller i pancreas.

47. Amyloidbildning förefaller acceleras av förekomsten av en s k AEF (”amyloid
enhancing factor”). Vad består AEF av?
Svar: Korta polymeriserade fragment av amyloidogena proteiner, som senare
förlängs till de fibriller som är startpunkten för amyloidinlagring.

1p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Melek Üstün

48. Obduktioner görs dels på patologen dels på rättsmedicin. Vad och vem avgör var
obduktionen skall äga rum?

2p

49. Vävnadsprover som skickas till patologen läggs i de flesta fall i s.k.
fixeringslösning.

2p

a) Varför?
b) Vilken lösning använder man vanligtvis?
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På väg till KS cyklar du omkull och slår i med benet mot
asfalten. Skinnet klarade sig utan skråmor. Efter ett par veckor
ses ett kvarvarande gul-brunt blåmärke på låret. Den gulbruna
färgen beror på ansamling av:
a) melanin
b) bilirubin
c) hemosiderin
d) glykogen
e) lipofuscin
Svar: C. Järnet i hemet från röda blodkropparna vid blödningen
har tagits upp i hemosideringranula.
Vävnadskada leder till förändringar i kärlväggen på kapillärer
och postkapillära venulae. Vilka förändringar ses och vad leder
förändringarna till?
Svar: Luckbildning, läckage av vätska och plasma komponenter,
emigration av leukocyter och erytrocyter. Aktivering av
adhesionsreceptorer på endotelytan som leder till att leukocyter
binds till endotelet och kan vandra ut i vävnaden.
Nämn 3 olika fenomen som ses vid sårläkning och som
påverkas/regleras av tillväxtfaktorer.
Svar: Angiogenes, chemotaxis, proliferation, kollagensyntes och
kollagenassekretion.
Vilket är det mest typiska symptomet vid testiscancer? Ange
endast ett!
Svar: knöl i testikeln (även förstoring av testikeln ger full
poäng).
Vad är Gleasongradering? Vilken sjukdom graderas enligt
Gleason? Vad är "Gleason summa (score)"? Beskriv mycket
kortfattat vad graderingssystemet grundar sig på och hur det
korrelerar till prognosen.
Svar: Ett graderingssystem för prostatacancer som grundar sig
på körtelarkitekturen. Ju större avvikelse från normal
körtelbildning, desto högre grad. Gleason summa = summan av
de två dominerande graderna. Ju högre summa, desto sämre
prognos.
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a. Vad är PSA? Var produceras det? Vilken nytta har patienten
av PSA (normalfysiologiskt)?
b. Vilken nytta har patologen av PSA?
c. Vilken nytta har urologen av PSA?
d. Vilken är huvudorsaken till att man ännu inte infört s.k.
PSA-screening i Sverige?
Svar:
a. Ett proteolytiskt enzym som produceras i prostata.
Reproduktionsfysiologiskt viktigt eftersom det gör sperman
lättflytande.
b. Patologen kan färga en metastas immunhistokemiskt för PSA
för att utreda om metastasen kommer från en prostatacancer.
c. Urologen kan mäta PSA i serum för detektion av
prostatacancer. Om serum-PSA är förhöjt kan patienten ha
prostatacancer, men det är inte bevisande.
d. Allmän PSA-screening har inte införts i Sverige framför allt
därför att det leder till överbehandling av ofarliga cancrar och
man är osäker på vilken nytta den gör i förhållande till
bieffekterna.
Vad är utmärkande för en anaplastisk tumör?
a) morfologiskt?
Robbins
Failure of differentiation, rather than dedifferentiation of specialized cells,
b) kliniskt?
accounts for their undifferentiated appearance. Recent studies also indicate
that in some cases, dedifferentiation of apparently mature cells does occur
Svar:
a. En anaplastisk tumör är dedifferentierad och uppvisar hög
grad av cellatypi (stark polymorfism eller pleomorfism).
b. Anaplastiska tumörer är i regel mycket högmaligna d.v.s.
växer snabbt och uppvisar en stark benägenhet att
metastasera.
Hur benämns en:
a) benign tumör utgången från blodkapillärer?
b) malign tumör utgången från broskvävnad?
c) benign tumör utgången från glatt muskulatur?
d) malign tumör utgången från hjärnans stödjevävnad?
e) malign tumör utgången från lymfkärl?
f) benign tumör utgången från körtelvävnad?
Svar:
a) kapillärt hämangiom
b) kondrosarkom
c) leiomyom eller bara myom
d) malignt gliom
e) lymfangiosarkom
f) adenom
Vad ingår i TNM-systemet?
Svar:
T = Primärtumörens storlek
N = Regionala lymfkörtelmetastaser
M = Fjärrmetastaser
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Beskriv kortfattat 4 mekanismer för aktivering av onkogenfunktion.
Svar:
a) ökat antal kopior av onkogenen p.g.a. aneuploidi.
b) ökat antal kopior av onkogenen p.g.a. genamplifiering.
c) aktiverad transkription av onkogenen p.g.a. translokation av
onkogenen intill annan aktiverad gen, t.ex. myc intill
immunoglobulingen i lymfoida celler.
d) muterad onkogen med konstant aktiverat onkogenprotein
som följd, t.ex. punktmutation i ras eller bildning av ett
fusionsprotein som resultat av en translokation.
Vad kan ett öppet foramen ovale leda till?
Svar: Paradoxal embolisering. Initial vänster-till-höger
shunt som leder till överbelastning av lungkretsloppet.
I extrema fall lungfibros, cor pulmonale och shunt
höger-till-vänster med cyanos (Cyanosis tardiva) som följd.
Vad är Wegener's granulomatos?
Svar: En granulomatös, nekrotiserande vaskulit av okänd
etiologi som drabbar övre andningsvägarna och njurarna. Går
typiskt med c-ANCA antikroppar. Snabbt fatal utan aggressiv
terapi. Vanligare hos kvinnor.
Vilken är vanligaste orsaken till pankreatit?
Svar: Gallsten eller alkoholöverkonsumtion.
Gastresophageal refluxsjukdom (GERD) ger esofagit. Vad kan
ge GERD? Vilka symtom och risker finns förknippade med
GERD?
Svar: Försämrad sphinkterfunktion i distala esophagus,
hiatusbråck, kan ge inflammation och körtelmetaplasi, smärtor,
sår och i värsta fall cancer.
Hur uppstår ett duodenalsår. Vilka komplikationer kan det leda
till?
Svar: Ofta förknippat med helicobacterinfektion i magsäcken.
Kan perforera och ge blödning.
Vad är pseudomembranös kolit?
Svar: Efter en antibiotikakur kan man få tillväxt av clostridium
diff. som ger colitbesvär av varierande grad.
Diabetes mellitus förekommer framförallt i två varianter.
Redogör kortfattat för sjukdomsmekanismen, förändringar i
kroppens metabolism och de symtom som patienten upplever.
Svar: DM typ 1: Autoimmun sjukdom. Kroppen uppfattar
insulincellerna som främmande och antikroppar bildas vilket
leder till en nedbrytning av insulincellerna. Insulinbrist uppstår
vilket leder till förhöjd blodsocker-koncentration, förluster av
vätska via njurarna som ger uttorkning. Patienterna upplever
ökad törst, stora urinmängder, intorknings-symtom trötthet,
illamående, buksmärtor, klåda i underlivet, amenorré,
medvetandestörning/medvetslöshet.
DM typ 2: Otillräcklig insulinproduktion och frisättning,
insulinresistens i vävnaderna Utlösande faktor krävs, fetma kan
vara en sådan.
Symtomen är likartade för typ 1 resp typ 2 diabetes, men
förloppet vid debuten är långsammare för DM typ 2.
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Förklara vad primär hyperparathyreoidism innebär? Vilka
förändringar kan uppmätas i blodet? Vilka histopatologiska
diagnoser (PAD) förekommer i parathyreoideakörtlarna? Vilken
är den vanligaste histopatologiska diagnosen?
Svar: Primär hyperparathyreoidism innebär en överaktivitet
utgående från parathyreoideakörtlarna med förhöjda halter
parathormon som orsakar hyperkalcemi.
Blodanalyser visar förhöjt parathormon, förhöjt kalcium samt
sänkt fosfatvärde.
PAD: parathyreoideaadenom (80-85%),
parathyreoideahyperplasi (15-20%), parathyreoideacancer
(<1%).
Binjurebark: Vilka symtom/ andra förändringar uppkommer hos
patienter med aldosteronproducerande tumörer (Conn's tumör).
Svar: Påtaglig uttröttbarhet av muskulaturen, törst, ökade
urinmängder. Vid undersökning noteras hypertoni med
hypokalemi och lätt hypernatremi.
Redogör för symtomen som utvecklas hos patienter med den
vanligaste endokrina pancreastumören (insulinom). Är denna
tumör i huvudsak bening eller malign?
Svar: De höga insulinhalterna leder till lågt blodsocker
(hypoglykemi) vilket är mest uttalat på morgonen, efter
ansträngning och några timmar efter måltid. Patienten upplever
hunger, buksmärtor, omtöckning, dubbelseende, ev. kramper,
medvetslöshet vilket kan leda till hjärnskador eller att patienten
avlider. Tumören är huvudsakligen benign.
Hypofysadenom förekommer främst i 4 olika varianter. Nämn 2
av dessa och några förändringar de ger.
Svar:
- ACTH-bildande hypofysadenom ger Cushings sjukdom med
bilateral binjurebarkshyperplasi och ökade mängder cortisol.
Growth hormone (GH)-producerande hypofysadenom ger
gigantism (jätteväxt) hos yngre och akromegali hos vuxna.
- Prolaktin-producerande hypofysadenom ger galaktorré,
amenorré, bortfall av libido.
- Kromofobt hypofysadenom (icke hormonbildande) ger inga
hormonella symtom. Tryck på synnervskorsningen kan ge
bilateral hemianopsi (skygglappsseende) vilket kan orsakas av
samtliga hypofysadenom.
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Du arbetar som underläkare på en patologavdelning och får ett
bröstpreparat med en tumör till din utskärning. Hur beskriver
Du det makroskopiskt?
a) en klassisk bröstcancer?
Svar:- hård (pga kompakt bindväv)
- fast mot underlaget
- icke avkapslad
- strålig (Grossly, “stellate” infiltration)
- fettvävnadsnekros runt tumören (saffransgult fett)
- nekroser, ”comedoner”
- blödningar
b) ett fibroadenom?
Svar:. kompakt (ej hårt)
- välavgränsat, rundat/ovalt avkapslat
- solid (saknar nekroser och blödningar)
- rörlig mot underlaget
Malignt mesoteliom är en av de få tumörsjukdomarna som
primärt drabbar kroppens serösa hålrum. Tumören är i de allra
flesta fall diffust spridd och därmed i princip inoperabel då den
diagnostiseras. Detta beror på sena symptom. Nämn den
väsentligaste etiologiska faktorn!
Svar: Asbestexponering.
Ange det viktigaste symtomet vid glottisk larynxtumör.
Svar: Heshet.
Ange tre symtom på tumörsjukdom i näsa-bihålor!
Svar: Nästäppa, näsblödning, snuva, ansiktsdeformitet, smärta,
exoftalmus, n. facialispåverkan.
Leiomyom i uterus är vanligt förekommande. Vilka besvär kan
dessa ge upphov till? Är de farliga?
Svar: Myom kan ge smärtor, blödningsbesvär, infertilitet,
tarmbesvär. De är benigna. Mycket ovanligt med maligna
leiomyosarkom.
En i övrigt frisk kvinna i 20-årsåldern får plötsligt mycket ont i
buken. Hon blir kallsvettig och förs in till sjukhus för bedömning
och åtgärd. Vilken gynekologisk åkomma ska man utreda?
Svar: Extrauterin tubargraviditet.
Beskriv Guillain-Barré syndrom (postinfektiös polyradiculoneuropati) under rubrikerna: Förekomst, Orsak, Vilka
neurologiska funktioner som huvudsakligen berörs, Prognos.
Svar: Förekomst: vanligaste paralytiska sjukdomar i utvecklade
länder.
Orsak: förekommer vanligen ca 2 veckor efter en infektion,
t.ex. CMV och campylobacter.
Motorfunktioner och autonoma nervsystemet berörs.
Prognos: 75% helt återställda. 20% kvarvarande men, 5% dör.
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En cyklist (utan hjälm) är inblandad i en trafikolycka på en
enslig väg och får skallskador. Han förlorar medvetandet i
samband med olyckan, men vaknar sedan till. Han förlorar
återigen medvetandet och vid ankomsten till sjukhuset (6
timmar senare) upphör spontan andning. Röntgen visar en
högersidig skallfraktur. Vid undersökningen finner man att
patienten är hjärndöd. Vad skulle Du vänta Dig att finna vid
obduktionen?
Svar: Högersidigt extraduralhematom. Förskjutning av hjärnan
åt vänster sida med cingulagyrus-bråck under falx cerebri.
Hjärnytan tillplattad. Uncusbråck/hippocampusbråck vid
tentorium. Tillklämning av III:e nerv. ”Kerohnas notch”
(pyramidbaneskada). Lillhjärnstonsillerna hernieras ner i
foramen magnum. Arteria cerebelli post tillklämmes –
infarcering av lillhjärnan. Ponsblödning.
Nämn vilka sjukdomar som har inklusioner som patognomona
förändringar.
Svar: Virusjukdomar (t.ex. Rabies) , Pick´s sjukom, Parkinsons
sjukdom (Lewy kroppar).
Vid B-cellslymfom är B-celler monoklonala. Vad betyder detta
och hur kan man undersöka B-cellernas klonalitet?
Svar: Om majoritet av cellerna positiva endast för kappa eller
endast för lambda lätta Ig kedjor är B-cellerna monoklonala
Detta kan undersökas med monoklonala antikroppar mot
kappa- och lambda-kedjor och flödescytometri eller
immunhistokemiska färgningar.
Vad heter celler som är karakteristiska för Hodgkinlymfom och
hur ser de ut (rita gärna)?
Svar: Reed–Sternbergceller. Ser ut som uggleögon.
Vilken infektion orsakar lymfkörtelförstoring med förekomst av
granulom och flerkärniga jätteceller samt centrala nekroser?
Svar: Tuberkulos.
En patient utvecklar en stor myocardinfarkt. Något dygn efter
infarktdebuten försämras njurfunktionen snabbt. Vilken är den
troliga njurskada patienten har drabbats av? Beskriv kort vad
denna skada morfologiskt karakteriseras av.
Svar: Akut tubulär nekros. Nekros i tubulusepitelet som avstöts
och bildar cylindrar i tubuli.
Hur ser den histopatologiska bilden ut vid fokal segmentell
glomeruloskleros? Vilken klinisk syndrombild brukar man se vid
denna typ av njursjukdom?
Svar: En del glomeruli uppvisar segmentellt utbredda
skleroseringar. Nefrotiskt syndrom.
Ange tre riskfaktorer för utvecklande av hudmelanom.
Svar: Hereditet, antal naevi-förekomst av dn, brännskador som
barn etc.

Tentamen Patologi VT05
Facit

37.

38.

39.

40.

41.

7

En femårig flicka inkommer i dåligt tillstånd med feber
och trötthet. Du noterar att flickan är påtagligt blek och
vid undersökning framkommer slemhinneblödningar,
lymfadenopati (förstorade lymfkörtlar) och
hepato/splenomegali (förstoring av levern och mjälten).
Blodprover visar B-Hb 70 g/L (ref. område 120 – 150
g/L), B-LPK 50x109/L (ref. område 4 – 9x109/L) och BTPK 15x109/L (ref. område 150 – 400x109/L). Blodutstryk
visar att det höga B-LPK värdet betingas av en kraftig
ökning av blaster (>20%).
a. Vilken hematologisk tumörsjukdom har patienten?
Svar: Akut leukemi och eftersom det är ett barn så är
det sannolikt en akut lymfatisk leukemi (ALL).
b. Vad är orsaken till slemhinneblödningarna?
Svar: Det låga trombocytvärdet.
En äldre kvinna inkommer p.g.a. tilltagande trötthet,
viktnedgång och låggradig feber. Du finner att mjälten är
förstorad och blodprover visar B-LPK 150x109/L (ref område 49x109/L) p.g.a. en påtaglig granulocytos.
a. Vilken hematologisk tumörsjukdom har patienten?
Svar: Kronisk myeloisk leukemi (KML).
b. Vilken kromosomrubbning karakteriserar denna
hematologiska tumörsjukdom?
Svar: Philadelphia kromosom.
En medelålders man söker Dig för tilltagande trötthet. Du
noterar att patienten är påtagligt blek och blodprover visar B-Hb
70g/L (referensområde 130-160g/L) och Ery-MCV 68 fL
(referensområde 76-96 fL). Vidare noterar Du att S-Fe är lågt
men att S-Transferrin är högt.
a. Vilken typ av anemi har patienten (mikro-/normo/makrocytär)?
Svar: Mikrocytär anemi (järnbrist anemi).
b. Eftersom S-Fe (järnkoncentrationen i serum) är lågt så
skriver Du ut järntabletter till patienten. Rätt handlagt
(Ja/Nej. Motivera)?
Svar: Nej. Orsaken till järnbristen måste fastställas innan
man förskriver järntabletter.
En äldre kvinna söker Dig för trötthet. Blodprover visar B-Hb 90
g/L (ref. område 120 – 150 g/L), B-LPK 3,5x109/L (ref. område
4 – 9x109/L) och B-TPK 120x109/L (ref. område 150 –
400x109/L). Ytterligare blodprover visar S-Haptoglobin 0 g/L
(ref. område 0,45 – 2,75 g/L), Ery-Retikulocyter 0,1 % (ref.
område 0,2 – 2%) och Ery-MCV 120 fL (ref. område 76 – 96
fL).
a. Vilken typ av anemi har patienten?
Svar: Makrocytär anemi. Megaloblastanemi (B12/Folatbrist).
b. Varför är Haptoglobin så lågt?
Svar: Benmärgshemolys (En del av de patologiskt stora
erytropoetiska celler går under och dör i benmärgen).
Nodulär fasciit misstolkas ibland som sarkom: Nämn 4
histopatologiska egenskaper för denna entitet.
Svar: Välavgränsad, celltät, blödningar, inflammation, mitoser,
jätteceller (enstaka)
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Göran Andersson

1.

a) Vilka är de viktigaste mekanismerna för läkning av skadad vävnad?

2p

b) Hur påverkas organfunktionen?
Svar: : regeneration- skadad vävnad ersätts av ursprunglig vävnad- ingen
funktionsnedsättning
Ärrläkning-skadad vävnad ersätts med kollagen bindväv-nedsatt funktion jämfört
med ursprunglig vävnad

2.

Vilket ärftlighetsmönster karaktäriserar genetiska sjukdomar associerade med Xkromosomer?
Svar: :

Recessiva

Drabbar företrädesvis män
Mamman är asymptomatisk bärare, 50% av
sönerna ärver sjukdomsanlaget, 50% of döttrarna är bärare

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Lennart Eriksson

3.

Vad menas med att tumörer är heterogena?

2p

Svar: Varje tumör är unik pga slumpvisa förändringar i en genetisk instabil
cellpopulation. Heterogeniteten ses mellan tumörer, inom en och samma tumör
och innebär även att tumören förändras över tiden. Dessutom varierar tumören
med avseende på cellhalt, stroma, inflam celler vaskularitet, nekros etc.

4.

Invasiva tumörer stadieindelas enligt ett principiellt nomenklatursystem. Ange de
olika stadiernas beteckning och motsvarande invasionsdjup.
Svar: Grad 0-IV = in situ = ingen invasion. I = ytlig invasion i submucosan. II =
invasion ned till muskularis. III = invasion av hela muscularis. IV = Spridning
genom hela organet.

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Lennart Eriksson

5.

Definiera följande termer:
a. Relaps
Recurrence of tumour
b. Remission The tumour disappers and can not be detected

2p

6.

Vid klassifikation av tumörer anges tumörens differentieringsgrad. Vad innebär
detta begrepp och hur används informationen kliniskt vid bedömning och
behandling av en patient med malign tumörsjukdom

3p

Svar: Grad av likhet med ursprungsvävnaden, dvs hur många vävnadsspecifika
gener som uttrycks och i vilken grad de uttrycks. Lågt diff: snabbväxande, i många
fall mer känslig för strålbehandling och cytostatikaterapi. Högt diff:
långsamväxande, oftast mindre känslig för strålning och cytostatika.

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Staffan Strömblad

7.

Varför används angiogenesinhibitorer kliniskt eller kan komma att användas
kliniskt? För vilket/vilka ändamål?
Svar: Angiogenesis is a central component of several disease states, including
cancer, adult blindness, and chronical inflammation and angiogenesis inhibitors
may therefore be used to treat such states of disease.

3p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Minna Thullberg

8.

Tumörutveckling fungerar som en kurs om evolution-de mesta starka överlever.
2p
Om en cell i en proliferande vävnad får en punktmutation under celldelningen.
Vad händer då med denna cell? Hur förändras cellens egenskaper? Det finns flera
svar på denna fråga. Gradera dina svar efter sannolikhet. Vad är det mest sannolika
scenariot. Det näst mest sannolika etc. Motivera ditt svar.
SVAR 1:
Most likely: Nothing will happen-the mutation will be in a non-coding region.
Second most likely. The mutation is not of benefit for this cell and the cell will
grow slower and dissappear or die.
Rare: the mutation is beneficial for the cell and changes either the cells growth
characteristics or response to apoptosis. The cell might now be a precursor for
cancer development.

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Olle Danielsson

9.

Vilka cancerformer utgår från
a) Thyroideaepitelceller?
b) C-celler?
c) Vilken av ovanstående cancerformer har sämst prognos?
d) Vilken är associerad med multipel endokrin neoplasi (MEN)?

3p

Svar:
a) papillär thyroideacancer, follikulär thyroideacancer, anaplastisk
thyroideacancer
b) medullär thyroideacancer
c) anaplastisk thyroideacancer
d) medullär thyroideacancer

10. a) Nämn de två vanligaste orsakerna till primär hyperparathyroidism.
b) Ange två tillstånd som kan leda till sekundär hyperparathyroidism.
Svar: a) hyperplasi och adenom
b) njurinsufficiens och malabsorption

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Mikael Björnstedt

11. Förklara vilka patofysiologiska mekanismer som ger patienten besvär vid astma.

3p

Svar: Ödem, glattmuskel kontraktion/bronkkonstriktion, slemsekretion

12. Vilken histologisk typ av cancer är oftast larynxcancer?
Svar: Skivepitelcancer.

1p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Birger Christensson

13. Vilka är de konsekvenser man kan se av benign essentiell hypertoni, eller med
andra ord, vad vill man förhindra genom medicinering?

2p

Svar: Ökad risk för kardiovaskulär sjukdom som atherscleros, hjärtinfarkt och
stroke, hjärtsvikt.

14. a) Vad är incidensen av medfödda hjärtmissbildningar?
Svar: 1%
b) Vilka är de tre vanligaste medfödda hjärtmissbildningarna?
Svar: Septumdefekter på förmaks respektive kammarnivå samt öppetstående
ductus arteriosus.

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Birger Christensson

15. Vilka faktorer ökar risken för ventrombos?

2p

Svar: förlångsammat blodflöde, immobilisering, ökad viskositet, polycytemi, ökad
koagulabilitet.

16. Namnge två organ i vilka man kan se ”röda” infarkter och varför.
Svar: Lunga och tarm pga kollateral cirkulation.

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Nikos Papadogiannakis

17. Vilka är de vanligaste etiologierna till kronisk hepatit?

3p

Hepatit B och C infektion, autoimmun kronisk hepatit.

18. Vilken är den vanligaste benigna tumören i lever?

1p

Hemangiom.

19. a) Vad är kronisk pankreatit?
b) Vilken är den vanligaste associerade riskfaktorn för utveckling av sjukdomen?
Kronisk inflammation/fibros med progressiv destruktion av pankreas. Ses nästan
alltid i samband med kronisk alkoholism.

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Maria Sylvan

20. Corpuscancer (endometriecancer) och cervixcancer är två maligna tillstånd i
livmodern som skiljer sig åt på flera sätt. Beskriv skillnaderna beträffande:

3p

a) Debutålder
b) Etiologi
c) Histologisk typ

21. Endometrios
a) Definiera begreppet
b) Vilka symtom kan patienten ha?

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Maria Sylvan

22. Birgitta 61 år har gått hos hudläkare för eksem på bröstvårtan. Hon har fått
lokalbehandling ett halvår utan att bli bättre. Hon söker nu en annan läkare som
genast misstänker en bröstsjukdom som har eksem på bröstvårtan som
ettkardinalsymtom.
Vilken sjukdom rör det sig om (vad kallas fenomenet)?

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Anna Tolf

23. a) Vad menas med kryptorchism?
b) Varför är det viktigt att åtgärda detta tillstånd?
Kryptorkism innebär en missbildning hos pojkar bestående
i att testiklarna ej vandrat ner i pungen från sitt ursprungliga
läge längre upp innanför ljumskarna under fosterutvecklingen.
Tillståndet innebär en förhöjd risk för utvecklandet av ett seminom
från testikeln, som är en elakartad tumör. Kryptorkism ska skiljas från
monorkism, att endast ha en testikel.

3p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Katalin Dobra

24. Vid uppkomst av adenocarcinom i tjocktarmen ses en rad genetiska avvikelser.
Redogör för dessa och ange vilka mutationer sker vid olika faser av
tumörutvecklingen.

2p

25. a) Förklara begreppet ileus.

3p

b) Ge två exempel på sjukdomstillstånd som kan leda till ileus och motivera ditt
svar.

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Katalin Dobra

26. a) Vad är patomekanismen för ischemisk skada i tarmen?
b) Vilka allvarliga komplikationer kan man förvänta sig?

4p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Annika Wernerson

27. a) Nefritiskt syndrom kännetecknas bl. a. av att patienten har hematuri. Vilka
andra symtom/tecken ingår i detta begrepp?

2p

b) Hematuri behöver dock inte innebära att patienten har nefritiskt syndrom. Ge
tre andra exempel på sjukdomar där patienten kan ha hematuri!

28. Johan, 7 år, kommer till barnakuten tillsammans med sin mamma och pappa p.g.a. 3p
att han kissat blod. Det framkommer då du tar anamnes att Johan insjuknade med
feber och halsont för 10 dagar sedan och att han fortfarande har lite besvär av
detta.
a) Ange en tänkbar (trolig) orsak till Johans besvär.
b) I den vidare utredningen beslutar man sig för att göra en njurbiopsi på Johan.
Biopsin skickas till patologen. Vilka olika tekniker brukar en patolog använda sig
av för att kunna göra en så bra och komplett bedömning som möjligt på en
njurbiopsi?
c) I biopsisvaret står det en hel del information. Bl. a. att man ser en färsk
glomerulär crescent. Vad är en crescent för något?

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Annika Wernerson

29. Pyelonefrit
a) Vad är det?
b) Det finns ett antal riskfaktorer som kan medföra att en patient får upprepade
pyelonefriter. Ange två sådana och beskriv varför de medför en riskökning.

3p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Nikos Papadogiannakis

30. Vilka är de vanligaste orsakerna till intrauterin fosterdöd (efter gestationsvecka
22)?
Placentaavlossning (ablatio), infektioner, kromosomrubbningar, maternell
sjukdom (framförallt preeklampsi).

3p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Barbro Lundh-Rozell

31. Maligna hudmelanom klassificeras numera enligt amerikansk modell enligt TNM. 2p
Liksom för övriga tumörtyper anger T prognostiskt viktiga egenskaper hos
primärtumören.
Hos hudmelanom är det två egenskaper som avgör T-stadium – vilka?
Svar: Tjocklek i mm enligt Breslow och eventuell förekomst av ulceration.

32. Kaposi sarkom (KS);
a) Är associerade till ett virus – vilket?
b) Vilken typ av celler består tumören av?
Svar:
a) Herpesvirus typ 8 (HHV8)
b) endotelceller

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Anders Hjerpe

33. a) Vad är artros?

3p

Ledbrosk förstörs
b) Förklara hur detta tillstånd uppstår.
Tung punktbelastning
Sönderfall av ytlig ??? med frisättande av ????
Nedbrytning av matrix inkl PG
Förlust av vätsketrycket
För??? och sönderfall av brosk

34. a) Vad är osteoporos?

2p

För lite ben i förhållande till behovet / normalsamm??
b) Vad orsakar tillståndet?
Bristande balans mellan nysyntes och nedbrytning
(kan komma andra svar med olika faktorer som östrogenbrist, imobilisering etc)

35. Vid vilka kliniska frågeställningar använder man sig av exfoliativ cytologi?

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Birgitta Sander

36. För lågt antal polymorfnukleära granulocyter i blodet kallas neutropeni eller ibland 3p
agranulocytos.
a) Vad är det för skillnad mellan dessa begrepp?
b) Vilka symtom kan utvecklas hos en patient med neutropeni respektive en
patient med agranulocytos?
Svar: Neutropeni: lätt till måttlig sänkning av granulocyter i perifert blod (<1-5 x
10(9))
Agranulocytos: nästan inga granulocyter (<0.5 x 10(9)).

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

37. Vid akut leukemi ses ökat antal blaster.
a) Vad är en blast?
b) Hur många blaster krävs i benmärgen för diagnosen akut leukemi (ange som %
av kärnförande celler)
Svar: a) En omogen hematopoetisk precursorcell som kan vara mer eller mindre
lik en stamcell.
b) 20%

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Birger Christensson

38. Precursorcell lymfom och leukemier drabbar i högre frekvens en viss åldersgrupp, 1p
vilken?
Svar: Barn

3p
39. Vilka två undersökningsmetoder förutom patologi/cytologi används vanligen för
att diagnostisera multipelt myelom och vad är det man påvisar med dessa metoder?
Svar. Förekomst av klonalt band i serum/urin elfores (M-komponent). Förekomst
av osteolytiska lesioner på slätröntegen.

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Inger Nennesmo

40. Vilken lokalisation i hjärnan har de allra flesta blödningarna orsakade av högt
blodtryck?
Svar: centralt i storhjärnan, (basala ganglier, thalamus)

1p

41. Hur ”läker” en infarkt i hjärnan?
Svar: med bildandet av en kavitet

1p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

42. Vad innebär kommunicerande hydrocefalus?
Svar: fritt flöde av likvor mellan ventriklarna men störd återresorption

2p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Inger Nennesmo

43. Var i hjärna är flertalet primära hjärntumörer belägna hoa a) vuxna, b) barn?
Svar: a) supratentoriellt, b) infratentoriellt

2p

44. Ange tre regioner för hernieringar i hjärnan vid ökat intrakraniellt tryck!
Svar: under falx, över tentoriet, ner i foramen magnum

3p

45. Vilken är den typiska mikroskopiska förändringen vid upphävd innervation av
skelettmuskulaturen?
Svar: grupper av atrofiska fibrer

1p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Magnus Söderberg

46. Den exakta sekvensen av händelser vid utveckling av diabetes mellitus typ I
(”ungdomsdiabetes”) är fortfarande ofullständigt känd. Beskriv patogenesen som
anses mest sannolik i dagsläget.

2p

Svar: Autoimmun cellförmedlad reaktion mot betaceller i pancreas.

47. Amyloidbildning förefaller acceleras av förekomsten av en s k AEF (”amyloid
enhancing factor”). Vad består AEF av?
Svar: Korta polymeriserade fragment av amyloidogena proteiner, som senare
förlängs till de fibriller som är startpunkten för amyloidinlagring.

1p

D04HPA, vt05
Tentamen 2005-05-13

Namn:

Melek Üstün

48. Obduktioner görs dels på patologen dels på rättsmedicin. Vad och vem avgör var
obduktionen skall äga rum?

2p

49. Vävnadsprover som skickas till patologen läggs i de flesta fall i s.k.
fixeringslösning.

2p

a) Varför?
b) Vilken lösning använder man vanligtvis?

Facit
Sluttentamen Patologi HT05

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1

Flera olika nekrosmönster finns beskrivna vilka reflekterar olika
makroskopiska utseenden av nekrotisk vävnad. Beskriv 4 olika
histologiska nekros mönster . I vilka vävnader ser man dem?
Vilken typ är vanligast? Vad är de vanligaste orsakerna?
Svar:
Koagulationsnekros. Bevarad vävnadsarkitektur, vävnaden
ser ut att vara koagulerad (kokt). Ischemisk infarkt i hjärta
njure.
Förvätskningsnekros. Vävnaden är nedbruten och
ursprungsarkitekturen kan ej längre ses. CNS infarkt. Akut
abscenderande inflammation.
Fettvävsnekros. Ses som vita, förkalkade, områden i fettväv
efterpankreatit eller mekaniskt trauma.
Fibrinoidnekros. Ses som hyalin, eosinofil inlaging i kärlvägg
vid ex hypertoni och vaskulit.
Ostignekros. Ses som fast amorf massa vid tbc infektioner.
Ange två olika orsaker till Granulomatös inflammation.
Svar: TBC, sarkoidos, främmande kropp och lepra .
Beskriv 6 olika molekylära mekanismer för hur
tumörsuppressorfunktion kan inaktiveras.
Svar:
1. Deletion – ingen gen, inget protein
2. Metylering av genen – ingen transkription, inget protein
3.”Mismatch repair” (”frameshift”-mutation) – inget protein
4.Punktmutation – felaktigt protein
5.DNA-virus – t ex proteinerna E6 och E7 i HPV binder och
inaktiverar p53 och pRb.
6. ”Dominant negative mutation” ex muterat p53 binder och
inaktiverar normalt (vildtyp) p53.
Ange fyra cellproliferationsegenskaper som i regel skiljer
tumörceller från normalceller in vitro.
Svar:
a) Tumörceller är immortaliserade och kan genomgå ett
obegränsat antal celldelningar till skillnad från normalceller som
endast kan genomgå ett begränsat antal celldelningar.
(b) Tumörceller har ett mindre behov av tillväxtfaktorer (serum
i cellodlingsmediet) än normalceller.
(c) Tumörceller är förankringsoberoende och kan växa i
suspension till skillnad från normalceller, som måsta vara
förankrade till underlaget för att kunna växa.
(d) Normalceller slutar att växa när cellerna kommer i kontakt
med varandra (kontaktinhibition), medan tumörceller är
oberoende av denna tillväxthämning.
Nämn någon egenskap som är gemensam för tumörceller och
normala stamceller.
Svar: Hög telomeraseaktivitet, ökad delningspotential
Vilka två typer av protein har nyckelfunktioner när det gäller att
garantera en normal cellcykel och skydda celler från genetisk
instabilitet?
Svar: CDK och cyklin.

Facit
Sluttentamen Patologi HT05

7.

8.

9.

10.

2

Vad förstås med ett kongenitalt hjärtfel som leder till s.k.
Cyanosis tardiva? Beskriv patogenesen och belys med exempel!
Svar: En abnorm förbindelse mellan vänster och höger
hjärthalva där blodet initiellt på grund av tryckgradienten
shuntar från vänster till höger vilket överbelastar höger.
kammare och lungkretsloppet. Detta leder till ökad resistens
och tryck i lungkretsloppet som i sin tur leder till att venöst blod
börjar shunta från höger till vänster med perifer cyanos som
följd. Ex: VSD, ASD. öppen ductus arteriosus.
Hur uppstår en röd (hemorragisk) infarkt?
Svar:
a) vid venös ocklusion b) i vävnad med dubbel cirkulation c) i
vävnad med svår kongestion.
En 79-årig dam har i ett par månader klagat över värk i höger
tinning. Där kan palperas ett ömmande, fast område. SR är 62.
Under de senaste två veckorna har synen på höger öga
försämrats. Vad kan det röra sig om?
Svar: Temporal- eller jättecellsarterit.
Medial halscysta är ett tillstånd som kan drabba alla
åldersgrupper även om flertalet patienter med detta tillstånd
debuterar under 40 års ålder.Medial halscysta är ett benignt
tillstånd där definitiv bot erhålles efter radikal excision
inkluderande mittportionen av os hyoideum.
Differentialdiagnostiskt har man såväl kliniskt som i viss mån
även histopatologiskt anledning att överväga diverse tillstånd
såsom epidermalcysta, lateral halscysta, laryngocele,
thyroideatumör och metastas. Den laterala halscystan är
uttapetserad av ett ospecifikt respirationsvägs- eller skiv-epitel
utan atypi men detta fynd är ej tillräckligt för specifik diagnos.
Vilken vävnad bör patologen söka efter i cystväggen för att
kunna etablera en säker diagnos av medial halscysta?
Svar: Thyroideavävnad. Del av ductus thyreogossus.

Facit
Sluttentamen Patologi HT05

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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Lungcancer är den elakartade tumörsjukdom som skördar flest
dödsoffer i ett globalt perspektiv. Trots en överlag pessima
prognos bör man kunna minska dödstalen under förutsättning
av bättre prevention och tidigare diagnostik.
a. Vilken utgör den huvudsakliga etiologiska
faktorn?
b. Vilken histopatologisk typ ökar mest?
c. Vilken histopatologisk typ har sämst prognos?
Svar: a. Rökning, b. Adenocarcinom, c. Småcellig cancer.
Malignt mesoteliom är en elakartad tumörsjukdom där vi för
närvarande saknar möjligheter till tidig diagnos. Sjukdomen
presenterar sig sålunda i sen fas med åtföljande dålig prognos
och dålig tillgänglighet för kurativ behandling.
a. Vilken är den huvudsakliga etiologiska faktorn?
b. Från vilken vävnad utgår tumören vanligen?
c. Nämn minst ett symtom.
Svar: a. Asbest. b. Mesotel. Pleura. c. Smärta, andnöd,
kontraktion av bröstkorg, lymfkörtelmetastas (axill; fossa
supraclav.), effusion, avmagring.
Vilka är de viktigaste histologiska viktigaste skillnaderna mellan
infektiös colit, ulcerös colit och morbus Crohn?
Svar: Infektiös kolit ytlig utan arkitektonisk störning. Crohn är
djup och diskontinuerligt utbredd, ulcerös kolit drabbar
uteslutande colon, och ses framför allt kontinuerligt utbredd på
vänster sida.
Vad måste man misstänka hos en patient med akut ont i magen
och högt amylas i blodprov?
Svar: Akut pankreatit.
Hur reagerar spottkörtelvävnad om man strålbehandlar en
cancer i munhålan?
Svar: Inflammation, fibros atrofi. Dubbelsidig bestrålning kan
ge xeroderma, muntorka.
Var i magtarmkanalen ser man oftast adenocarcinom?
Om kirurgen valt att operera bort cancern, vilken är då den
viktigaste prognostiska informationen som patologen kan ge
efter undersökning av ett operationspreparatet?
Svar: Vanligaste lokalisationen är i colon. Stadieindelning med
storlek, djupväxt, radikalitet och lymfkörtelstatus ger viktigast
prognostisk information.
Du får ett PAD-utlåtande på en blåsbiopsi som tagits vid
cystoskopi (d.v.s. endoskopisk undersökning av urinblåsan) på
en 35-årig kvinna som sökt för täta urinträngningar och smärtor
vid vattenkastning. Vilken sjukdom stämmer denna beskrivning
bäst på?
"I biopsin ses en djupgående inflammatorisk process. På ytan
ses fibrinbelagda ulcerationer och det finns djupa fissurer.
Kronisk inflammation med fibros sträcker sig ned till
detrusormuskulaturen."
Svar:
Interstitiell cystit

Facit
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Du har biopserat prostata på en 55-årig man med PSAförhöjning. PAD visar att han har en prostatacancer Gleason
summa 4+5=9. Hur tror du att prognosen är? Hur kan
tumörgraden i detta fall komma att påverka ställningstagande
till prostatektomi (bortopererande av prostata)? Varför?
Svar:
Prognosen är allvarlig. En prostatacancer Gleason summa
4+5=9 är mycket lågt differentierad. I de flesta sådana fall
avstår man från prostatektomi eftersom prognosen ändå
kommer att vara mycket dålig och det är svårt att avlägsna
tumören radikalt.
Vilken sjukdom i njuren stämmer bäst in på följande
beskrivning?
"Njurfunktionen är vid födelsen normal. Med åren blir dock
njurarna fullständigt genomsatta av stora vätskefyllda blåsor av
varierande storlek. Njurarna blir så småningom mycket kraftigt
förstorade och patienten utvecklar njursvikt. Denna sjukdom är
en vanlig orsak till njurtransplantation. Nedärvningen är
autosomalt dominant."
Svar:
Adulta polycystnjurar.
Du rektalpalperar en 60-årig man och finner en hård och knölig
prostata. Vilken sjukdom kan tänkas orsaka palpationsfyndet,
förutom cancer?
Svar:
Granulomatös prostatit
Medfödda nevus, s.k. kongenitala melanocytnevus av
baddräktsstyp, är visserligen sällsynta men bör åtgärdas helst
före 10 års ålder. Varför?
Svar: Risk att utveckla maligna melanom, 2-40%, enl dansk
studie ca 4%.
Denna typ av invasivt melanom, är näst vanligt förekommande
och uppträder ffa hos äldre män. Ange denna.
Svar: Nodulärt melanom.
På vilket sätt skiljer den sig histopatologiskt avseende växtsätt
från övriga melanom?
Svar: Saknar bifasiskt växtsätt. Endast vertikal växtfas, d.v.s.
endast dermal komponent.
Cushings syndrom är ett samlingsnamn för olika tillstånd med
förhöjda kortisolnivåer. Redogör för de olika histopatologiska
diagnoser (PAD) som ses i binjurebarken.
Ge fyra exempel på effekterna av förhöjda kortisolnivåer.
Svar: PAD: A) Morbus Cushing: ACTH-bildande hypofysadenom
som leder till bilateral diffus binjurebarkshyperplasi - ger ökade
kortisolnivåer.
B) Adenom eller nodulär hyperplasi primärt utgående från
binjurebarken - ger ökade kortisolnivåer.
C) T ex lungcancer kan producera ACTH som leder till en
bilateral diffus binjurebarkshyperplasi - ger ökade
kortisolnivåer.
D) Vid läkemedelsbehandling med glukokortikoider vilket ger
ökade kortisolnivåer) kan binjurebarksatrofi utvecklas.
Effekter: T ex.: Hypertoni, sekundär diabetes, bålfetma och
atrofi av extremitetsmuskulatur, "striae" i huden, ökad
infektionskänslighet, gallstenssjukdom, depression.
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Vilka är de två vanligaste orsakerna till primär binjurebarkssvikt.
Nämn en ofta använd synonym till primär binjurebarkssvikt.
Svar: Synonym: Morbus Addisson. Förr var tuberkulos i
binjurarna vanligaste orsaken. Nuförtiden orsakas de flesta fall av
en autoimmun sjukdom riktad mot binjurebarkscellerna.
Thyreoidit förekommer framförallt i två olika varianter.
1) Vad kallas dessa två olika former av thyreoidit?
2) Vad är sjukdomsmekanismen/ hur utvecklas de två formerna
av thyreoidit?
3) Vilka besvär upplever patienten?
4) Vilka mikroskopiska fynd ses?
5) Viktiga laboratoriefynd?
6) Hur kommer thyreoideakörtelns fuktion att vara på sikt?
Svar:
1) Subakut thyreoidit = jättecellsthyreoidit = de Quervians
thyreoidit:
2) Uppkommer sannolikt efter en virusinfektion. 3) Förstorad
ömmande. Smärtan flyttar sig mellan loberna.
thyreoidea. 4) Inflammation i thyreoidea av jätteceller. 5) Hög
sänka
(SR). 6) Thyreoideafunktionen kommer tillbaka.
1) Kronisk lymfocytär thyreidit = Hashimotos thyreoidit.
2) En autoimmun sjukdom där thyreoideacellerna och dess
cellsubstanser blir angripna och destruerade. 3) Ingen förstorad
eller ömmande thyreoidea. Initialt inga symtom. Senare brist på
thyroxin.
4) Lymfocytär inflammatiom, Svullet thyreoidea epitel med rosa/
röd cytoplasma.
5) Antikroppar mot thyreoperoxidas (TPO), stigande TSH.
6) Thyreoideafunktionen minskar gradvis och kommer ej åter.
Comedocancer i bröstet anses tillhöra tumörgruppen med dålig
prognos. Beskriv kort histopatologiska karaktäristika för denna
cancerform.
Svar: Polymorfcellig, mitosrik, ringa körtelbildande = (Lågt diff)
Comedoner
Det kliniska stadiet är den viktigaste prognostiska faktorn vad det
gäller bröstcancer. Det finns flera andra vetenskapligt bevisade
prognostiska faktorer. Vilka?
Svar:
- Histologisk gradering och typning
- Lymfatisk/vaskulär invasion in loco
- Cellproliferation
- Ploidi (DNA)
- Hormonreceptorhalt (ER/PGR)
Onkogenprodukter och andra tumörassocierade egenskaper
(c-erb-B2), p53, c-myc, neovaskularisering etc.)
Vad menas med adenomyos. Vilka besvär kan de ge upphov till?
Hur behandlas de?
Svar: Endometrieslemhinna djupt i myometriet. Dysmenorrhe,
smärtor vid mens. Operation eller hormoner
Vad kan en salphingit ge som senkomplikation?
Svar: Extrauterin graviditet eller infertilitet.
Vad bör misstänkas hos en 60-årig kvinna med blödning från
underlivet?
Svar: Cancer ska uteslutas.

Facit
Sluttentamen Patologi HT05
32.

33.

34.

35.

36.

En äldre patient inkommer till sjukhus p.g.a. tilltagande
minnesförlust, suddigt tal, tilltagande apati och sömnighet,
förlust av blåskontroll och svaghet i ena sidan av kroppen. Dessa
symtom har utvecklats under en tremånadersperiod efter ett
mindre slag mot huvudet. Patienten har tidigare varit frisk och
pigg. Vanlig skallröntgen normal. Radioisotopscan visar en zon
med dåligt upptag under skallbenet när man scannar framifrån.
Vilken är den mest sannolika diagnosen?
Svar: Kroniskt subduralhematom.
Vilka typer av perifera neuropatier känner du till?
Svar:
Toxiska – bly, 2,5 Hexanodione
Metabola – Diabetes mellitus, Uremisk, Para-neoplastiska
Infektiös – Lepra, Difteri (toxin), Varicella-Zoster (bältros)
Inflammatoriska – Guillain-Barré,
Hereditära – Charcot-Marie-Tooth
Övriga – B12 brist (perniciös anami), Familial amyloidos,
Läkemedelsinducerad
etc.
Beskriv skillnaden mellan:
a) commotio
b) contusion
c) laceration
Svar:
a) acceleration-decelleration. Diffus axonal skada. Nedsatt
medvetandegrad: kan förklara "postkommotionellt syndrom".
b) "blåmärke" (contre coup)
c) sönderslitning (+ skallfraktur + infektion)
Senkomplikation: EP
OBS! Risker vid partus.
Vilka primära perifera nervtumörer känner du till?
Svar: Schwannom (efter den tyske anatomen och fysiologen
Friedrich Theodor Schwann 1810-1882), Neurofibrom,
Neurofibrosarkom (MPNST).
En äldre kvinna söker Dig för trötthet och blodprover visar B-Hb
100 g/L (ref. område 120 – 150 g/L), Ery-MCV 100 fL (ref.
område 76-96 fL), B-LPK 3x109/L (ref. område 4 – 9x109/L), BTPK 120x109/L (ref. område 150 – 400x109/L) och EryRetikulocyter 0,1% (ref. område 0,2-2%). Du tar ett
benmärgsprov och patologen berättar för Dig att märgen är
cellrik och att det finns hematopoetiska celler med avvikande
utseende såsom ringsideroblaster, erytropoetiska celler med
knoppiga kärnformer, neutrofila granulocyter med endast två
kärnsegment (pseudo-Pelger celler) och megakaryocyter med
separerade kärnor.
a. Vilken hematologisk sjukdom har patienten?
Svar: Myelodysplastiskt syndrom (MDS) eller Refraktär anemi.
b. Vid denna sjukdom löper patienten risk att utveckla
leukemi. Vilken typ av leukemi?
Svar: Akut myeloisk leukemi.
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37.

En äldre kvinna söker Dig för trötthet och blodprover visar B-Hb
100 g/L (ref. område 120 – 150 g/L), Ery-MCV 120 fL (ref.
område 76-96 fL), B-LPK 3x109/L (ref. område 4 – 9x109/L), BTPK 120x109/L (ref. område 150 – 400x109/L), Ery-Retikulocyter
0,1% (ref. område 0,2-2%) och S-Haptoglobin 0 g/L (ref.
område 0,45-2,75 g/L). Du tar ett benmärgsprov och patologen
berättar för Dig att märgen är cellrik och att det finns
hematopoetiska celler med avvikande utseende såsom stora
erytroblaster, jättestavkärniga granulocytopoetiska cellformer
och neutrofila granulocyter med fler än fem kärnsegment dvs
hypersegmenterade granulocyter.
a.

Vilken anemityp har patienten och vilken/vilka
spårämnesbrist/er kan vara orsaken?
Svar: Megaloblastanemi orsakad av B12 eller Folatbrist.
b.
Varför är S-Haptoglobin så lågt?
Svar: Benmärgshemolys.
38.

39.
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En äldre kvinna söker Dig för trötthet och blodprover visar B-Hb
100 g/L (ref. område 120 – 150 g/L), Ery-MCV 100 fL (ref.
område 76-96 fL), B-LPK 5x109/L (ref. område 4 – 9x109/L), BTPK 180x109/L (ref. område 150 – 400x109/L), Ery-Retikulocyter
5% (ref. område 0,2-2%) och S-Haptoglobin 0 g/L (ref. område
0,45-2,75 g/L).
a.
Vilken anemityp har patienten ?
Svar: Hemolytisk anemi.
b.
Andelen retikulocyter i blodet är förhöjt. Vad tyder
detta på?
Svar: De hemolytiska anemierna karakteriseras av perifer
destruktion av erytrocyter i cirkulationen och av att benmärgen
kan svara på ett fysiologiskt sätt med hyperplasi av erytropoesen
och ökat utsläpp av retikulocyter (benmärgen är frisk till skillnad
från vad som är fallet vid ex B12/Folatbrist och refraktär anemi).
En äldre kvinna söker Dig för trötthet och blodprover visar B-Hb
100 g/L (ref. område 120 – 150 g/L), B-LPK 3x109/L (ref. område
4 – 9x109/L) och B-TPK 120x109/L (ref. område 150 –
400x109/L). Du noterar att patienten har en påtaglig förstoring
av lever och mjälte (hepato-splenomegali). Du lyckas med möda
ta ett benmärgsprov och patologen berättar för Dig att märgen är
bindvävsrik och att det finns megakaryocyter med avvikande
utseende.
a.
Vilken hematologisk tumörsjukdom har patienten?
Svar: Myelofibros.
b.
Varför är levern och mjälten så stora?
Svar: Extramedullär hematopoes.

Facit
Sluttentamen Patologi HT05

40.

En äldre kvinna söker Dig för trötthet och blodprover visar B-Hb
100 g/L (ref. område 120 – 150 g/L), B-LPK 3x109/L (ref. område
4 – 9x109/L) och B-TPK 120x109/L (ref. område 150 –
400x109/L). Du tar ett benmärgsprov och patologen berättar för
Dig att märgen är synnerligen cellfattig med cellhalt mindre än
10%.
a Vilken hematologisk sjukdom har patienten?
Svar: Aplastisk anemi.
b Vad kan vara orsak till denna sjukdom?
Svar: Defekta eller undertryckta hematopoetiska stamceller
p.g.a. kemiska substanser ex cytostatica, benzen eller
infektioner ex hepatitvirus, parvovirus eller radioaktiv
strålning eller PNH eller av okänd orsak (idiopatisk form).

41.

42.
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
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Vilken sjukdom karaktäriseras av lymfocytos som orsakas av små
lymfoida B-celler som var positiva för CD20/CD5/CD23?
Svar: B-KLL (kronisk lymfatisk leukemi)
Vilka celler ökar i benmärgen vid myelom?
Svar: Plasma celler.
En patient kommer med förstorade körtlar på halsen. Vid
finnålspunktion hittar Du Reed-Sternberg celler. Vad är
diagnosen?
Svar: Hodgkin lymfom.
Vid B-cellslymfom är B celler monoklonala. Vad betyder detta?
Svar: Om majoritet av cellerna positiva endast för kappa eller
endast för lambda lätta Ig kedjor är B-cellerna monoklonala.
a) Vilken är den vanligaste primära mjukdelstumören?
b) Vilket är det vanligaste primära mjukdelssarkomet?
Svar:
a) Lipom.
b) Malignt fibröst histiocytom.
Ange två typer av osteoporos och ge exempel.
Svar:
Primär osteoporos (menopaus, ålder) och sekundär osteoporos
(t.ex. cortosonbehandling).
En patient inkommer till sjukhus efter en svår bilolycka. Närmare
undersökning visar multipla benbrott i båda benen. Efter ett dygn
slutar även njurarna att fungera. Vad får man misstänka är
bakomliggande orsak till patientens akuta njursvikt? Hur ser
prognosen antagligen ut avseende njurarnas funktion på sikt?
Svar: Akut tubulär nekros. Prognosen är god (om omvårdnaden
är god).
En 8-årig gosse insjuknar snabbt i akut njursvikt med hematuri
och proteinuri. Labmässigt ses även tecken till hemolys och låga
trombocyter i blodet. Vilken histopatologisk bild är den mest
troliga man finner vid njurbiopsi?
Svar: Trombotisk mikroangiopati.
Hur ser den histopatologiska bilden ut vid fokal segmentell
glomeruloskleros? Vilken klinisk syndrombild brukar man se vid
denna typ av njursjukdom?
Svar: En del glomeruli uppvisar segmentellt utbredda
skleroseringar. Nefrotiskt syndrom.
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name:

Göran Andersson
Which are the two principal mechanisms for tissue repair?
1.

2p

Vilka är de två principiella mekanismerna för läkning?

2.

Which cellular morphological changes are characteristic of apoptotic and
necrotic cells, respectively?

4p

Vilka morfologiska förändringar kännetecknar en apoptotisk respektive en
nekrotisk cell?

2
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name:

Göran Andersson
Which are the roles of tumor necrosis factor (TNF) during an acute
3.
inflammation?

2p

Vilken roll har TNF (tumornekrosfaktor) under en akut inflammation?

4.

Describe the functions of mast cells and eosinophilic granlocytes during
inflammation?

3p

Beskriv vilka funktioner mastceller och eosinofila granulocyter har vid
inflammation.

3
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name:

Göran Andersson
Give two examples of common autosomal dominant diseases
5.

2p

Ge två exempel på vanliga autosomalt dominanta sjukdomar?

4
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name:

Mikael Björnstedt
List three acquired capabilities of cancer cells.
6.

3p

Nämn tre förvärvade egenskaper hos cancerceller.

7.

From which germ layers (histological main types of cells) do the following
tumours originate?
a)
b)
c)
d)

2p

Adenoma
Squamous cell carcinoma
Leiomyosarcoma
Teratoma

Från vilka groddblad (histologiska huvudtyper av celler) härstammar följande
tumörer?
a)
b)
c)
d)

Adenom
Skivepitelcancer
Leiomyosarkom
Teratom

5
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Mikael Björnstedt
What happens during the promotion phase?
8.

2p

Vad sker under promotionsfasen?

9.

Why is squamous cell carcinoma a relatively common form of lung cancer
dispite the lack of squamous epithelium in the respiratory tract?

1p

Varför är skivepitelcancer en relativt vanlig lungcancerform trots att det ej finns
skivepitel i respirationsvägarna?
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name:

Mikael Björnstedt
10. What is atelectasis and how does this condition appear?

2p

Vad är atelektas och hur uppstår detta tillstånd?

11.

List three morphologically different forms of pneumonia.

3p

Nämn tre morfologiskt olika former av pneumoni.

7
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Jenny Flygare
12. a) What is the difference between oncogenes and the corresponding protooncogenes?
b) Oncogenes can be divided into subgroups according to their function.
Mention four subgroups.

3p

a) Vad skiljer onkogener från motsvarande proto-onkogener?
b) Onkogener kan delas in i olika grupper beroende på vad de har för funktion.
Nämn fyra av dem.
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Jenny Flygare
13. Which mechanisms are involved in order for a tumor cell to pass through the
basement membrane?
Give examples of proteins that mediate each mechanism.

4p

Vilka mekanismer är involverade då en tumörcell ska ta sig igenom
basalmembranet?
Ge exempel på proteiner som medierar respektive mekanism.

9
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name:

Katalin Dobra
14. Explain the pathogenesis of gastric and duodenal ulcers?

3p

Förklara patogenesen för ulcus i ventrikel samt duodenum.

10
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Katalin Dobra
15. Name at least three different diseases, which cause bleeding in the gastrointestinal organs.

1,5p

Nämn minst tre olika sjukdomar som orsakar blödning i gastro-intestinala
trakten.
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name:

Birger Christensson
16. Describe multiple myeloma: Clinical manifestations, cell of origin, prognosis.

3p

Beskriv multipelt myelom. Kliniska manifestationer. Cellursprung. Prognos

17.

What type of lymphoma is characterised by: Minority of the cells in the tumour
are actually the malignant cells. The tumour cells have lost many of the
characteristics of their cell of origin. Usually affects lymph nodes. Often affects
young adults: Is often cured by chemotherapy?

1p

Vilken lymfomtyp karaktäriseras av att: minoriteten av cellerna i tumören utgörs
av de maligna cellerna. Tumörcellerna har förlorat många av de karakteristika
som ursprungscellen har. Engagerar oftast lymfkörtlar. Drabbar ofta unga vuxna.
Botas ofta med cellgiftsbehandling.
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name:

Birger Christensson
18. Translocations are important in the development of lymphomas. By
translocation, genes of importance for cell proliferation or cell survival may be
activated. To which locus are such genes typically translocated in B-cell
neoplasms?

1p

Translokationer är viktiga för utveckling av flera lymfomtyper. Genom
translokationer kan gener som är viktiga för celldelning eller cellöverlevnad bli
aktiverade. Till vilket lokus translokeras vanligen sådana gener vid Bcellslymfom?

Birger Christensson
19. The following three lymphomas are typically associated with a particular type of
translocation.
Which are the translocations (written as t(x;y), where the chromosome with the
lower number comes first) typically present in:
a) Follicular lymphoma
b) Burkitt lymphoma
c) Mantle cell lymphoma

2p

Följande tre lymfomtyper är vanligen associerade med speciella typer av
translokationer.
Translokationer skrivs som t(x;y). Kromosomen med det lägsta kromosomnumret skrivs först.
Vilka är de translokationer man vanligen ser i följande lymfomtyper:
a) Follikulärt lymfom
b) Burkittlymfom
c) Mantelcellslymfom
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Birger Christensson
20. What is a granulomatous inflammation? Describe (illustrate) the structure of a
granuloma and the cell types found therein. Give two diseases characterized by
granulomatous inflammation.

4p

Vad är en granulomatös inflammation? Beskriv (illustrera) strukturen hos ett
granulom och ange vilka celltyper där finns. Ange två sjukdomar/tillstånd som
karaktäriseras av granulomatös inflammation.

21.

What is angina pectoris? Describe clinical symptoms, disease mechanism,
medication and complications.

4p

Vad är angina pectoris? Beskriv kliniska symptom, sjukdomsmekanism,
medicinsk behandling samt komplikationer.
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Birger Christensson
22. Give a definition of what is meant by the term oedema.

2p

Ge en definition av vad som menas med ödem.

23.

Describe two coagulation factor deficiencies, one inherited and one acquired.
Describe mode of inheritance and disease mechanism of these two, respectively

2p

Beskriv två koagulationsfaktor defekter, den ena medfödd, den andra akvirerad.
Ange ärftligehtsgången för den första, respektive sjukdomsmekanismen för den
andra.
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Birgitta Sander
24. After birth the hematopoesis occurs in the bone marrow and consists of three
lineages of cells. Which are these three lineages and what are their mature endstage cells, found in peripheral blood?

3p

Efter födelsen sker den normala hematopoesen i benmärgen och består av 3
poeser. Vilka är dessa tre poeser och vilka celler i perifert blod ger de upphov
till?

25.

Erythrocytes with an increased volume (size) are the hallmark of megaloblastic
anemia. However, the underlying causes for megaloblastic anemia can be
several.
Explain the dietary causes and possible gastrointestinal disorders that are
involved in the pathogenesis of megaloblastic anemia.

3p

Erytrocyter med en ökad cellvolym (cellstorlek) karaktäriserar
megaloblastanemi. De bakomliggande orsakerna till megaloblastanemi kan vara
flera.
Ange vilka dietära orsaker och möjliga gastrointestinala rubbningar/sjukdomar
som är inblandade i patogenesen vid megaloblastanemi
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Magnus Söderberg
Briefly describe the pathogenesis of the amyloidosis observed in connection
with familial Mediterranean fever.

3p

Beskriv kortfattat patogenesen vid amyloidos i samband med familjär
medelhavsfeber.
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Inmaculada Ribera
26. What does the term CIN II mean?
Vad betyder termen CIN II?

27.

Explain the concept of adenomyosis.
How does it differ from the concept of endometriosis?

1p

1p

Förklara begreppet adenomyos. Hur skiljer sig detta från begreppet endometrios?

28.

Vilken är den vanligaste maligna tumören i uterus?

1p

Which is the most common malignant tumor in the uterus?
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Inmaculada Ribera
29. What is a dermoid cyst?

name:

1p

Vad är en dermoidcysta?

30.

Vad betyder termen ectopisk graviditet?

1p

What does the term ectopic pregnancy mean?
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Barbro Lundh-Rozell
31. In a “white” population there are three predominant malignant skin tumours.
Which are these tumours and which is their respective incidence in Sweden?
(The answer shall clearly state the incidence for each tumour type given)

3p

I en “vit” befolkning föreligger tre dominerande maligna hudtumörer. Vilka är
de och vilken är incidensen för respektive tumörtyp i Sverige? (Av svaret skall
framgå, vilken incidens som gäller för respektive tumörtyp)

32.

Which factors influence the aggressiveness of infiltrative squamous cell
carcinoma of the skin? Give at least four!

3p

Vilka faktorer påverkar aggressiviteten hos en infiltrativt växande
skivepitelcancer i hud? Ge åtminstone fyra!
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Barbro Lundh-Rozell
33. The pathological TNM classification of primary infiltrative malignant
melanomas of the skin (T) consists of one digit (1-4) and one letter (a-b). What
do they mean, i.e. what information about the melanoma do they convey?

2p

Den patologiska TNM klassifikationen för primära infiltrerande hudmelanom
(T) består av en siffra (1-4) och en bokstav (a-b). Vad betyder de, d.v.s. vilken
information om melanomet förmedlar de?
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Nikos Papadogiannakis
34. What is a placenta infarction? Discuss the pathogenesis, importance for the
function of placenta and name a disease where placenta infarction is frequent.

3p

Vad är en placenta infarkt? Diskutera patogenes, betydelse för placenta funktion
och nämn ett sjukdomstillstånd där placenta infarkter förekommer ofta.

35.

Which type of infection is associated to the histological picture of
chorioamnionitis?

1p

Vilken typ av infektion associeras till den histologiska bilden av chorioamnionit
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Nikos Papadogiannakis
36. Give a complete histopathologic definition of cirrhosis

3p

Ge en komplett histopatologisk definition av cirrhos.

37.

Which is the most common tumour type in the liver?
Vilken är den vanligaste tumörtypen i lever?

1p
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name:

Nikos Papadogiannakis
38. Which is the most common indication (disease) for liver transplantation in
children?

1p

Vilken är den vanligaste orsak till levertransplantation hos barn?

39.

Name the most common causes of fatty liver.

2p

Nämn de vanligaste orsaker till fettlever.
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Anna Tolf
40. Which 3 parameters do you use when grading a urothelial carcinoma?

3p

Vilka tre parametrar används vid gradering av urotelcellscancer?

41.

What causes interstitial cystitis?

1p

Vad beror interstitiell cystit på?
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name:

Anna Tolf
42. If you find malignanat urothelia cells grade III in a bladder washing, which is
your differential diagnosis?

2p

Om du hittar maligna uroteliala celler, grad III i en blåssköljning, vilken är din
differentialdiagnos?

43.

What is paraphinosis and how do you treat it?

2p

Vad är paraphinos och behandlar du den?
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Anders Hjerpe
44. What complications may be the result if a fracture affects the joint, resulting in
an uneven (incongruent) joint surface? Also explain why!

2p

Vilken komplikation kan utvecklas om en fraktur drabbar leden så att ledytan
blir ojämn (inkongruent)? Förklara också varför!
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Olle Danielsson
45. A 29 year old pregnant woman (first pregnancy) who received no prenatal care
has marked vaginal bleeding after onset of labour at 38 weeks of gestation.
Cesarean section is performed and a lacerated low-lying placenta is removed.
She remains hypotensive for 6 hours and requires transfusion of 12 units of
packed RBCs. Following the birth of the baby, she becomes unable to breastfeed the infant. She does not have a resumption of normal menstrual cycles. She
becomes more sluggish and tired. Laboratory findings include hyponatremia,
hyperkalemia and hypoglycaemia.

3p

a) Which pathologic lesion is the most likely that she has had following
delivery?
b) How can you correlate the defiencies in hormone secretion to the particular
clinical symptoms this patient suffer from.
c) Mention two other lesions that could cause these defiecies in hormone
secretion.
En 29-årig gammal garvid kvinna (första graviditeten) och som inte fått någon
prenatal vård har kraftiga vaginala blödningar efter början på förlossningen som
startar i graviditetsvecka 38. Kejsarsnitt utförs och en söndertrasad, lågt sittande
placenta tas bort. Hon har kvarstående hypotoni i 6 timmar och behöver
transfusion med 12 enheter erytocytkoncentrat. Efter förlossningen av barnet kan
hon inte amma. Hon får inte tillbaka normala menstrationscykler. Hon blir mer
långsam och trött. Labdata inkluderar hyponatremi, hyperkalemia och
hypoglykemi.
a) Vilken patologisk lesion är den mest troliga att hon har fått efter
förlossningen?
b) Hur kan du korrelera bristerna i hormonsekretion till de speciella symtom
som patienten har?
c) Ange två andra lesioner som kan orsaka dessa brister i hormonsekretion.
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Olle Danielsson
46. Mention two common causes of primary hyperparathyroidism.

2p

Nämn de två vanligaste orsakerna till primär parahyperthyroidism.
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Inger Nennesmo
47. Which is the main location in the brain for hemorrhages due to hypertension?

1p

Vilken är den huvudsakliga lokalisationen i hjärnan för blödningar orsakade av
högt blodtryck?

48.

Define non-communicating hydrocephalus.

1p

Definiera icke-kommunicerande hydrocefalus.

49.

Mention two characteristics of metastases to the brain.

2p

Ange två kännetecken på metastaser till hjärnan.
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Inger Nennesmo
50. Describe the microscopical feature of the typical lesion in multiple sclerosis.

1p

Beskriv den mikroskopiska bilden av den typiska förändringen vid
multipel skleros.
Periventricular plaques (areas of oligodendrocyte loss and reactive gliosis) with destruction of axons.

51.

Which protein is deficient in Duchenne´s muscular dystrophy?

1p

Vilket protein saknas vid Duchennes muskeldystrofi?
Orsakas av en mutation i proteinet dystrofin
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Inger Nennesmo
52. Which type of glial cell is responsible for most of the gliomas in the CNS?

1p

Vilken glial cell utgår de flesta gliomen i CNS ifrån?

53.

Which region in the brain is predominantly affected in Parkinson´s disease?

1p

Vilken region i hjärnan är framförallt drabbad vid Parkinsons sjukdom?

“Coniecturalem artem esse medicinam”

(Aulus Cornelius Celsus, De medicina)
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1.

Name:

Text

Which are the cellular mechanisms responsible for a. atrophy b. involution?

2p

Vilka cellulära mekanismer är orsaken till a. atrofi b. involution

2.

Which are the two principal mechanisms for tissue repair ?

2p

Vilka är de två pricipiellt olika sätten att läka vävnadsskador?

3.

Describe the most common complications to cystic fibrosis.

3p

Beskriv de vanligaste komplikationerna vid cystisk fibros.
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Name:

Melek Üstün
4.

Which of these diseases can`t be diagnosed with the fine needle aspiration?
a) Papillary carcinoma of the thyroid
b) Fibroadenoma of the breast
c) Condyloma of the vulva
d) Metastasis in lymph node

1p

Vilken av dessa sjukdomar kan inte diagnostiseras med hjälp av
finnålspunktion?
a) Papillär cancer av thyroidea
b) Fibroadenom i bröst
c) Kondylom i vulva
d) Metastas i lymfkörtel
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Name:

Anders Hjerpe
5.

Explain how arthrosis occurs.

5p

Förklara hur artros uppstår.
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Name:

Jenny Flygare
6.

Why do both alleles of a tumor suppressor have to be inactivated or lost in
order to contribute to cancer development?

1p

Varför måste båda allelerna hos en tumörsuppressor-gen vara inaktiverade för
att det ska bidra till cancerutveckling?

7.

We are continously exposed to DNA damaging agents. How does the cell
prevent that we get cancer more often?

2p

Vi exponeras kontinuerligt för DNA-skadande ämnen. Hur förhindrar cellen att
vi får cancer oftare?
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Mikael Björnstedt
8.

What is the main cause of malignant mesothelioma and what is the prognosis?

2p

Vad är den huvudsakliga orsaken till malignt mesoteliom och hur är
prognosen?

9.

Define what atelectasis is.

1p

Definiera vad atelektas är.
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Name:

Olle Danielsson
10.

A 30-year-old woman, who has a healthy child, notes that she has had no
3p
menstrual periods for the past 6 months. A pregnancy tests turns out negative
and she has been taking no medications. Within the past week, she has noted
some milk production from her breasts (galactorrea). She has been bothered by
headaches for the past 3 months. She also finds her lateral vision to be reduced.
a) Which is the most likely diagnosis?
b) Which are the two most common types of pituitary adenomas?
c) Which type of pituitary adenoma is associated with
hypercortisolism(Cushings syndrome)?
En trettioårig kvinna,som fött ett friskt barn, har inte haft några menstruationer
sedan ett halvår (amenorré). Ett nyligen taget graviditetstest är negativt och hon
står inte på någon medicinering. Senaste veckan har hon
noterat viss mjölksekretion från brösten (galactorré). Sedan ett halvår har hon
besvärats av huvudvärk och tycker att synfältet är inskränkt lateralt.
a) Vilken diagnos är mest trolig?
b) Vilka är det två vanligaste typerna av hypofysadenom?
c) Vilken typ av hypofysadenom är associerad till hyperkortisolism (Cushings
syndrome)?
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Name:

Olle Danielsson
11.

Mention three causes to Cushing´s syndrome!

3p

Nämn tre orsaker till Cushing´s syndrom!
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Name:

Maria Sylvan
12.

a) Mention two important clinical signs of breast cancer.
4p
b) Which two investigations should be performed in order to investigate a case
of possible breast cancer?
c) Which histological type of cancer is breast cancer?
d) Mention three different histological variants of breast cancer.
a) Ange två viktiga kliniska tecken på bröstcancer.
b) Vilka två undersökningar beställer du vid utredning av misstänkt
bröstcancer?
c) Vilken histologisk typ av cancer är bröstcancer?
d) Nämn tre olika histologiska varianter av bröstcancer.
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Name:

Maria Sylvan
13.

Birgitta, aged 61, has been consulting her dermatologist for an eczema on her
1p
nipple. She has received topical treatment for six months without improvement.
She now consults an other doctor who immediately suspects a disease of which
nipple eczema is a cardinal symptom.
Which is the disease? (What is the phenomenom called?)
Birgitta, 61 år, har gått hos hudläkare för eksem på bröstvårtan. Hon har fått
lokalbehandling ett halvår utan att bli bättre. Hon söker nu en annan läkare som
genast misstänker en bröstsjukdom som har eksem på bröstvårtan som ett
kardinalsymtom.
Vilken sjukdom rör det sig om (vad kallas fenomenet)?
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Inma Ribera
14.

What does the term CIN mean?

1p

Vad betyder termen CIN?

15.

Explain the concept of adenomyosis. How does it differ from the concept of
endometriosis?

1p

Förklara begreppet adenomyos. Hur skiljer detta från begreppet endometrios?

16.

Which is the most common malignant ovarial tumour?

1p

Vilken är den vanligaste maligna tumören i ovariet?
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Annika Wernerson
17.

Infections in the urinary tract are the most common cause of blood in the urine. 2p
Give 4 other possible causes of hematuria!
Urinvägsinfektioner är den vanligaste orsaken till att en patient har blod i
urinen. Ange 4 andra möjliga orsaker till hematuri!

18.

Adult polycystic kidney disease
a) Describe the macroscopic picture of the kidneys in this disease.
b) These patients may have pathological changes also in other organs.
Describe these changes!

3p

Adult polycystisk njursjukdom
a) Beskriv hur njurarna ser ut makroskopiskt vid detta tillstånd.
b) Dessa patienter kan även ha förändringar i andra organ än njurarna. Beskriv
dessa förändringar!
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Anna Tolf
19.

Which are the complications of non-treated prostate hyperplasia?

2p

Vilka är komplikationerna till en icke-behandlad prostatahyperplasi?

20.

What does the finding of grade III urothelial cells in a bladder washing mean?

2p

Vad innebär fyndet av GIII urotelceller i en blåssköljvätska?

21.

Name the non-invasive form of germ cell tumour.

1p

Vad heter den icke-invasiva formen av groddcellstumör?
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Magnus Söderberg
22.

What are the micromorphological characteristics of the microangiopathy that is 2p
often observed in patients with long-standing diabetes mellitus? Name two
symptoms that are frequently related to this microangiopathy.
Vilka mikromorfologiska förändringar är typiska för den mikroangiopati som
ofta ses vid långvarig diabetes mellitus? Ange två symtom som ofta kan
hänföras till denna mikroangiopati.

23.

Briefly describe the pathogenesis in AL amyloidosis.

3p

Beskriv kortfattat patogenesen vid AL amyloidos.
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Staffan Strömblad
24.

Which are the five tissues most commonly targeted by metastatis (local
metastasis to lymph modes not accounted for) when all the tumour types
included?

2,5 p

Vilka är de fem mest frekventa målorganen för metastaser (ej inräknat
lymfkörtlar), alla tumörtyper inräknade?

25.

At what stage(s) of tumor progression is the capability to attract blood vessels
gained?

1p

I vilket stadium av tumörutvecklingen tror man att förmågan att inducera
angiogenes förvärvas?
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Lennart Eriksson
26.

Cancers affect the patient in different ways. The symptom vary greatly and are
dependent on the properties of the tumour as well as the reactions from the
host. How do malignant tumours give rise to symptoms in a cancer patient.

4p

Tumörsjukdomar påverkar den tumörbärande individen på ett flertal olika sätt.
Symptom och utveckling varierar starkt och är beroende av såväl tumörens
egenskaper som värdens reaktioner. Beskriv hur maligna tumörer ger upphov
till fynd och symptom hos en cancersjuk patient.

27.

What are the routes of spreading when malignant tumours give rise to
metastasis.

2p

Vilka vanliga spridningsvägar utnyttjas vid metastasering av maligna tumörer?
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Name:

Lennart Eriksson
28.

Explain these abbreviations:
Vad innebär följande förkortningar:
MDR

29.

1p

MRD

What tumour properties are described i the PAD of a malignant tumour?

4p

Vilka tumöregenskaper beskrivs i PAD vid diagnostik av en malign tumör?
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Anders Sundberg
30.

Name one specific type of staining for histological specimens. What staining is 2p
seen with this method in:
a. cell nuclei?
b. collagen?
Nämn en typ av färgning för histologiska snitt. Vilken färgbarhet ses med
denna färgning i:
a) cellkärnor?
b) kollagen?
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Birgitta Sander
31.

Vid akut leukemi kan man räkna till minst 20 % blaster i benmärgen.
4p
a) vad är en blast? En omogen hematopoetisk prekursorcell till blodceller ( delvis differentierad, delvis differentieringsförmåga kvar)
b) vilken gräns för % blaster krävs för att fastställa remission?
For establishing a diagnosis of acute leukemia there should be more than 20%
blasts in the bone marrow.
a) what is a blast
b) what % of blasts is required for establishing that the patient is in remission?

32.

Patients with myelodysplastic disorders have symptoms due to reduced levels
of erythrocytes, granulocytes and trombocytes. Which symptoms do these
anemias/cytopenias cause?

3p

Patienter med myelodysplastiska sjukdomar har symtom som orsakas av för
låga nivåer av erytrocyter, granulocyter och trombocyter. Vilka symtom
orsakas av dessa anemier/cytopenier?
KLINISK BILD
MDS bör främst misstänkas hos äldre patienter med oförklarad kronisk anemi,
särskilt då granulocytopeni och/eller trombocytopeni uppträder samtidigt.
• I de lindrigare fallen av MDS domineras bilden av anemisymtom såsom trötthet, andfåddhet och nedsatt allmäntillstånd.
• Granulocytopeni kan bidra till bakteriella infektioner eller oklara febertillstånd.
• Vid uttalad trombocytopeni uppträder besvärande blödningar i hud och slemhinnor.
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Barbro Lundh-Rozell
33.

Regarding basal cell carcinoma:
3,5p
a) is the most common skin cancer in Caucasians – approximately how many
per cent of the malignant skin tumours do the BCC:s amount to?
b) BCC:s differ in some significant respects from other tumours – please name
three of these differing characteristic features!
c) BCC:s can be classified according to two different systems – what are these
based on?
Basalcellscancer:
a) är den vanligaste hudtumören hos européer. Ungefär hur många procent av
de maligna hudtumörerna uppgår BCC till?
b) BCC skiljer sig i vissa avseenden från andra tumörer – nämn tre av dessa
kännetecknande egenskaper!
c) BCC kan klassifieras enligt två olika system. Vad grundar de sig på?

34.

The prognosis of infiltrative malignant melanoma correlates principally to two
properties of the primary tumour – which are these?

2p

Prognosen för infiltrativt maligt melanoma korrelerar framför allt med två
egenskaper hos primärtumören – vilka?
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Birger Christensson
35.

From which cell linage are the tumour cells in Hodgkin lymphomas most
frequently derived?

1p

Vilken stamlinje härstammar Hodgkinlymfom vanligast från?

36.

Endemic Burkitt’s lymphomas is associated with one parasitic disease agent,
one virus and one oncogene, wich are those?

1,5p

Endemiskt Burkitt’s lymfom är associerat med en parasit, ett virus och en
onkogen. Vilka är dessa?

37.

MALT lymphoma is a B-cell disease that may occur in different anatomical
sites. In on particular site it’s often associated with a particular microorganism. What is the site? What is the micro organism?

2p

MALT-lymfom är en B-cellssjukdom som kan uppstå på olika anatomiska
platser. På en av dessa platser är det oftast associerat med en särskild
mikroorganism. Vilken är platsen och vilken är mikroorganismen?
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38.

What is the main effect of hypertension on the heart?

1p

Vilken är den huvudsakliga effekten på hjärtat av hypertension?

39.

Which are the three main causes of death in patients with hypertension?

1,5p

Vilka är de tre främsta dödsorsakerna bland patienter med hypertension?

40.

What is pericardial tamponade?

1p

Vad är hjärttamponad?
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Birger Christensson
41.

Varicose veins usually have few severe medical consequences. There is one
exception.
a) What kind of varices are potentially fatal?
b) What is the underlying disease mechanism?

2p

Åderbråck (varicer) har sällan allvarliga medicinska konsekvenser. Det finns
ett undantag.
a) Vilken sorts åderbråck kan bli livshotande?
b) Förklara den bakomliggande sjukdomsmekanismen.
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Inger Nennesmo
42.

Which part of the brain is mainly involved in Parkinson disease?

1p

Vilken del av hjärnan är huvudsakligen påverkad vid Parkinsons sjukdom?

43.

Which part of the brain is especially involved in Huntington disease?

1p

Vilken del av hjärnan är huvudsakligen påverkad vid Huntingtons sjukdom?

44.

Which is the typical microscopical change in multiple sclerosis?

1p

Vilket är det typiska mikroskopiska fyndet vid multipel skleros?

24

D04HPA, Pathology, HT05
Final exam, Part 2, 16/12 2005

Name:

Inger Nennesmo
45.

Mention one characteristic histopathological change in viral encephalitis!

1p

Nämn en karakteristisk histopatologisk förändring vid viral encefalit!

46.

Give two examples of lesions due to global ischemia!

1p

Ge två exempel på skador till följd av global ischemi!
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Katalin Dobra
47.

a) Explain the role of Helicobacter Pylori infection in duodenal ulceration.
b) How can we detect H. Pylori? Suggest at least 2 investigations.

3p

a) Förklara Helicobacter Pylori infektionens roll i utveckling av duodenal sår.
b) Vilka metoder står till vårt förfogande för att upptäcka en H. Pylori
infektion? Nämn minst två undersökningsmetoder.

48.

a) What are the major causes of gastrointestinal bleeding?
b) Give an example of massive bleeding in the upper GI tract.
c) How can you distinguish a bleeding from the upper and lower GI tract

4p

a) Vilka sjukdomar orsakar gastro-intestinal (GI) blödning?
b) Ge ett exempel på massiv blödning i övre GI trakten.
c) Hur kan du skilja mellan en blödning från övre och nedre GI trakten?
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Nikos Papadokiannakis
49.

What is a placenta infarction? Discuss the pathogenesis, importance for the
function of placenta and name a disease where placenta infarction is frequent.

3p

Vad är en placenta infarkt? Diskutera patogenes, betydelse för placentafuktion
och nämn ett sjukdomstillstånd där placenta infarkter förekommer ofta.

50.

Give a complete histopathologic definition of cirrhosis

2p

Ge en komplett histopatologisk definition av cirrhos.

27

D04HPA, Pathology, HT05
Final exam, Part 2, 16/12 2005

Name:

Nikos Papadokiannakis
51.

Which is the most common tumor type in the liver?

1p

Vilken är den vanligaste tumörtypen i lever?
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Vilken biologisk betydelse har inflammation?
Svar: Att eliminera orsaken till inflammationen och avlägsna
skadade vävnadskomponenter. Därefter sker antingen
regeneration till normal vävnads arkitektur med återskapad
funktion eller bindvävsreparation för att ersätta vävnad som
inte kan repareras.
Vad är och när ses antrakos?
Svar:
Ansamling av kolpartiklar i makrofager. Ses efter exponering av
förorenad luft i hiluslymfkörtlar. Särskilt uttalat hos rökare.
Vilka typer av numeriska och strukturella kromosomala
förändringar ses i maligna tumörer? Hur kan sådana
förändringar leda till abnorm funktion av onkogener? Ge
specifika exempel på detta vid olika tumörsjukdomar hos
människa.
Svar:
Numeriska förändringar ses i de flesta tumörer antingen i form
av höggradig aneuploidi eller låggradig aneuploidi
(pseudodiploida tumörer). I regel är höggradigt aneuploida
tumörer mer maligna än pseudodiploida. Strukturella
förändringar uppträder i form av genamplifieringar, deletioner
och translokationer. Abnormt överuttryck av ett onkoprotein
sker ofta på basen av ökat antal kopior av onkogenen, antingen
till följd av höggradig aneuploidi eller genamplifiering. Exempel
på detta är onkogenerna c-erbB2/HER2, myc och cyklin D i
bröstcancer och genen för CDK4 i maligna gliom. Abnormt
överuttryck av en onkogen kan också ske på basen av en
translokation, där onkogenen i fråga kommer under inflytande
av en aktiv ”enhancer”. Exempel på detta är translokationen
8:14 i Burkitt´s lymfom där onkogenen myc på kromosom 8
kommer under inflytande av immunoglobulingenen på
kromosom 14. En translokation kan också leda till uppkomst av
ett abnormt fungerande onkoprotein. Exempel på detta är
fusionsproteinet BCR-abl som kan uppstå vid translokationen
9:22 (Philadelphiakromosomen) vid kronisk lymfatisk leukemi.
Definiera begreppen autokrin och parakrin tillväxtstimulering.
Ge exempel på existensen av parakrin tillväxtstimulering i
malign tumörvävnad.
Svar: autokrin: cellerna producerar sina egna tillväxtfaktorer.
Parakrin: cellen får sina tillväxtfaktorer från angränsande
(närliggande) celler. Exempel på detta är tumörcellens
produktion av angiogenesfaktorer (FGF, VEGF) som stimulerar
blodkapillärernas tillväxt i tumören.
Beskriv patogenesen bakom medfödda hjärtfel som leder till
tidig cyanos (“blue baby”)? Belys med exempel.
Svar: En shunt från höger till vänster hjärthalva som leder till
att venöst blod kommer ut i stora kretsloppet.
Exempel: 1) Fallot’s tetralogi, 2) Total transposition av aorta
och truncus pulmonalis. 3) öppen ductus arteriosus, 4)
Tricuspidalis atresi.
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En 70-årig dam söker dig för att hon märkt blod i urinen. Hon
har märkt att urinen luktar lite illa och hon har täta trängningar
till vattenkastning.
a. Sannolikast diagnos?
b. Hur utreder du?
Svar:
a. Vanligaste orsaken till ovanstående torde vara cystit, men
cancer måste uteslutas (se nedan).
b. Förutom vanliga undersökningar avseende urinvägsinfektion
(odling, urinsticka etc) bör man kolla SR (kan vara förhöjd vid
njurcancer, normalt inte förhöjd vid cystit) och man bör särskilt
i den här åldern utesluta cancer, förslagsvis med cystoskopi och
radiologisk undersökning av njurarna (ultraljud eller urografi)
om man inte hittar orsaken i urinblåsan.
Beskriv den histologiska bilden för Heliobactergastrit.
Svar: HP finns på slemhinneytan och stimulerar till akut och
kronisk gastrit i lamina propria. Slembarriären försvagas,
slemhinnan eroderar och ulcererar.
Skrumplever, levercirrhos, är ett allvarligt tillstånd om bland
annat kan ge cancer i levern. Ge exempel på de vanligaste
bakomliggande sjukdomarna i levern som med tiden kan ge
levercirrhos?
Svar: Alkoholhepatit, Virushepatit B och C, Hämochromatos,
autoimmun hepatit. Primär biliär cirrhos, primär skleroserande
cholangit.
Varför är det viktigt att ha korrekt diagnos av spottkörteltumör
före kirurgisk excision av tumören.
Svar: Olika operationsmarginaler beroende av tumörtyp.
Vilka är är de histopatologiskt påvisbara skillnaderna mellan
ulcerös och morbus crohn?
Svar: Crohn är till skillnad från ulcerös colit diskontinuerlig, djup
i tarmvägg, kan ge fissurer, fistlar och granulom. Crohn kan
också påvisas i tunntarm och magsäck.
Vilka förändringar/avvikande värden kan uppmätas hos
patienter med aldosteronproducerande tumörer (Conn´s
syndrom)?
Svar: Hypertoni, hypokalemi, hypernatremi.
Hypofysadenom förekommer främst i 4 olika varianter. Nämn 2
av dessa och några förändringar de ger.
Svar:
- ACTH-bildande hypofysadenom ger Cushings sjukdom med
bilateral binjurebarkshyperplasi och ökade mängder cortisol.
- Growth hormone (GH)-producerande hypofysadenom ger
gigantism (jätteväxt) hos yngre och akromegali hos vuxna.
- Prolaktin-producerande hypofysadenom ger galaktorré,
amenorré, bortfall av libido.
- Kromofobt hypofysadenom (icke hormonbildande) ger inga
hormonella symtom. Tryck på synnervskorsningen kan ge
bilateral hemianopsi (skygglappsseende) vilket kan orsakas av
samtliga hypofysadenom.
Binjuremärg: Vad heter den tumör som uppkommer i
binjuremärgen hos vuxna? Vilket hormon bildar denna tumör?
Svar: Feokromocytom. Framförallt bildas adrenalin.
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Cushings syndrom är ett samlingsnamn för olika tillstånd med
förhöjda kortisolnivåer. Redogör för de olika histopatologiska
diagnoser (PAD) som ses i binjurebarken.
Ge fyra exempel på effekterna av förhöjda kortisolnivåer.
Svar: PAD: A) Morbus Cushing: ACTH-bildande hypofysadenom
som leder till bilateral diffus binjurebarkshyperplasi - ger ökade
kortisolnivåer.
B) Adenom eller nodulär hyperplasi primärt utgående från
binjurebarken - ger ökade kortisolnivåer.
C) T ex lungcancer kan producera ACTH som leder till en
bilateral diffus binjurebarkshyperplasi - ger ökade
kortisolnivåer.
D) Vid läkemedelsbehandling med glukocortikoider kan
binjurebarksatrofi utvecklas.
Effekter: T ex.: Hypertoni, sekundär diabetes mellitus, bålfetma
och atrofi
av extremitetsmuskulatur, "striae" i huden, ökad
infektionskänslighet,
gallstenssjukdom.
Medullär cancer är en av histologiska tumörtyperna i bröstet.
A. Är det äldre eller yngre kvinnors tumörsjukdom?
B. Hur är prognosen?
C. Beskriv kort den histologiska bilden av denna tumör.
Svar: A) Yngre. B) God. C) Relativt välavgränsad tumör med
pleomorfa (polymorfa), mitosrika tumörceller. Tydliga ”röda”
nukleoler. Tumören infiltreras och omges rikligt av lymfocytära
celler.
Vad är gynekomasti?
Svar: Bröstförstoring hos mannen.
Ange den vanligaste orsaken till anemisk och hemorrhagisk
hjärninfarkt?
Svar:
Anemisk: trombos
Hemorrhagisk: emboli.
Vilket område i hjärnan drabbas vid Parkinsons sjukdom och är
lätt att identifiera vid obduktion? Hur ändras histologin i
området när sjukdomen är fullt utvecklad?
Svar:
Substansia nigra.
Förlust av dopamin prod. neuroner ---> Substansia nigra
försvinner.
Kardinalförändringar vid multipel skleros?
Svar:
Återkommande demyelinsering av avgränsade områden i
hjärnans vita substans, astrocytos och funktionsrubbning.
De patofysiologiska effekterna av ett subduralhematom liknar
mycket dem som ses vid hjärntumör. Hur kommer detta sig?
Svar:
Båda stör CNS-funktionen genom att de inkräktar på den
normala hjärnvävnadens utrymme.
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Vilka typer av primära och sekundära demenser känner du till?
Ge minst tre exepel av varje.
Svar:
Primära: Alzheimers, Picks, Huntingtons, Parkinsons.
Sekundära: Vasculär/multi-infarkt, Post-traumatisk, postencephalit, Ny variant CJD, AIDS associerad
Vad är endometrios? Vilka typer finns? Vilka symtom ger åkomman
och hur behandlas den?
Svar: Endometrieslemhinna på fel ställe. Adenomyos,
endometriosis externa. Smärtor vid mens och infertilitet. Kirurgi
eller p-piller.
Patologens uppgift vid analys av vävnadsprover från lungcancer är
att ge ett gott beslutsunderlag till behandlande kliniker för att
optimera patienthanläggningen avseende prognos och terapival.
En 68 årig rökande man söker läkare p.g.a. allmän avtackling och
trötthet. Utredningen som inkluderar en lungröntgen visar att han
har en högersidig pleuranära lungtumör. Då man bedömmer att
såväl operabilitet som resektabilitet föreligger genomgår patienten
en högersidig ovanlobsresektion. Ge minst tre exempel på vilken
information du som kliniker har rätt att förvänta dig att kunna
utläsa ur PAD-svaret.
Svar:
a) Typing. Tumörklassifikation enligt WHO/AFIP internationell
klassifikation.
b) Gradering. Bedömning av differentierings/malignitetsgrad.
c) Staging. Bedömning av tumörens utbredning enligt exempelvis
TNM-systemet. Storlek? Lymfkörtelstatus m.m.
d) Fastställande av primaritet. Lungcancer eller metastas?
Orienterande markörstudie med IHC eller EM.
e) Radikalitet. Har tumören avlägsnats in loco radikalt?
Resektionsränder?
f) Prediktiv information. EGFR1 status. IHC, FISH,
mutationsdetektion inför ställningstagande till Iressa
behandling. Pleurit sekundär till underliggande ca pulm.
En 55 årig man verksam inom gruvbrytningsindustrin har hört att
många av hans släktingar insjuknat i mesoteliom. Han är orolig
och undrar vilka sjukdomar inom lungan och lungsäckarna som har
asbestetiologi. Nämn åtminstone tre ytterligare tänkbara
asbestrelaterade tillstånd.
Svar:
a) Pleuraplaques
b) Asbestpleurit
c) Asbestos
d) Lungcancer
e) Blesowsky folded lung-inrullningsatelektas.
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Knöl på halsen är ett vanligt problem såväl inom öppen som
sluten vård. Det är viktigt att ha den underliggande anatomin klar
för sig när man undersöker en patient med detta besvär. Vilka
godartade (benigna) förklaringar skulle kunna förklara en
resistens strax nedom vänster käkvinkeln i framkant av
sternocleidomastoideusmuskeln hos en 25 årig för övrigt frisk
kvinna. Nämn 3 tänkbara benigna förklaringar.
Svar: Normalanatomisk variant., missbildning – lateral halscysta,
glomustumör, lymfkörtelhyperplasi, godartad mjukdelstumör –
t.ex. Lipom, reaktiv mjukdelsförändring av typ nodulär fasciit
eller proliferativ myosit, intramuskulärt hematom, godartad
spottkörteltumör eller sialos.
Ange förutom histopatologisk typ (såsom nodulärt melanom)
ytterligare 2 st ogynnsamma prognostiska faktorer vid
hudmelanom.
Svar: Tumörtjocklek, ulceration, lokalisation etc.
Vad skiljer nodulärt melanom från övriga histopatologiska typer
av melanom när det gäller växtsättet/växtfas? Vilken klinisk
betydelse har detta?
Svar: Uppvisar endast vertikal växtfas till till skillnad från övriga
med s.k. bifasiskt växtsätt. Metastaseringspotential.
En äldre man söker för trötthet och Du konstaterar att mannens
lever och mjälte är kraftigt förstorade (hepato/splenomegali).
Blodprover visar B-Hb 90 g/L (ref. område 140 – 170 g/L), B-TPK
100x109/L (ref. område 150 – 400x109/L) och B-LPK 3x109/L
(ref. område 4 – 9x109/L). Du försöker ta ett benmärgsprov men
märgen är påtagligt seg och det är först efter flera försök som Du
lyckas få ut något material för undersökning. Patologen berättar
för Dig att segheten beror på en påtaglig binvävsökning i märgen
och bland de fåtaliga hematopoetiska cellerna finns patologiskt
förändrade megakaryocyter.
a. Vilken hematologisk tumörsjukdom har patienten?
Svar: Kronisk myelofibros.
b. Varför är mjälten så stor?
Svar: Extramedullär hematopoes.
Vad betyder att en patient med lymfom har kliniskt stadium IIB?
Svar: Lymfkörtlar på 2 eller flera stationer men på samma sida
av diafragma är engagerade och patienten har allmänna (B)symptom som nattsvettningar, feber och viktnedgång.
Vilken lymfom typ karaktäriseras av lymfoepiteliala lesioner?
Svar: Mucosa-associerade B-cellslymfom (MALT).
En patient har monoklonal gammopati med höga nivåer av IgG.
Vad är diagnosen?
Svar: Myelom.
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En femårig flicka inkommer i dåligt tillstånd med halsfluss och
feber samt trötthet. Du noterar att flickan är påtagligt blek och
vid undersökning framkommer slemhinneblödningar,
lymfadenopati (förstorade lymfkörtlar) och hepato/
splenomegali (förstoring av levern och mjälten). Blodprover
visar B-Hb 70 g/L (ref. område 120 – 150 g/L), B-LPK 50x109/L
(ref. område 4 – 9x109/L) och B-TPK 15x109/L (ref. område
150 – 400x109/L). Blodutstryk visar att det höga B-LPK värdet
betingas av en kraftig ökning av blaster (>20%). Därtill noteras
påtaglig granulocytopeni.
a. Vilken hematologisk tumörsjukdom har barnet?
Svar: Akut leukemi och eftersom det är ett barn så är det
sannolikt en akut lymfatisk leukemi (ALL).
b. Vilken motsvarande hematologisk tumörsjukdom är vanligast
hos äldre vuxna?
Svar: Akut myeloisk leukemi (AML).
c. Vad är orsaken till infektionen?
Svar: Granulocytopenin.

33.

34.

d. Vad är orsaken till slemhinneblödningarna?
Svar: Det låga trombocytvärdet.
En medelålders man söker Dig för tilltagande trötthet. Du
noterar att patienten är påtagligt blek och blodprover visar B-Hb
70g/L (referensområde 140-170g/L) och Ery-MCV 68 fL
(referensområde 76-96 fL). Vidare noterar Du att S-Fe är lågt
men att S-Transferrin är högt.
a. Vilken typ av anemi har patienten (mikro-/normo/makrocytär)?
Svar: Mikrocytär anemi (järnbrist anemi).
b. Eftersom S-Fe (järnkoncentrationen i serum) är lågt så
skriver Du ut järntabletter till patienten. Rätt handlagt (Ja/Nej.
Motivera)?
Svar: Nej. Järntabletter skulle förvisso hjälpa men det viktigaste
är att fastställa orsaken till järnbristen. Att bara förskriva
järntabletter kan försena diagnostiken av den grundläggande
orsaken (ex coloncancer) till anemin och därmed försätta
patienten i ett sämre läge.
En medelålders kvinna söker Dig för tilltagande trötthet. Du
noterar att patienten är påtagligt blek och blodprover visar B-Hb
70g/L (referensområde 120-150g/L) och Ery-MCV 80 fL
(referensområde 76-96 fL). Vidare noterar Du att såväl S-Fe
som S-Transferrin är låga.
a. Vilken typ av anemi har patienten (mikro-/normo/makrocytär)?
Svar: Normocytär anemi (Anemi vid kronisk sjukdom, sekundär
anemi).
b. Eftersom S-Fe (järnkoncentrationen i serum) är lågt så
skriver Du ut järntabletter till patienten. Rätt handlagt (Ja/Nej.
Motivera)?
Svar: Nej. Tillförsel av järn hjälper inte vid denna anemiform
utan kan snarast förvärra situationen (tillfört järn kan inte
utnyttjas). Behandlingen ska riktas mot grundsjukdomen.
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Karaktärisera Ewing sarkom med avseende på: typisk
insjuknandeålder; symtom; lokalisation; histologisk gradering;
diagnostiskt kriterium. vanlig differentialdiagnos.
Svar: Barn (<20 år); feber och smärta; extremiteter (ofta
diafysärt), bäcken; graderas ej, alla högmaligna; påvisande av
Ewing translokation, vanligen (t(22; 11) (EWS-FLI1);
osteomyelit.
a) ”Akut tubulär nekros” är ofta förknippad med en speciell
klinisk symtombild. Vilken?
b) Vad kan utlösa denna typ av njurskada?
Svar:
a) Akut njursvikt med oligo- eller annuri.
b) Kan vara utlöst av njurischemi eller toxisk påverkan av
njurtubuli.
Varför är det viktigt att kontrollera blodtrycket samt urinen
avseende eventuell albuminuri hos patienter med diabetes?
Svar: För att utreda om det föreligger eventuell njurskada,
d.v.s. diabetesnefropati. Tidig intervention med antihypertensiv
behandling kan bromsa sjukdomsförloppet.
Vilket är det typiska symtomet vid IgA-nefrit?
Svar: Smärtfri hämaturi. Makroskopisk hematuri i samband med
ÖLI, annars mikroskopisk hematuri.
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Vilken betydelse har tillväxtfaktorer, adhesionsmolekyler och
extracellulärmatrix för regeneration och vävnadsreparation?
Svar:
Cellens interaktion med omgivningen reglerar tillväxt och
differentiering. Detta sker bland annat via parakrin stimulering
av tillväxtfaktorreceptorer bla EGF,PDGF,b-FGF TGF-Beta mm
som påverkar angiogenes,kemotaxis, celldelning och
collagenomsättning. ECM (fibronektin och laminin) binder till
adhesionsmolekyler (integrin-receptorer). Integrinreceptorer
producerar intracellulära signaler som kan påverka cellens
tillväxt och differentiering.
Hur skiljer man på ett inflammatoriskt och ett icke
inflammatoriskt ödem?
Svar: Icke inflammatoriskt ödem uppstår vid ökat
hydrostatiskt tryck som vid venös blodpropp och hjärtsvikt samt
vis minskat intravasalt osmotiskt tryck som vid hypoproteinemi.
Detta leder till att en protein och cellfattig vätska sk transudat
ansamlas extravasalt/interstitiellet. Kliniskt ses oftast endast
tumor (svullnad).
Ett inflammatoriskt ödem uppstår som svar på cellskada och
leder till att endotelcellerna ökar sin permeabilitet för proteiner
och celler. Denna vätska kallas för ett inflammatoriskt exsudat.
Vilken av följande processer stämmer med karyorrhexis?
A Mitokondriesvullnad och nedbrytning
B Syrgas förgiftning
C Cellmembran nedbrytning
D Uppsplittring av cellkärnan
E Kondensering av cellkärnan.
Svar: D
Beskriv 6 olika molekylära mekanismer för hur
tumörsuppressor- funktion kan inaktiveras.
Svar:
1. Deletion – ingen gen, inget protein
2. Metylering av genen – ingen transkription, inget protein
3. ”Mismatch repair” (”frameshift”-mutation) – inget protein
4. Punktmutation – felaktigt protein
5. DNA-virus – t ex proteinerna E6 och E7 i HPV binder och
inaktiverar p53 och pRb.
6. ”Dominant negative mutation” ex muterat p53 binder och
inaktiverar normalt (vildtyp) p53.
Vad menas med att en tumörcell är ”immortaliserad”?
Vad anses vara förklaring på molekylär nivå?
Svar: En ”immortaliserad” tumörcell kan genomgå ett
obegränsat antal celldelningar till skillnad från en differentierad
normalcell (ej stamcell) som endast kan genomgå ett begränsat
antal celldelningar. Förmåga att syntetisera telomerer, d.v.s.
ha ett aktivt fungerande telomeras anses vara en viktig
mekanism bakom ”immortaliseringen”.
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Beskriv kortfattat samspelet på molekylär nivå mellan cyklin D,
CDK4 och proteiner som styrs av onkogener och
tumörsuppressorgener.
Svar: Falska mitogena signaler kan genereras p.g.a.
överuttryckt eller muterad onkogenprodukt. Exempel på detta
är överuttryckt HER2 (tillväxtfaktorreceptor i bröstcancer) eller
muterad RAS (signaltransduktionsmolekyl).
De mitogena signalerna leder till överuttryck av cyklin D och
därmed aktivering av CDK4, vilket i sin tur leder till
hyperfosforylering och därmed inaktivering av
tumörsuppressorgenen RBs produkt p105RB. Cyklin D kan
också vara överuttryckt oberoende av mitogen signal p.g.a.
amplifiering av cyklin D genen, vilken då fungeras som en
onkogen (t.ex. i bröstcancer).
Vilka är konsekvenserna av en mitralklaffstenos/insufficiens?
Svar: Dilatation av vänster förmak, förmaksflimmer med
bildning av murala tromber och embolisering. Sekundär
pulmonär hypertension som leder till interstitiell fibros och
lunginsufficiens.
Vad är en jättecellsarterit. Manifestationer?
Svar: Inflammatoriskt tillstånd av okänd orsak i
medelstora artärer. Kännetecknas morfologiskt av jätteceller,
intimaproliferation och fragmentering av lamina elastica interna.
Drabbar ofta a. temporalis och kallas temporalisarterit.
Om a. ophtalmica afficieras kan det leda till blindhet.
Systemmanifestation: Polymyalgia rheumatica.
Vad är en marantisk endokardit?
Svar: Sterila murata tromber längs mitralisklaffens kanter hos
terminal sjuka patienter. Etiologi: Hyperkoagulationstillstånd.
Kan leda till embolier.
Vilka konsekvenser kan kryptorchism få?
Svar: Atrofi-groddcellerna försvinner, basalmembranet
förtjockas, tubuli fibrotiseras. 35 x ökad cancerrisk- ITGCNU
/invasiva groddcellstumörer. Ökad risk för cancer även i den
normalt belägna testikeln.
Vilka tumörer i urinvägarna och manliga genitalia anses vara
associerade till rökning?
Svar:Blåscancer och njurcancer
Prostatahyperplasi engagerar framförallt en av de tre
anatomiska zonerna i prostata. Vilken?
Svar: Transitionszonen = TZ
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Sarkoidos är en i Sverige inte ovanlig inflammatorisk
Multi-systemsjukdom i Sverige. Lungan är en av de vanligaste
organen som blir engagerade. Man noterar sålunda ofta vid
radiologisk utredning ett bilateralt retikulo-nodulärt interstitiellt
infiltrat med dominans inom överloberna. Ofta ses även
engagemang av de hilära lymfkörtlarna med viss mediastinal
breddökning – s.k. ”hiluslymfom”. Nämn
a. Typ av inflammation vid mikroskopisk undersökning
(markörlesion)?
b. Annat organ eller vävnad som kan tänkas vara engagerat?
c. Morfologiskt relevant differentialdiagnos?

14.

Svar:
a. Granulomatös inflammation (epiteloidcellsgranulom).
b. Hud, ögon, tårkörtlar, spottkörtlar, mjälte,
lever, njurar, skelett, leder, muskler mm.
c. Beryllios. Allergisk alveolit. Specifik inflammation – TBC m.fl.
Symtomen vid lungcancer är tyvärr ofta alltför sena och
ospecifika för att leda till tidig tumörupptäckt. Detta leder ofta
till diagnos i sent stadium med åtföljande dålig prognos.
Såväl ”patients” som ”doctors delay” kan försämra det hela
ytterligare. Det gäller alltså att vara mycket lyhörd för de
eventuellt subtila och ibland ej organrelaterade symtom och
fynd en patient med lungcancer kan uppvisa. När tumören
väl har spritt sig till bröstkorgsvägg eller mediastinum kan
emellertid ett antal symtom eller ev. syndrom baserade på
tumörens överväxt på nervgrenar uppkomma. Vad kan man
förvänta sig finna för någon symtomatologi om tumören
interfererar med.
a. Plexus brachialis och sympaticus vid thoraxaperturen.
b. N. Vagus i mediastinum.
c. N. Laryngeus recurrens då den gör sin ”loop” ned i thorax.
Svar:
a. Thoraxapertursyndrom (Pancoast) med förlamning
och ev. parestesier i armen. Horners syndrom med
symtom från ipsilaterala ögat (Ptos, mios, enoftalmus, rodnad)
b. Diafragmapares. Högt stillastående diafragma.
Ev andningspåverkan. Genomlysning. Ensidigt.
c. Heshet. Stämbandspares.
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Lateral branchiogen halscysta är en benign dysembryogenetiskt
betingad cysta som oftast uppträder i vuxen ålder i framkant av
musculus sternocleidomastoideus. Finnålspunktion (FNA) är ofta
den första undersökning som kommer till användning om
en patient uppvisar knöl på halsen med sådant läge.
a. Vilken är den väsentligaste och svåraste differentialdiagnosen
vid finnålscytologisk undersökning?
b. Vilken normal vävnad kan man vid mikroskopisk
undersökning av operationspreparat från branchiogen halscysta
ofta finna utanför cystepitelet?
c. Från vilka embryologiska strukturer uppkommer laterala
branchiogen halscysta?
Svar:
a. Metastas av högt differentierad skivepitelcancer.
b. Lymfatisk vävnad. Lymfkörtelvävnad. Kan simulera metastas.
c. Gälgångarna.
Ange fyra histologiska kriterier för ett dysplastiskt nevus.
Svar: strukt. och cellulära avvikelser, fibros samt lymfocytsvar.
Mb Bowen och aktiniska keratoser utgör förstadier till en UVrelaterad tumör. Ange denna.
Svar: skivepitelcancer.
Hur reagerar spottkörtelvävnad om man strålbehandlar en
cancer i munhålan?
Svar: Inflammation, fibros atrofi. Dubbelsidig bestrålning kan
ge xeroderma, muntorka.
Cancer i matstrupen kan vara av olika typer. Vilka är dessa
typer (de två vanligaste). Skiljer det i genes? Vilket är det
förstadium som vi i Sverige kontrollerar? Vilken patientgrupp
kontrollerar vi?
Svar: Skiv- och körtelepitelcancer. Skiv är dietär, körtel är
reflux, Barrets esophagus kontrolleras, och det är patienter med
refluxsjukdom som kontrolleras.
Virushepatit, framför allt hepatit C, riskerar att bli kronisk. Vilka
är de viktigaste förändringarna som kan uppstå i levern efter
mångårig hepatit B och C.
Svar:Cirrhos och levercancer.
Vad är pseudomembranös kolit?
Svar: Efter en antibiotikakur kan man få tillväxt av clostridium
diff. som ger colitbesvär av varierande grad.
Vilken malign tumör är vanligast i:
a) Vulva?
b) Collum uteri?
c) Corpus uteri?
Svar:
a) skivepitelcancer
b) skivepitelcancer
c) adenocarcinom
Ange mycket kort vad som menas med Krukenbergs tumör.
Svar: metastatisk ovarialcancer, äggstockscancer som spritt sig
från annat ställe i kroppen, vanligen från magsäcken.
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Cushings syndrom är ett samlingsnamn för olika tillstånd med
förhöjda cortisolnivåer i blodet. Redogör för de olika
histopatologiska diagnoser (PAD) som ses i binjurebarken. Ge
fyra exempel på effekterna av förhöjda kortisolnivåer.
Svar: PAD: A) Morbus Cushing: ACTH-bildande hypofysadenom
som leder till bilateral diffus binjurebarkshyperplasi - ger ökade
kortisolnivåer.
B) Adenom eller nodulär hyperplasi primärt utgående från
binjurebarken - ger ökade kortisolnivåer.
C) T ex lungcancer kan producera ACTH som leder till en
bilateral diffus binjurebarkshyperplasi - ger ökade
kortisolnivåer.
D) Vid läkemedelsbehandling med glukocortikoider kan
binjurebarksatrofi utvecklas.
Effekter: T ex.: Hypertoni, sekundär diabetes mellitus (förhöjt
blodglukosvärde), bålfetma och atrofi av extremitetsmuskulatur,
"striae" i huden, ökad infektionskänslighet, gallstenssjukdom.
Primär kronisk binjurebarksinsufficiens:
a) Denna sjukdom har ett ofta använt namn på den läkare som
först beskrev sjukdomen. Vilket namn är det?
b) Ange 2 principiellt olika orsaker till primär
binjurebarksinsufficiens.
Svar:
a) Addisons sjukdom.
b) – TBC (den kroniska granulomatösa inflammationen
destruerar binjuren.
- Autoimmun sjukdom som leder till destruktion av
binjurebarken
Diabetes mellitus (typ 1 respektive typ 2) är det vanligaste
sjukdomstillståndet som orsakar förhöjda blodglukosvärden
(hyperglykemi). Nämn tre andra sjukdomstillstånd som orsakar
hyperglykemi.
Svar: 1) Tumörer som bildar hormoner med blodsockerhöjande
effekt (t.ex: Hypofysadenom med GH-produktion, Cushings
sjukdom med cortisolproduktion, Feokromocytom med
adrenalinproduktion)
2) Graviditetsdiabetes - en perifer insulinresistens ger orsak till
hyperglykemi.
3) En mycket uttalad pancreatit kan leda till destruktion av hela
pancreaskörteln.
Vad ingår i s.k. trippeldiagnostik vid bröstundersökning?
Svar: palpation (+inspektion); mammografi; finnålspunktion.
Numera utföres i Sverige östrogenbestämning rutinmässigt i
varje nyupptäckt bröstcancerfall. Varför?
Svar: För att kunna avgöra om tumören lämpar sig för
antiöstrogen behandling d.v.s. tumörcellerna innehåller
tillräcklig mängd östrogenreceptorer.
Du palperar en mindre knöl i aerolaområdet i bröstet och
misstänker en tumör. Du tar ett punktionscytologiskt prov från
förändringen. I provet finner du endast benigna utmogna
skivepitelceller. Din diagnos?
Svar: Atherom.
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Ange vilka kroniska myeloproliferativa tumörsjukdomar som
karakteriseras av följande förändringar i perifera blodbilden (en
sjukdom per blodförändring):
a) Högt B-LPK
b) Högt B-Hb
c) Högt B-TPK
Svar:
a) KML
b) PCV
c) ET
50-årig man söker p.g.a. ett par infiltrat i huden, i det närmaste
violetta till färgen. Han har normalt blodvärde (Hb-värde),
däremot lågt Tpk-värde, trombocytopeni samt leukocytos med
monocytos (stigande LPK-värde cirka 40).
Ange sannolik diagnos, endast ett alternativ.
a. leukemiskt infiltrat i huden
b. borrelia
c. pyogent granulom
d. inget av ovanstående alternativ
Svar: a.
I benmärg och blodet påvisas dominans av stora, njurformade,
cytoplasmarika och nukleolförande celler.
Ange sannolik diagnos, endast ett alternativ.
a. KML
b. MDS
c. KLL
d. Akut leukemi med monocytär differentiering, akut
monoblastisk och monocytisk leukemi.
svar:d.
Vilken struktur i centrala nervsystemet är framförallt förändrad
vid Parkinson´s sjukdom?
Svar:
Dopaminproducerande neuron i Striatonigralsystemet inkl.
Substantia nigra.
En ung cyklist utan hjälm ramlar och slår sig i bl.a. höger sida
av huvudet. Han dör 10 dagar senare p.g.a. sina hjärnskador.
Beskriv vad man skulle kunna hitta vid en obduktion (enbart
beträffande CNS).
Svar:
Tecken på ökat intrakraniellt tryck med inklämning, sekundärt
till i första hand en extra dural hematom, sekundärt till en
fraktur av temporalbenet.
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Para ihop fyra olika typer av hematom med följande faktorer:
a) Kontusion,
b) ruptur av en aneurysm,
c) många veckor efter obetydlig huvudskada,
d) fraktur av temporalben.
1) Blödning i hjärnan.
2) Subarachnoidal hematom.
3) Subdural hematom.
4) Extradural hematom.
Svar: a och 1, b och 2, c och 3, d och 4.
Definiera TIA.
Svar:
Neurologisk funktionsrubbning orsakad av ischemi, där
symtomen försvinner helt efter högst 24 tim - vanligtvis kortare
tid, t.ex. amaurosis fugax (övergående blindhet).
En patient har diagnostiserad akut bakteriell meningit. Vad
väntar Du Dig att hitta i liquor?
Svar: Akut inflammatoriska celler 100-500/µ, minskad
proteinhalt, ökad sockerhalt, ökat tryck.
Vilken genetisk aberration förekommer vid Ewing’s sarkom och
med vilken/vilka metod/metoder detekteras den?
Svar: translokationen t(11; 22)/ fusionsgen EWS-FLi1.
Vad är artros, vad bidrar till att sjukdomen uppkommer och
vilka förändringar kan man finna i vävnaden?
Svar: Degenerativ ledsjukdom med destruktion av ledbrosk.
Skada och hög belastning av leden ("slitage") bidrar. Man finner
destruktion av ledbrosk och reaktiva förändringar i form av
fibros och cystbildning i underliggande benvävnad.
Vilka är de två oftast förekommande subtyper av Hodgkins
lymfom?
Svar: Nodulär skleros och blandad typ (mixed cellularity).
En man söker p.g.a. magont och vid gastroskopi finner vi
ulceration, infiltration av monoklonala B-celler i slemhinnan,
samt s.k. lymfoepiteliala lesioner. Vad heter den lymfomtyp som
patienter har?
Svar: Mucosa associerat (MALT) lymfom.
En lymfompatient har förstorade lymfkörtlar på halsen och i
ljumskarna samt infiltrat i benmärgen. Symtomen är feber,
nattsvettningar och viktnedgång. Vilket kliniskt stadium har
sjukdomen?
Svar: IVB.
Follikulära lymfom visar som följd av translokation t(14;18)
överuttryck av ett apoptoshämmande protein. Vad heter
proteinet?
Svar: BCL-2.
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En 55-årig man har enligt gamla journalanteckningar ”troligen
kronisk glomerulonefrit” och kommer för utredning till en
njurmedicinsk mottagning. Man finner en lätt proteinuri, och
hypertoni samt anemi och njurfunktionen är påtagligt nedsatt
med en glomerulär filtration på 27 ml/min. Njurbiopsi visar dock
inga tecken på glomerulonefrit eller andra tecken på aktiv
njursjukdom, men man finner relativt grava kroniska
förändringar med många skleroserade glomeruli och interstitiell
fibros. Trots optimal hypertoni och anemibehandlig försämras
njurfunktionen ytterligare under de efterföljande 2-3 åren.
Kan du kort förklara varför njurfunktionen troligen fortsätter att
försämras?
Svar: Kvarvarande fungerande nefron ”hyperfiltrerar” vilket
leder till glomeruloskleros.
Man eftersträvar att klassificera glomerulonefrit-sjukdomarna
efter deras etiologier vilka dock i de flesta fallen är dåligt kända
varför man istället använder sig av mer eller mindre passande
morfologiskt betecknande namn. Så är också fallet för IgAnefrit, den i västvärlden vanligaste förekommande typen av
glomerulonefrit.
a) Varför tror du att man kallar ”IgA-nefrit” just för ”IgA-nefrit”.
(1p)
b) Vilket är det vanligaste symtomet vid IgA-nefrit. (1p)
c) Hur stor är risken att en patient med IgA-nefrit på sikt
kommer att utveckla terminal njursvikt. (1p)
Svar: a) IgA-nefrit diagnostiseras på njurbiopsi genom att
påvisa depositioner av IgA vilka oftast förekommer i glomerulis
mesangieområden.
b) Ofta förekommer en makroskopisk hematuri i samband med
ÖLI. Mellan infektionstillfällena finner man mikroskopisk
hematuri. Ofta hypertoni.
c) Ca 25% av fallen utvecklar terminal njursvikt.
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Humant papillomvirus (HPV) anses vara en etiologisk viktig
faktor vid utveckling av cancer in situ och cervixcancer.
Diskutera det molekylära sambandet mellan HPV och
tumörsuppressorgener.
Svar: HPV kan bilda två proteiner E6 och E7, vilka binder till
tumörsuppressorgenproteinerna p53 och p105 Rb och
inaktiverar dessa. Detta leder till defekt cellcykelkontroll
(prematur initiering av DNA-replikation) och defekt
apoptoskontroll, varvid cellen får en ökad tendens att
ackumulera mutationer. E6 och E7 i de malignitetsassocierade
varianterna av HPV (typ 16 och typ 18) anses binda p53 och
p105Rb med hög affinitet.

2.

AZ

3.

AZ

4.

AZ

Definiera begreppen autokrin och parakrin tillväxtstimulering.
Ge exempel på existensen av parakrin tillväxtstimulering i
malign tumörvävnad.
Svar: autokrin: cellerna producerar sina egna tillväxtfaktorer.
Parakrin: cellen får sina tillväxtfaktorer från angränsande
(närliggande) celler. Exempel på detta är tumörcelens
produktion av angiogenesfaktorer (FGF, VEGF) som stimulerar
blodkapillärernas tillväxt i tumören.
Vad är utmärkande för en anaplastisk tumör?
a) morfologiskt?
b) kliniskt?
Svar:
a) En anaplastisktumör är dedifferentierad och uppvisar hög
grad av cellatypi (stark polymorfism eller pleomorfism).
b) Anaplastiska tumörer är i regel mycket högmaligna d.v.s.
växer snabbt och uppvisar en stark benägenhet att
metastasera.
Vad menas med att en tumörcell är ”immortaliserad”?
Vad anses vara förklaring på molekylär nivå?
Svar: En ”immortaliserad” tumörcell kan genomgå ett
obegränsat antal celldelningar till skillnad från en differentierad
normalcell (ej stamcell) som endast kan genomgå ett begränsat
antal celldelningar. Förmåga att syntetisera telomerer, d.v.s.
ha ett aktivt fungerande telomeras anses vara en viktig
mekanism bakom ”immortaliseringen”.
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Flera olika nekrosmönster finns beskrivna. Vilka reflekterar olika
makroskopiska utseenden av nekrotisk vävnad. Beskriv 4 olika
histologiska nekrosmönster. I vilka vävnader ser man dem?
Vilken typ är vanligast ? Vad är de vanligaste orsakerna?
Svar:
Koagulationsnekros. Bevarad vävnadsarkitektur, vävnaden
ser ut att vara koagulerad (kokt). Ischemisk infarkt i hjärta
njure.
Förvätskningsnekros. Vävnaden är nedbruten och
ursprungsarkitekturen kan ej längre ses. CNS infarkt. Akut
abscenderande inflammation.
Fettvävsnekros. Ses som vita, förkalkade, områden i fettväv
efterpankreatit eller mekaniskt trauma.
Fibrinoidnekros. Ses som hyalin, eosinofil inlaging i kärlvägg
vid ex hypertoni och vaskulit.
Ostignekros. Ses som fast amorf massa vid tbc infektioner.
Beskriv patogenesen vid DIC ("disseminated intravascular
coagulopathy")
Svar: Ett disseminerat trombotiskt tillstånd som leder till
konsumption av koagulationsfaktorer, seukundär fibrinolys med
okontrollerbar blödning.
Vad innebär en infektiös endokardit? Riskfaktorer och följder?
Svar: En bakteriell eller svampinfektion som sätter sig på
hjärtklaffarna, oftast i vänster hjärta. Tidigare klaffskada,
anomali eller klaffprotes riskfaktorer. Leder obehandlad till fatal
sepsis.
Vilka former av aneyrysm känner du till? Etiologi, lokalisation
och föjder.
Svar: Arteriosklerotiska a. i bukaortan - fatal blödning
Berry aneurysm i skallbasens kärl - subarachnoidal blödning
Luetiskt aneurysm i aorta ascendens - klaff insufficiens.
Mykotiskt aneurysm (infektiöst) - ruptur av kärl
Dissekerande aneurysm p.g.a. kystisk medianekros i aortan.
Ruptur.
En viktig del i behandlingen av diabetes mellitus syftar till att
förebygga långtidskomplikationer. Nämn några sådana
komplikationer och vilka organ som drabbas.
Svar: Komplikationerna vid diabetes mellitus typ 1 och 2 är
väsentligen desamma men är mer uttalade ju längre patienten
har haft sin diabetes.
Makroangiopatier: Arterioskleros i de större kärlen med ökad
risk för hjärtinfarkt och claudicatio intermittens.
Mikroangiopatier: Förändringar i de mindre kärlen bla i form av
förtjockade basalmembran som ger nedsatt näringsutbyte över
kapillärbädden med bl a försämrad sårläkning.
Nefropati: Förtjockning av glomerulis basalmembran leder till
försämrad filtration och på sikt njurinsufficiens och ev. uremi då
patienter behöver kontinuerlig dialys/njurtransplantation.
Retinopati: Försämrad blodförsörjning och utveckling av
anerysm med blödning leder till nedsatt synförmåga.
Neuropati: Degenerativa förändringar (bl a av de schwanska
cellmembranen) ger sänkt ledningshastighet/försämrad känsel.
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Vad är typiskt för sekundär hyperparathyreoidism vad det gäller
etiologi (sjukdomsmekanism), typiska fynd vid blodanalyser
samt den histopatologiska diagnos som ses i parathyreoideakörtlarna.
Svar: Sekundär hyperparathyreoidism beror på förändringar
utanför själva körtlarna. I regel orsakas det av njurinsufficiens
med fosfatretention och calciumförluster. Sänkningen av serumcalcium motverkas genom en kontinuerligt ökad bildning av
parathormon. Detta leder till hyperplasi av alla parathyreoideakörtlarna. I blodet uppmätes lätt sänkt eller nära
normalt serumkalcium, förhöjt fosfat och ökad mängd
parathormon.
Hypofysadenom förekommer främst i 4 olika varianter. Nämn 2
av dessa och några förändringar de ger.
Svar:
- ACTH-bildande hypofysadenom ger Cushings sjukdom med
bilateral binjurebarkshyperplasi och ökade mängder cortisol.
- Growth hormone (GH)-producerande hypofysadenom ger
gigantism (jätteväxt) hos yngre och akromegali hos vuxna.
- Prolaktin-producerande hypofysadenom ger galaktorré,
amenorré, bortfall av libido.
- Kromofobt hypofysadenom (icke hormonbildande) ger inga
hormonella symtom. Tryck på synnervskorsningen kan ge
bilateral hemianopsi (skygglappsseende) vilket kan orsakas av
samtliga hypofysadenom.
En 55-årig man får plötsligt under dagens arbete fruktansvärt
ont i bröstet och kollapsar och blir medvetslös. Tillkallad
amubulandspersonal anländer cirka 3-5 minuter efter det han
blev medvetslös och startar hjärt-lungräddning. Mannen dör två
dagar senare utan att ha återfått medvetandet. Vad skulle du
förvänta dig hitta vid en hjärnobduktion och varför?
Svar: Ischemisk encefalopati/encefalomaci – förändringarna
mest markant längst ut i kärlsystemet (watershed infarcts) och
nekros av hippocampus neuroner (Sommers sektor) och
purkinjeneuroner (mycket känsliga för ischemi).
Beskriv de olika typerna av spina bifida som förekommer och
nämn andra missbildningar spina bifida kan vara associerad
med.
Svar:
1. Okulta - ofta med pigmenterad och hårig fläck.
2. Meningocele
3. Myelomeningocele
4. Rachischisis
5. Anencifalli
6. Arnold Chiari.
Vad kan orsaka hydrocephalus? Ange minst fyra olika
patologiska processer.
Svar: Ökad produktion av likvor (papillom). Blockering av
likvorvägarna (foramina Monro, Luschka och Magendi,
aquaeductus), nedsatt absorption (efter meningit t.ex. TB), ex
vacuo (Boxare).
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15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.
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JL
Vad är Barrets Esophagus och varför är typning av epitelet
Gastro viktig?
Svar: Körtelmetaplasi, intestinal metaplasi är precanceröst.
JL
Pancreascancer är en högmalign tumörsjukdom. Vilka är de
kliniska symtomen på pankreascancer, och vilka är de
histopatologiska förändringarna som kan förklara dessa
symtom?
Svar: Tyst icterus. Växt i, och runt intrapankreatisk gallgång.
JL
Beskriv den histologiska bilden för Heliobactergastrit.
Svar:
HP finns på slemhinneytan och stimulerar till akut och kronisk
gastrit i lamina propria. Slembarriären försvagas, slemhinnan
eroderar och ulcererar.
JL
Varför är det av vikt för en kliniker inför operation av
inflammatorisk tarmsjukdom att veta om patienten har ulcerös
colit eller morbus Crohn?
Svar:
Crohn har större risk för att ge fistlar i anastomosområdet.
Crohn kan finnas i andra delar av tarmkanalen, ulcerös colit
bara i colon.
LG
Nämn tre sjukdomar i lungan tillhörande gruppen av obstruktiv
lungsjukdom.
Svar: Asthma bronchiale, emfysem, COPD, Chronic bronchitis.
LG
Sjukdomar i luftvägarna är ofta orsakade av agens som
inandas. Nämn en sjukdom i lufvägarna där exposition för
följande agens utgör väsentlig etiologisk faktor.
a) Rökning
b) Streptococcus pneumoniae (pneumococcus)
c) Mycobacterium tuberculosis.
Svar:
a) Lungcancer, larynxcancer, oropharynxcancer
b) Lobulär pneumoni
c) Tuberkulos.
LG
En 68 årig rökande man som arbetat inom byggnadsindustrin
hela livet har under ca 6 månader haft besvär med
recidiverande blodig högersidig pleuravätska. Nämn tre
tänkbara orsaker till besvären.
Svar:
a) Malignt mesoteliom.
b) Asbestpleurit
c) Pleuracarcinos utgånget från tex ca pulm
d) Lunginfarkt
e) Hjärtsvikt
f) Chylothorax
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22.

23.

24.
25.

26.

27.

LG

Den histopatologiska och cytologiska analysen av prover från
lungtumörer kan och bör ge underlag för vidare terapibeslut och
prognosbedömning. Nämn åtminstone tre prognostiskt viktiga
faktorer som ni kan förvänta er utläsa från ett provsvar från
Patologen.
Svar: Histologisk typ, differentiering grad, tumor storlek, lokal
invasion, lymfkörtelmetastas.
EE
a) Nämn åtminstone tre orsaker när vanlig
mammografiundersökning (slätröntgen) kan ange falskt
negativt svar.
PS. Inkompetent röntgenolog ger inga poäng!
Svar a):
- diffust växande cancer
- cancer in situ utan kalk
- bindvävstäta bröst (unga kvinnor)
- bröstprotes
- bröstkorgsnära tumörer
- tidigare operation i bröstet
b) Mammografiundersökning kan också ange falskt positivt svar
och kodas som kod 5, som betyder invasiv cancer. Vad visar
histopatologin?
Svar b): Radierande ärr (radial scar).
EE
Var i kroppen kan du hitta s.k. abberant mammae?
Svar: Var som helst utefter mjölklisten.
JL Gyn VIN 1-3, VAIN 1-3, och CIN 1-3, är benämningar för dysplasier
i Vulva, Vagina respektive Cervix. Vad menar man med med
dessa graderingar? Vad skiljer CIN 1 från CIN 3?
Svar: Låggradig resp. höggradig dysplasi. CIN 1 kan gå
tillbaka, CIN 3 har stor risk för progress till cancer.
JL
Var i underlivet är det störst risk för att en kvinna ska utveckla
skivepitelcancer, och vilken är den vanligaste bakomliggande
orsaken till neoplastisk utveckling?
Svar: Transformationszonen i cervix, högrisk HPV-infektion.
LK
55-årig kvinna söker dig p.g.a. ett svårläkt sår på ena
Hud
underbenet. Debut för cirka ½ år sedan. Vid inspektion finner
du en drygt 2 cm ulcererad förändring, utan pigmentering.
Ingen klåda eller blödning.
Sannolik diagnos: Välj ett alternativ:
a) Hudmelanom
b) Blått naevus
c) Keratoacantom
d) Skivepitelcancer
Svar: alternativ d.
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28.

LK

29.

LS

Denna förändring är med största sannolikhet
UV-relaterad. Ange övriga hudtumörer som är
associerade till UV-inducerade specifika DNA-skador.
Svar: Hudmelanom, basalcellscancer.
Ange vad som karakteriserar en typisk polycytemia vera
avseende
a) B-Hb (högt/lågt/normalt?)
b) Benmärgens cellhalt (ökad/minskad/normal?)
c) Benmärgens hemosiderin-innehåll (ökad/minskad/normal?)
d) Benmärgens megakaryocyter (stora/små/normala?)

30.

Svar:
a) högt
b) ökad
c) minskad till 0
d) stora.
En 3årig pojke med skelettsmärtor, vilka tilltagit senaste
LK
Hemato veckorna.

31.

LK

32.

AP

33.

AP

34.

AP

35.

AP

6

Blodstatus med anemi, trombocytopeni och något låga vita. I
status inga tecken till förstorade lymfkörtlar eller förstorad
mjälte etc. Ange sannolik diagnos.
Svar: Akut lymfoblast leukemi.
Mest sannolik fenotyp (markörsammansättning av den
leukemiska cellpopulationen)?
Svar: B-ALL t s.k. från T-ALL, förekommer endast i 15% av
fallen.
En medelålders man inkommer med svaghet i benen.
Skelettröntgen visar att det föreligger en kotfraktur och i
anslutning till frakturstället finns en osteolytisk. Serum
elektrofores visar höga nivåer av IgA.
a. Vilken hematologisk tumörsjukdom har patienten?
b. Vilken celltyp förväntar Du dig ska finnas i den osteolytiska
härden?
Svar:
a) Myelom, Multipelt myelom (Plasmacellsmyelom)
b) Plasmaceller.
En lymfompatient har förstorade lymfkörtlar på halsen och stor
mjälte men inga s.k. allmänna symptom . Vilket kliniskt
stadium är det?
Svar:
III A.
En patient inkommer med anemi och lymfocytos. I blodet hittar
vi monoklonala B-celler positiva för CD5 och CD23. Vad är
diagnosen?
Svar:
B- KLL (kronisk lymfatisk leukemi).
Ge ett exempel av hög malignt (aggresivt) B-cells lymfom
Svar:
Diffust storcelligt B-cells lymfom
Burkitt lymfom.
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37.

OL

38.

AG

39.

BS

40.

BS

41.

GJ

42.

GJ
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Vad är artros? Vilka patologiska förändringar kan man se i de
drabbade vävnaderna?
Svar:
Degenerativ ledsjuksom vid vilken ledbrosket förstörs och
ersätts av fibrocartilaginär vävnad, vilken dock oftast förstörs.
Ledbrosket spricker och ledvätska kan tränga in i benvävnaden.
Man kan se cystbildningar i benet.
a) Patienter med gikt har oftast förhöjda serumnivåer av ett
ämne som utlöser ledinflammationen. Vilket ämne? (1p)
Svar: Urat.
b) I vilken led är gikt oftast lokaliserad? (1p)
Svar: MTP leden.
c) Vad är tofi i giktsammanhang? (1p)
Svar: Tumörliknande utfällningar i mjukvävnaden.
Nämn tre komplikationer till prostatahyperplasi och vad det kan
leda till?
Svar: Urinretention med hydronefros m.m., kan ej kasta vatten,
högre risk för cystit.
Ange fyra olika orsaker till oöm ensidig förstoring av scrotum.
Svar: Hydrocele, hernia inguinale, testistumör, hematocele,
spermatocele, m.fl.
Ange två bidragande orsaker till urotelial cancer.
Svar: Rökning, arbete med petrokemiska produkter,
anilinfärgämnen m.m.
Membranös glomerulonefrit är en relativt vanlig njursjukdom
hos vuxna.
a) Vilket kliniskt syndrom ger denna sjukdom upphov till? (1p)
b) Vilka symtom karakteriserar detta syndrom? (3p)
Svar:
a) Nefrotiskt syndrom
b) Kraftig proteinuri, hypoalbuminemi, ödem, hyperlipidemi.
Hur stor andel typ-1 diabetiker kommer att på sikt utveckla
diabetesnefropati?
Svar: Ca 30-40%.
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Name:

Göran Andersson
Describe the structural changes occurring in a cell undergoing degeneration and
1.
necrosis, respectively.

2p

Vilka strukturella förändringar karaktäriserar en cell vid degeneration resp.
nekros?

2.

Describe the characteristic features of an acute inflammatory exudates.

2p

Vad karaktäriserar ett akut inflammatoriskt exudat?
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Name:

Göran Andersson
Which is the most important risk factor for trisomy 21?
3.

1p

Vilken är den viktigaste riskfaktorn för trisomi 21?
Ålder hos mamma
Från 31 års ålder till 40 risken ökar från 1/800 till 1/84 och 1/25 vid 50 års ålder
#1 cause of mental retardation
Maternal age related
Congenital Heart Defects, risk for acute leukemias, GI atresias

4.

Which is the most common non-gender specific cancer variant?

1p

Vilken är den vanligaste icke köns-specifika primära cancerformen?
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Name:

Lennart Eriksson
Cancers affect the patient in different ways. The symptoms vary greatly and are
5.
dependent on the properties of the tumour as well as the reactions from the host.
How do malignant tumours give rise to symptoms in a cancer patient.

4p

Tumörsjukdomar påverkar den tumörbärande individen på ett flertal olika sätt.
Symptom och utveckling varierar starkt och är beroende av såväl tumörens
egenskaper som värdens reaktioner. Beskriv hur maligna tumörer ger upphov
till fynd och symptom hos en cancersjuk patient.

6.

What are the routes of spreading when malignant tumours give rise to
metastasis.

2p

Vilka vanliga spridningsvägar utnyttjas vid metastasering av maligna tumör?
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Name:

Lennart Eriksson
What tumour properties are described in the PAD of a malignant tumour?
7.

4p

Vilka tumöregenskaper beskrivs i PAD vid diagnostik av en malign tumör?

8.

How is a patient with a malignant neoplastic disease investigated and diagnosed
(e.g colorectal cancer)?

4p

Hur utreds och diagnostiseras en patient med malign tumör, tex en
coloncancer?
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Name:

Jenny Flygare
In many types of tumors, E-cadherin is lost.
9.
Where in the cell is E-cadherin normally expressed, and what function does the
molecule exert?
How does downregulation/ loss of E-cadherin affect cancer development?

4p

I många tumörtyper saknas E-cadherin.
Var i cellen uttrycks normalt E-cadherin, och vad har molekylen för funktion?
Hur påverkar förlust/ nedreglering av E-cadherin cancerutvecklingen?
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Anders Hjerpe
What complications may be the result if a fracture affects the joint, resulting in
10.
an uneven (incongruent) joint surface? Also explain why!

2p

Vilken komplikation kan utvecklas om en fraktur drabbar leden så att ledytan
blir ojämn (inkongruent)? Förklara också varför!
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Birger Christensson
In the table below the characteristics in the first column shall be associated with
11.
one or more of the three heart diseases. Tick the appropriate boxes.

4

Nedanstående karaktäristika i första kolumnen av tabellen nedan är associerade
med en eller flera av de tre angivna hjärtsjukdomarna. Kryssa i rätt boxar.
Aortic stenosis

VSD

Myocardial infarct

Childhood disease
Heart failure
Sudden death
Mural thrombosis
Leukocytosis
Chest pain
Late onset cyanosis
Cardiac rupture

12.

Hypertension is characteristically associated with vascular changes of two
different sorts affecting different types of vessels. Describe these two types of
vascular changes.

3p

Hypertoni är ofta associerat med två olika typer av kärlförändringar, vilka
drabbar olika sorters kärl. Beskriv dessa kärlförändringar.
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Birger Christensson
Easy bruising is due to traumatic injury to capillaries in the soft tissues.
13.
Easy bruising may be caused by disorders of various types in different organs as
well as to medications. Describe the mechanisms of action for at least three
different causes of easy bruising, derived from diseases or disorders of different
organs or from medications.

3p

Ökad hematombenägenhet betingas av traumatiska skador på småkärl i
mjukvävnaden.
Sådan blödningsbenägenhet kan förorsakas av förändringar eller sjukdomar i
många olika organ eller av medicinering. Beskriv mekanismer för minst tre
sådana orsaker till ökad blödningsbenägenhet betingat av sjukdomar eller
störningar i olika organsystem eller medicinering.

14.

Does a clinically indolent lymphoma have a rapid growth?

Yes

No

Har ett lymfom som är kliniskt indolent en snabb tillväxt?

Ja

Nej

1p
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Birgitta Sander
Secondary polycytemia is a condition with elevated levels of hemoglobin and
15.
erytrocytes that is not caused by a bone marrow disease but by other factors.
a) Mention three conditions that might lead to secondary polycytemia!
b) Erythropoietin is a hormone that stimulates the production of erythrocytes.
Is the erythropoeitn value too high, normal or too low during secondary
polycytemia?

4p

Sekundär polycytämi är ett tillstånd med förhöjda hämoglobin- och
erytrocytnivåer, vilka inte förorsakats av en benmärgssjukdom utan av andra
faktorer.
a) Ange tre tillstånd som kan leda till sekundär polycytämi.
b) Erytropoetin är ett hormon som stimulerar erytrocytproduktionen. Är
erytropoetinnivån sänkt, normal eller förhöjd vid sekundär polycytämi?

16.

Cross on the correct statement.

2p
100%

50%

20%

100%

50%

20%

Healthy newborn, cellularity
in the bone marrow
Healthy man, 80 years,
cellularity in the bone marrow
Markera med kryss rätt påstående.
Hos en frisk nyfödd är
cellulariteten i benmärgen
Hos en frisk 80-åring är
cellulariteten i benmärgen
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Mikael Björnstedt
Define atelectasis. Why is this condition important to follow up?
17.

2p

Definiera atelektas. Varför är detta tillstånd viktigt att följa upp?

18.

Which are the main histological features of emphysema?

1p

Vilka är de huvudsakliga histologiska fynden vid emfysem?

11
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Name:

Olle Danielsson
a) Which are the 4 histologic main types of thyroid carcinoma?
19.
b) Which one is associated with multiple endocrine neoplasia?
c) Which one has the worst prognosis?

20.

a)
b)
c)

Vilka fyra huvudtyper av thyroidea carcinoma finns.
Vilken är associerad med multipel endokrin neoplasi (MEN)?
Vilken har sämst prognos?

a)
b)

What does the term CIN II mean?
Is HPV (Human Papilloma Virus) associated with the pathogenesis of
cervix squamous cell carcinoma?

a)
b)

Vad betyder termen CIN II?
Är HPV ((Human Papilloma Virus) associerad med patogenes av
skivepitelcancer i cervix?

4p

2p
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Name:

Olle Danielsson
Explain the concept of adenomyosis. How does it differ from the concept of
21.
endometriosis?

1p

Förklara begreppet adenomyos. Hur skiljer den sig från begreppet endometrios?

22.

Which is the most common malignant ovarian tumor?

1p

Vilken är den vanligaste maligna ovarialtumören?
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Name:

Inma Ribera
What does the term TDLU mean?
23.

1p

Vad betyder termen TDLU?

24.

What does the term fibroadenoma mean?

1p

Vad betyder termen fibroadenom?

25.

Which is the morphological characteristic of an invasive lobular breast cancer?

1p

Vad är morfologiskt karakteristiskt för lobulär bröstcancer?

26.

What does gynaecomastia mean?
Vad är gynecomasti?

1p
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Name:

Katalin Dobra
During the development of colon cancer multiple genetic aberrations occur.
27.
Describe them chronologically from adenoma to invasive cancer.

4p

Cancer i tjocktarm uppstår som följd av en lång rad genetiska avvikelser.
Beskriv dessa i kronologisk ordning från adenom till invasiv cancer.

28.

How can we distinguish Mb Chrohn and ulcerös colitis, based on macroscopic
and microscopic features?

3p

Hur kan man skilja mellan Mb Chrohn och ulcerativ colit baserat på
makroskopiska och mikroskopiska fynd?

15
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Nikos Papadogiannakis
Give a complete histopathologic definition of cirrhosis.
29.

3p

Ge en komplett histopatologisk definition av cirrhos.

30.

Which is the most common indication for pediatric liver transplantation?

1p

Vilken är den vanligaste orsaken till levertransplantation hos barn?
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Nikos Papadogiannakis
What is steatohepatitis?
31.

2p

Vad är steatohepatit?
Steatohepatit
• Vissa individer är mer känsliga för förfettning av levern. Hos dessa leder skadorna till inflammation och nekros, och
fibrosen mynnar i slutändan ut i cirros.
• Måste diagnostiseras histologiskt och karaktäriseras av fettvakuoler, uppsvullna hepatocyter och inflammation som
främst drabbar det lobulära parenkymet.

32.

What is a placenta infarction? Discuss the pathogenesis and name a disease
where placenta infarction is frequent.

3p

Hur uppstår en placentainfarkt? Diskutera patogenes och nämn en sjukdom där
infarkter i placenta förekommer ofta.
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Name:

Anna Tolf
Which are the four main types of germ cell tumours?
33.

2p

Vilka är de fyra huvudgrupperna av groddcellstumörer?

34.

What is hypospadia and why does it have to be surgically corrected?

2p

Vad är hypospadi och varför måste det åtgärdas kirurgiskt?
Hypospadi är ett medfött tillstånd hos pojkar, som innebär att
urinröret mynnar på undersidan av penis. I vissa, allvarligare fall
kan urinröret ligga helt utanför penis och mynna i pungen.
Obehandlad medför hypospadi, att penis blir krökt och det kan göra
att det blir svårt för patienten att genomföra samlag i vuxen ålder.

35.

Which are the three zones of the prostate? Where does hyperplasia and
adenocarcinoma occur, respectively?

2p

Vilka är prostatans tre zoner? Var uppstår hyperplasi respektive
adenocarcinom?
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Inger Nennesmo
Which are the two typical microscopical changes in Alzheimer´s disease?
36.

2p

Vilka är de två typiska mikroskopiska förändringarna vid Alzheimers sjukdom?

37.

Mention two characteristics of metastases to the brain!

2p

Ange två kännetecken för metastaser i hjärnan!

19
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Name:

Inger Nennesmo
Which is the typical microscopical change in multiple sclerosis?
38.

2p

Vilken är den typiska mikroskopiska förändringen vid multipel skleros?

39.

Which part of the brain is mainly involved in Parkinson disease?

1p

Vilken del av hjärnan är huvudsakligen involverad vid Parkinsons sjukdom?

40.

Mention one characteristic histopathological change in viral encephalitis!

1p

Ange ett typiskt mikroskopiskt kännetecken för virusencefalit!
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Annika Wernerson
a)
A patient with nephritic syndrome has proteinuria and hematuria. Describe
41.
how this could appear and possible mechanisms. You can use a specific
disease as an example!
b)
When you as a doctor meet a patient who has this findings in the urine you
must consider different differential diagnosis. Describe on the basis of
your knowledge in pathology how you would discuss about this!
a)
b)

6p

En patient med nefritiskt syndrom har proteinuri och hematuri. Beskriv
hur detta kan uppstå och tänkbara mekanismer. Du kan gärna använda en
specifik sjukdom som exempel!
Då du som läkare möter en patient som har dessa fynd i urinen måste du
överväga olika tänkbara differentialdiagnoser. Beskriv utifrån dina
kunskaper i patologi hur du skulle resonera kring detta!
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Magnus Söderberg
Diabetes mellitus type 1 (”juvenile diabetes”) and type 2 have similar symtoms
42.
and complications, but appear otherwise to be two different entities.
Briefly describe the pathogenesis in diabetes mellitus type 1 and type 2,
respectively.

3p

Diabetes mellitus typ 1 (”ungdomsdiabetes”) och typ 2 har liknande
symtomatologi och komplikationer, men förefaller i övrigt vara två helt olika
sjukdomar.
Beskriv kortfattat patogenesen vid diabetes mellitus typ 1 respektive typ 2.

43.

The classification of amyloid disorders was originally based on clinical
presentation. Describe the basis of this classification.

2p

Klassifikationen av amyloidossjukdomar baserades ursprungligen på
tillståndens kliniska presentation. Beskriv indelningsgrunderna enligt denna
klassifikation .
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Barbro Lundh Rozell
Virus can induce skin tumors:
44.
Give three different viruses and, for each virus, what cell type they infect and the
name of the resulting tumors.

6p

Virus kan ge upphov till hudtumörer:
Ange tre olika virus och för varje virus vilken celltyp, som infekteras, och vad
den resulterande tumören heter.
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Barbro Lundh Rozell
The prognosis of infiltrative malignanat melanoma correlates mainly to two
45.
histological properties / factors of the primary tumor:
Which are these?
They are expressed in the international TNM classification of malignant
melanomas as one figure, 1-4, and one letter, a or b:
What does the figure and the letter mean, respectively?

3p

Prognosen för infiltrativt växande malignt melanom är korrelerad till två
histologiska egenskaper hos primärtumören:
Vilka är dessa?
Dessa egenskaper uttrycks i den internationella TNM klassifikationen för
maligna melanom i form av en siffra, 1-4, och en bokstav, a eller b:
Vad betecknar siffran respektive bokstaven?
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2.
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3.

LA

4.

LA

5.

LA

6.

LG

1

Ge fyra olika exempel på etiologi och patogenes som leder till
fettinlagring.
Svar:
1.
Diabetes/svält leder till ökad tillförsel av FFA vilket gerTG
ackumulation.
2.
Etanol leder till ökad tillförsel av FFA, ökad förestring av FFA och
minskad oxidation av FFA vilket ger TG ackumulation.
3.
Hypoxi leder till minskad oxidation av FFA vilket ger TG
ackumulation.
4.
Malnutrition leder till minskad tillgång på apoproteiner vilket i
sin tur leder till försämrad export av TG via lipoproteiner.
Vilket leder till TG ackumulation.
Vid vilket tillstånd ses pyknos, karyorrhexis och karyolys?
Svar: Nekros.
Aneurysm. Indelning och klinisk betydelse?
Svar: Ateriosklerotiska aneurysm i bukaortan - kan rupturera
och blöda fatalt.
Syfilitiska a. i aortabågen - aortainsufficiens
Berry aneurysm i Circulus Williisi - ruptur och
subarachnoidalblödning
Dissikerande aorta-aneurysm - fatal blödning.
Vad innebär chock. Vilka orsaker känner du till?
Svar: När den cirkulerande blodvolymen är otillräcklig i
förhållande till vaskulaturens kapacitans.
kardiogen chock
hypovolemisk chock
septisk chock
anafylaktisk chock
neurogen chock.
Vad innebär en restriktiv kardiomyopati? Ge exempel!
Svar: Inlagring, infiltration eller fibrotisering av myokardiet.
Leder till: Nedsatt elasticitet, försämrad diastolisk fyllning.
Exempel: Amyoloidos, fibroelastos, mukopylysackaridoser,
sakoidos.
Astma bronchiale av exogen typ är en vanlig sjukdom som
yttrar sig med anfallsvis påkommande luftrörsobstruktion.
Vilken typ av inflammatoriska celler karaktäriserar den
mikroskopiska vävnadsbilden vid den immunologiska ”Typ I
reaktionen” som är patogenetiskt aktiv vid astma?
Svar: eosinofila granulocyter och ev. maastceller.

4p

1p
3p

3p

3p

3p
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9.

2

LG

LG

AZ

I Stockholm-Gotland regionen är enligt vårt regionala
cancerregister de tre vanligaste maligna tumörerna i lungan
adenocarcinom (29,7%), skivepitelcancer (26,8%) och
småcellig cancer (12,6%). Vilken av dessa tre histologiska
tumörtyper har
a) Sämst prognos?
b) Högst frekvens paraneoplastiska symptom?
c) Högsta känslighet vid terapi med cytostatika och strålning?
Svar:
a. Småcellig cancer
b. Småcellig cancer
c. Småcellig cancer.
Lungmetastaser är betydligt vanligare än primära lungtumörer
och ses som spridningstecken vid ca 50% av all extrapulmonell
malignitet. Indikera om följande påståenden är rätt eller fel.

3p

3p

a. Den histopatologiska bilden är i allmänhet specifik vid
primär lungcancer. Om en adekvat biopsi föreligger är därför
immunhistokemiska markörstudier och klinisk-radiologisk
undersökning av kroppen i övrigt för uteslutande av
extrapulmonell primärmalignitet onödiga?
b. Vid histopatologisk undersökning av malign epitelial tumör i
lungan kan påvisandet av precursorlesion, såsom
skivepiteldysplasi eller atypisk alveolär hyperplasi, i
närliggande vävnad ibland tala för att det verkligen rör sig
om en primär lungcancer?
c. Det är av största kliniska intresse att avgöra huruvida
primär lungcancer eller metastas föreligger då
behandlingsalternativen vid de olika tillstånden ter sig helt
olika?
Svar:
a. Fel
b. Rätt
c. Rätt.
Ange fyra cellproliferationsegenskaper som i regel skiljer
4p
tumörceller från normalceller in vitro.
Svar:
a) Tumörceller är immortaliserade och kan genomgå ett
obegränsat antal celldelningar till skillnad från normalceller
som endast kan genomgå ett begränsat antal celldelningar.
b) Tumörceller har ett mindre behov av tillväxtfaktorer (serum i
cellodlingsmediet) än normalceller.
c) Tumörceller är förankringsoberoende och kan växa i
suspension till skillnad från normalceller, som måsta vara
förankrade till underlaget för att kunna växa.
d) Normalceller slutar att växa när cellerna kommer i kontakt
med varandra (kontaktinhibition), medan tumörceller är
oberoende av denna tillväxthämning
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11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

3

AZ

Beskriv kortfattat 4 mekanismer för aktivering av
onkogenfunktion.
Svar:
a) Ökat antal kopior av onkogenen p.g.a. aneuploidi.
b) Ökat antal kopior av onkogenen p g a genamplifiering.
c) Aktiverad transkription av onkogenen p g a translokation av
onkogenen intill annan aktiverad gen, t e x myc intill
immunoglobulingen i lymfoida celler.
d) Muterad onkogen med konstant aktiverat onkogenprotein
som följd, t.ex. punktmutation i ras eller bildning av ett
fusionsprotein som resultat av en translokation.
AZ
Vad är utmärkande för en anaplastisk tumör?
a) morfologiskt?
b) kliniskt?
Svar:
a) En anaplastisktumör är dedifferentierad och uppvisar hög
grad av cellatypi (stark polymorfism eller pleomorfism).
b) Anaplastiska tumörer är i regel mycket högmaligna d.v.s.
växer snabbt och uppvisar en stark benägenhet att
metastasera.
AZ
Vad är en proto-onkogen?
Svar: Gen som styr, eller ingår i kontroll av celltillväxt och
celldelning i normalceller.
AZ
Hur benämns en:
a) benign tumör utgången från blodkapillärer?
b) malign tumör utgången från broskvävnad?
c) benign tumör utgången från glatt muskulatur?
d) malign tumör utgången från hjärnans stödjevävnad?
e) malign tumör utgången från lymfkärl?
f) benign tumör utgången från körtelvävnad?
Svar:
a) kapillärt hämangiom
b) kondrosarkom
c) leiomyom eller bara myom
d) malignt gliom
e) lymfangiosarkom
f) adenom.
OL
Nodulär fasciit misstolkas ibland som sarkom: Nämn 4
histopatologiska egenskaper för denna entitet
Svar: Välavgränsad, celltät, blödningar, inflammation, mitoser,
jätteceller (enstaka)
OL
Vad är ett reumatiskt nodulus?
Svar: Bindvävnadsknutor med kronisk inflammation och
fibrinoida nekroser hos patienter med reumatoid artrit.
JL
Vilka patologiska tillstånd kan orsakas av Helicobackter pyloriGastro infektion?
Svar: Mag- och duodenalsår, MALT lymfom, adenocarciom.
JL
Vad är en leukoplaki i munhålan och vilka är de viktigaste
differentialdiagnoserna?
Svar: Vit beläggning. Bitskada, dysplasi och cancer.
JL
Vilka är de vanligaste hepatiterna och hur skiljer de sig
principiellt från varandra? Vilka är två fruktade slutstadier?
Svar: Virushepatiter HAV, HBV, HCV. Kemiskt medikamentellt,
alkohol, gallstas. Immunologiskt, autoimmun hepatit, PSC, PBC.
Kan ge cirrhos och i värsta fall cancer.

4p

2p

2p
3p

4p

1p
3p
2,5p
4p
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JL
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22.

AH

23.

AH

24.

AH
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Vilken typ av malign tumör är vanligast i ovariet? Hur farlig är
den jämfört med endometriecancer i uterus?
Svar: Seropapilliär ovarialcancer.
Cancer i livmodern utgår vanligtvis från slemhinnan i cervix eller
endometriet.
Är det någon skillnad i etiologi, och åldersfördelning, för dessa
tumörtyper?
Är det något speciellt symtom som kvinnor med
livmodercancer uppvisar, och som alltid ska
föranleda utredning med mål att utesluta cancer?
Svar: Cervixcancer, yngre och medelålders kvinnor, oftast HPVrelaterad.
Endometriecancer, äldre kvinnor, ej HPV, snarare
hormonrelaterad, såsom konstant östrogenpåverkan.
Symtom som ska föranleda tumörutredning är
underlivsblödning som ej är relaterad till normal mens.
Cancer som utgår från thyreoidea förekommer i olika former.
Vad kallas dessa fyra typer av cancer? Vilken typ är mest
malign och vilken är mest benign?
Svar: Papillär thyreoideacancer. Follikulär thyreoideacancer.
Medullär thyreoidea cancer. Anaplastisk (odifferentierad)
thyreoideacancer.
Anaplastisk (odifferentierad) thyreoideacancer är mest malign.
Papillär thyreoideacancer är mest benign.
Binjurebark: Vilka förändringar/ symtom uppkommer hos
patienter med aldosteronproducerande tumörer (Conn's tumör)?
Svar: Påtaglig uttröttbarhet av muskulaturen, törst, ökade
urinmängder. Vid undersökning noteras hypertoni med
hypokalemi och lätt hypernatremi.
Ange orsaker till minskad eller upphävd frisättning av
hypofyshormoner.
Svar: T.ex. Primära tumörer eller metastaser i hypofysen,
tromber/infarker, inflammation, blödningar,
inlagringssjukdomar som drabbar hypofysens framlobsceller,
trauma, skada på hypothalamus-hypofysaxeln,
hypotalamusskada.
Diabetes mellitus (typ 1 respektive typ 2) är de vanligaste
sjukdomstillstånden som orsakar förhöjda blodglukosvärden
(hyperglykemi). Nämn tre andra sjukdomstillstånde som
orsakar hyperglykemi.
Svar: 1. Tumörer som bildar hormoner med blodsockerhöjande
effekt, t.ex. Hypofysadenom med GH-produktion, Cushings
sjukdom med cortisolproduktion, Feokromocytom med
adrenalinproduktion.
2. Graviditets- diabetes – en perifer insulinresistens ger orsak
till hyperglykemi.
3. En mycket uttalad pancreatit kan leda till destruktion av hela
pancreaskörteln.

2p
3p

2p

2p

3p

2p
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25.

LK

47-årig kvinna söker p.g.a. hudförändring på vänster
2p
underarm. Denna har tidigare varit ett mörkt födelsemärke som
de senaste månaderna ökat i storlek. Vid inspektion ser du en
1,8 x 0,4 centimeter delvis upphöjd, svart, ojämn pigmenterad
förändring. Mest sannolika diagnos är? Välj ett alternativ:
a) Malignt melanom-av ytlig spridningstyp, SSM.
b) Blue nevus
c) Hemangiom
d) Aktinisk keratos

26.

LK

27.

EE

28.

EE

Svar: a.
Histologiska fynd: Välj ett alternativ:

1p

a) pigmentproducerande förändring, melanocytärt deriverad.
b) tumör utgår från skivepitel.
c) tumör utgår från körtelepitel.
d) tumör med neuroendokrin differentiering.
Svar: a.
När man opererar bort en tumör i bröstet använder man olika
3p
operationsmetoder t.ex. tumörens storlek, tumörens
malignitetspotential, patientens ålder.
Redogör för skillnaderna mellan operationsmetoderna ablatio
mammae (= mastektomi), sektorresektat och kilexcision.
Rita gärna men glöm inte texten.
Svar:
Ablatio mammae: Hela bröstkörteln avlägsnas.
Sektorresektat: Man avlägsnar endast en del (oftast ¼-del) av
bröstet.
Kilexcision: Endast tumören avlägsnas med sparsam mängd
normal vävnad runt om.
En 50-årig kvinna kommer till dig på din kirurgmottagning med 2p
en remiss från mammografiavdelningen. ”screeningupptäckt
brösttumör”, kod 5. Via stereotaktisk punktion erhöll man
endast benigna bröstkörtelceller. Du opererar bort tumören med
lokal excision.
Patologen finner ett 7 mm stort makroskopiskt cancerinfiltrat
men mikroskopiskt visar sig förändringen att vara benign.

29.

CO

30.

CO

5

Vilka förändringar i bröstet kan det vara?
Svar: Radial scar (radierande ärr) (1,5 p)
Skleroserande adenos (fibrosing adenos (0,5 p)
Beskriv lokalisation och art av de tre vanligaste hjärntumörerna
hos barn.
Svar: Bakre skallgropen, pilocytisk astrocytom, ependymom,
medulloblastom.
Beskriv de olika formerna av spina bifida som förekommer.
Svar: Ockulta (saknar dorsala delar av en ryggkota +/- en
pigmenterad o. Hårig nevuslik förändring på huden ovanför),
Meningocele (när missbildning är så stor att meningerna ligger
utanför deras normala plats), Myelomeningocele (när båda
meningerna och ryggmärgen ligger utanför skydd av ryggraden
men är täckt med hud), Rachischisis (när ryggmärgen ligger på
ytan av barnet och är helt oskyddad).

3p

4p
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CO

32.

CO

33.

CO

34.

CO

35.

LS

Vilken är den vanligaste bakomliggande kärlförändringen vid
subarachnoidalblödning?
Svar: Aneurysm.
Namnge minst fyra av de vanligaste tumörerna som
metastaserar till hjärnan.
Svar: Lungcancer, bröstcancer, njurcancer, malignt melanom,
gastrointestinalt adenocarcinom.
Ange den vanligaste orsaken till anemisk och hemorrhagisk
hjärninfarkt?
Svar: Anemisk: trombos. Hemorrhagisk: emboli.
En äldre patient inkommer till sjukhus p.g.a. tilltagande
minnesförlust, suddigt tal, tilltagande apati och sömnighet,
förlust av blåskontroll och svaghet i ena sidan av kroppen.
Dessa symtom har utvecklats under en tremånadersperiod efter
ett mindre slag mot huvudet. Patienten har tidigare varit frisk
och pigg. Vanlig skallröntgen normal. Radioisotpscan visar en
zon med dåligt upptag under skallbenet när man scannar
framifrån. Vilken är den mest sannolika diagnosen?
Svar: Kroniskt subduralhematom.
En äldre kvinna inkommer p.g.a. tilltagande trötthet,
viktnedgång och låggradig feber. Du finner att mjälten är
förstorad och blodprover visar B-LPK 150x109/L (ref område 49x109/L) p.g.a. en påtaglig granulocytos.

1p
2p

2p
1p

3p

a) Vilken hematologisk tumörsjukdom har patienten?
Svar: a) Kronisk myeloisk leukemi (KML).
b) Hur ser benmärgen ut?
Svar: b) hypercellulär, små megakaryocyter.

36.

c) Vilken kromosomrubbning karakteriserar denna
hematologiska tumörsjukdom?
Svar: c) Philadelphia kromosom.
Patient söker dig p.g.a. slemhinneförändringar i munnen, debut
LK
Hemato av dessa för cirka 1 vecka sedan. Blodstatus visar leukocytos
med ökad förekomst av större blastiska celler.

1,5p

Mest sannolik diagnos, ange ett alternativ:
a) Kronisk myeloisk leukemi
b) MDS
c) akut myeloisk leukemi
d) akut lymfoblast leukemi
e) akut monocytär leukemi
37.

AP

38.

AP
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Svar: e.
Vilken lymfomtyp förekommer oftast i magsäcken? Vad heter
bakterien som associeras med detta lymfom?
Svar: MALT lymfom, mucosa-associerad lymfom. Helicobacter
pylori.
Vilka celler producerar immunglobuliner och vad heter den
maligna sjukdom som karaktäriseras av infiltration av dessa
celler i benmärg, skelettdestruktioner och monoklonalt protein i
serum?
Svar: Plasmaceller och myelom.

2p

2p
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39.
AP
Follikulära lymfom visar som följd av translokation t(14;18)
överuttryck av ett apoptoshämmande protein. Vad heter
proteinet?
Svar: BCL-2.
40.
GJ
Akut tubulär nekros är ofta förknippad med vilken klinisk
symtombild?
Vad kan utlösa denna typ av njurskada?
Svar: Akut njurinsuffiens med oligo eller annuri. Kan vara utlöst
av njurischemi eller toxisk påverkan av njurtubuli.
41.
GJ
Hur ser den histopatologiska bilden ut vid membranös nefropati.
Svar: Regelbundet förtjockade basalmembran med förekomst av
immunkomplex belägna under podocyterna (subepitelialt).
Fotprocessfusion.
42.
GJ
En 73-årig kvinna söker hos distriksläkare p.g.a. av trötthet,
muskelvärk och andningspåverkan. Serum-kreatinin är kraftigt
förhöjt. Urinprov visar hematuri och måttlig proteinuri. Vilken
systemsjukdom måste du utesluta och varför? 1p
Vilket prov (blodprov) kan du beställa för att ännu mer styrka
din misstanke? 1p
Svar: Systemisk småkärlsvaskulit. Kan utvecklas till en snabbt
förlöpande nektrotiserade glomerulonefrit som inom kort tid kan
ge svår irreversibel njurskada.
ANCA-prover.
43.
BS
Vilka prognosfaktorer ska kunna utläsas ur ett PAD-utlåtande på
blåscancer? Beskriv kortfattat hur de påverkar prognosen.
Vilken av dessa prognostiska faktorer är betydelsefullast för den
fortsatta kliniska handläggningen?
Svar: Grad, stadium (och tumörtyp men det är inte nödvändigt
för full poäng). Ju högre grad, desto sämre prognos. Ju högre
stadium, desto sämre prognos. Viktigaste prognosfaktorn är
förekomst av djup muskelinvasion (inv av detrusormuskeln).

7
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Ange om följande påståenden är sanna eller falska.
3 rätt = 0 p, 4 rätt = 0,5 p, 5 rätt = 1 p osv.
a.
En prostatacancer Gleason summa 3+4=7 har sämre prognos
än en cancer Gleason summa 2+3=5.
b.
Om man finner lymfknutemetastaser, avstår man från att utföra
prostatektomi.
c.
Proliferationsanalys används när man ska besluta huruvida
prostatacancer ska behandlas.
d.
Prostatacancer diagnostiseras oftast när sjukdomen redan är
spridd.
e.
Prostatacancer utgår oftast från transitionszonen.
f.
Vanligaste lokalisationen för prostatacancer är i övre delen av
prostata.
g.
Plasmacellsbalanit betraktas som en premalign sjukdom.
h.
Erytroplasia Queyrat och Mb Bowen liknar varandra
makroskopiskt.
i.
Papillära och klarcelliga tumörer i njuren indelas i Adenom och
Carcinom.
Svar:
a
S
b
S
c
F
d
F
e
F
f
F
g
F
h
F
i
F
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3p

Poäng från individuella delen Poäng från grupptentamen

9/5 2008 kl. 9.00 – 14.00
Totalt maximalt utan bonus

av max av max
114,5 p
30,0 p 144,5 p
Ev. bonus från dugga 1 Totalt: Betyg:

Sign:
För betyget G behövs minst 94 poäng (65% av 144,5) Namn:

Personnr.:

Lycka till ! Resttentamen 22 augusti 2008, 9.00 – 14.00 i Solna.
INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN AVDELNINGEN FÖR PATOLOGI

Sluttentamen del 2
i patologi
för läkarprogrammet
Glöm inte att skriva ditt namn på varje sida
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Göran Andersson
1.
Ange 2 organ som ofta drabbas av s.k. inaktivitetsatrofi. 2p
Muskelvävnad.
2.
Vilken typ av celldöd förekommer vid involution.
Fysiologisk organatrofi beroende på apoptos.

1p

2
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Göran Andersson
3. Vad innebär replikativt åldrande, vad är orsaken och vilka konsekvenser leder det till?
Efter ett visst antal delningar fastnar cellen i ett terminalt stadium där den inte längre delar
sig. Detta beror på att cellens telomerer förkortas varje gång den delar sig. För att skydda
mot tumörbildning går cellen då i apoptos och vävnaden ifråga atrofierar. Åldrandet kan
ses som ett skydd mot cancer och den ökade cancerrisken hos äldre beror alltså på den
samlade mängden mutationer under livstiden.

4.
Beskriv vävnadsreaktion och lokalisation vid:
a) b) c)
hemorragisk cystit
ulcerös colit
skleroserande cholangit
A: Hemorragisk cystit: Blod i urinen pga urinblåseinflammation. Sveda, trängningar
grumlig illaluktande urin. Riskfaktorer: Diabetes, Njursten, Sexuell aktivitet, svagt
immunsystem. Etiologi: E.coli (80%), staphylococcus saprophyticus, klebsiella, enterbacter
och proteus.
B: Ulcerös colit. Förekommer enbart i colons slemhinna. Långdragen inflammation. Skov.
Kroniska diarréer och blödning från rectum.
C: Skleroserande cholangit. Kronisk kolestatisk leversjukdom där inflammation och fibros
leder till förträngning och obstruktion av intra och extrahepatiska gallgångar.
3
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Namn:
Lennart Eriksson
5.
Vad är Sentinel node och vilken roll spelar den vid behandling av tex en bröstcancer 4p
Det är första regionala lymfknutan i avflödet av lymfa från cancerområdet. I bröstcancer
är det i axillen. Om sentinel node har metastaser måste man göra en radikal operation. Om
ej, räcker det med en liten kiloperation.

6.
Genetisk instabilitet kan förklara varför maligna tumörer är heterogena. Vad
innebär tumörcellsheterogenitet och hur kan den påvisas:
Morfologiskt: Tumörstruktur
Genetiskt: Differentieringsgrad
Terapeutiskt: Olika resultat vid olika typer av cellgifter
Prognostiskt: osäker prognos

4
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Namn:

2p

Lennart Eriksson
7.
8.
Vid behandling av en tumörsjukdom med cellgifter har man noterat en tydlig
3p minskning
av tumörbördan, men det finns vid undersökning fortfarande kvar en rest av tumören.
a)
Vad kallar man detta terapiresultat för?
Partiell remission
b)

Hur skiljer sig detta tillstånd från MRD?

Minimal residual disease – man kan ej detektera några sjukdomstecken. Sjukdomen kan
fortfarande vara kvar, men vi kan inte upptäcka den.
Tumörer är heterogena på många sätt. Även stromat är heterogent. Ge3p åtminstone tre exempel
på olika stromavarianter som har klinisk betydelse.
Scirrös cancer: Bindvävsrik, hård, mkt större än vad man kan palpera. Vanligt i bröst, äggstockar,
magsäck.
Medullär cancer: Ingen bindväv nästan  mjuk välavgränsad
Colloid cancer: Stromat flytande. Om man droppar ur så har man spritt det.

9.
Vad är orsaken till att de flesta normala celler bara kan dela sig ett visst antal
4p
gånger? Vilken förändring hos cancerceller har gett dem förmåga att dela sig obegränsat antal
gånger?
Ändarna, telomererna, på kromosomerna förkortas vid varje celldelning. Till slut uppfattas
det av cellen som ett DNA-strängsbrott vilket inducerar apoptos.
De flesta cancerceller uttrycker Telomeras, ett enzym som syntetiserar telomerer och
möjliggör oändligt antla celldelningar.
10. Vilka mekanismer är involverade då en tumörcell ska ta sig igenom
basalmembranet?

3p

Ge exempel på proteiner som medierar respektive egenskap.
Adhesion: Här är integriner och cadheriner iblandade som molekyler som gör att
tumörcellerna fäster eller inte i omkringligganden vävnad.

Proteolys: Basalmembranet bryts ned av kollagenas IV. Matric metalloproteinaser,
plasminogen activators (PA) är inblandade.
Tumörcellsmigrering: Motilitetsstimulering av auto-, para- och endokrina kemotaktiska
ämnen.
Angiogenes: En förutsättning för expansion av tumörkolonier. Det är ett
hastighetsreglerande steg i tumörexpansion. VEGF – vascular endothelial growth factor.
6
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Jenny Flygare
11. Vilka faktorer påverkar “valet” mål-organ när en tumör sprids från sitt ursprungliga ställe
(metastasering)?
Anatomiska faktorer. Coloncancer metastaserar oftast till levern på grund av att v.mesenterica
tömmer sig i v.portae och tumörceller sprider sig med blodet.
Tumörcellen måste vara anpassad till miljön där den ska metastasera.
Spridningsvägar:
1. Per continuitatem – direkt överväxt på omrkingliggande organ/vävnad
2. Lymfatisk – regionala lymfknutor
3. Venöst – via hålvenen – lungor. Via portådern – levern
4. Arteriell – CNS, skelett, njurar
5. Perineural – via nerver
6. I serösa hålrum.

D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Birger Christensson

Namn:

12.
En patient inkommer med övergående centrala bröstsmärtor, med utstrålning i vänster arm.
a) b) c)
Vad är den mest sannolika diagnosen?
Beskriv den underliggande patofysiologiska processen.
Nämn två potentiellt dödliga komplikationer till denna process.
A: Angina pectoris
B: En reversibel mycardisk ischemi – Det föreligger en obalans mellan efterfrågan och tillgång
på syre i myocardiet. För låg perfusion. Ofta på grund av coronarkärlsateroskleros.
C: Hjärtinfarkt och Kronisk ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt.
8

D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Birger Christensson
13. Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte längre orkar förse kroppens vävnader med 2p tillräcklig
mängd syre.
Beskriv två underliggande orsaker till hjärtsvikt.
Högt blodtryck – Fibros i hjärtmuskulaturen ger sämrehjärtfunktion.
Härtinfarkt – död av hjärtmuskelceller
14. Ange två principiellt skilda orsaker till trombocytopeni och beskriv
sjukdomstillstånd som kan ge upphov till dessa.

2p

ITP – idiopatisk trombocytopenisk purpura: Autoantikroppar mot trombocyter leder till fagocytos
av dem i mjälten.
TTP – trombotisk trombocytopenisk purpura: Ett defekt ADAMS13-protein som är ett protein
som klyver vWF vilket gör det svårare för trombocyterna att binda in och bilda en tromb.

9
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Birger Christensson
15. Vad menas med lymfödem? Och ge två exempel på situationer/tillstånd där sådant kan
uppträda.
Utträde av lymfa in i interstitiet. Vid hjärtsvikt. Vid njursvikt pga av att proteiner förloras med
urinen och kan ge ett minskat osmotiskt tryck i kärlen.
16.
Vilken lymfomtyp karakteriseras av att: minoriteten av cellerna i tumören utgörs av de maligna
cellerna. Tumörcellerna har förlorat många av de karakteristika som ursprungscellen har.
Engagerar oftast lymfkörtlar. Drabbar ofta unga vuxna. Botas ofta med cellgiftsbehandling.
Hodkinlymfom
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Olle Danielsson

Namn:

17. Det finns fyra olika histologiska typer av thyroideacancer. 3p
a) b) c)
Vilka är de? Vilken är mest malign och har sämst prognos? Vilken är associerad med multipel
endokrin neoplasi?

A: Papillär, Follikulär, Medullärt, Anaplastiskt
B: Anaplastisk
C: Medullär
18.
Nämn tre sjukdomar som leder till hypertyreos.

1,5p

Graves sjukdom
Toxisk multinodulär struma (funktionellt adenom)
Hypofysadenom.
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Mikael Björnstedt

Namn:

19. Vilken typ av pneumoni är vanligast 1p
Lobär pneumoni
20. Vilken cancerform är den vanligaste orsaken till cancerdöd? 1p
Lungcancer.
21. Nämn tre nivåer av försvarsmekanismer i luftvägarna. 3p
Partiklar fastnar i näsan och trachea pga slem och hår.
Mucociliär transport – cilier piskar upp slem och patogener som vi sedan sväljer ned.
Alveolära makrofager.
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D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Andrea Ekroth
22.

Namn:

Hur kan man särskilja ett fibroadenom och ett adenocarcinom i bröstet -

4p

a) makroskopiskt?
Fibroadenom: väl avgränsad, .
Adenocarninom ej väl avgränsad.
b) mikroskopiskt?
Fibroadenom: epitel och stroma proliferation
Adenocarcinom: Ductuli försvinner i allt högre malignitetsgrad.
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D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Katalin Dobra
23. Vad är Barrett ́s esophagus? Förklara begreppet och vilka risker innebär det2p för
patienten.
Det är en metaplasi i nedre delen av esophagus orsakad av kronisk reflux. Där det vanliga
skivepitelet har transformerats till körtelepitel som i magsäcken eller tarmen.

Det innebär en förhöjd cancerrisk.
24. Vilka sjukdomar orsakar blödning i mag-tarmkanalen? Nämn fyra olika
blödning samt deras uppkomstmekanism och patologi.

4p orsaker till

Ulcererande esofaguscancer – kan uppkomma pga dietrelaterade risker eller barrets esofagus.
Andra riskfaktorer är alkoholöverkonsumtion, cigarettrökning, kronisk esofagit, kemisk skada,
membran, ringar och divertiklar.
Peptiskt ulcus: Slemhinnan eroderar. Patogenesen beror på yttre faktorer: NSAID,
cigarettrökning. Genetiska faktorer: blodgrupp 0, Ökad produktin av HCL och förekomst av
helicobacter pylori.
Ulcerös colit: Slemhinnan skadas av kronisk inflammation. Patogenes. Okänd patogenes. Den har
en diffus utbredning i enbart i colon. Skov. Begränsat till mukosan. Kroniska diarréer och blöding
från rektum.
Colo-rectalcancer: Slemhinnan inflammeras. Patogenes. Genetiska mutationer. Förlust av DCCgenen och förlust av p53 tumörsupressorgenen.
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D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Nikos Papadogiannakis
25. Diskutera den kliniska nyttan av fosterobduktion vid avbrytande av graviditet p.g.a.
ultraljudsdiagnostiserade fostermissbildningar.
Fastställandet av definitiv dödsorsak är det man strävar efter. Det kan bidra till genetisk
rådgivning inför nästa graviditet. Det kan också underlätta sorgearbetet för familjen och minska
skuldkänslor och konflikter.
Det är också en kvalitetskontroll för ultraljudet och man kan utvärdera nya metoder. Hade de rätt
diagnos i ultraljudet?
Det blir en kunskapsbas för epidemiologisk forskning och man kan övervaka nationens hälsa.
Det kan bidra med material till human grundforskning.
Utbildning av vårdpersonal.
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D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Nikos Papadogiannakis
26. Vilken histopatologisk bild i placenta är oftast associerad till en intrauterin bakteriell

infektion?
Granulocyter i chorionvävnad.
Vaskulit i chorionplattans kärl.
Chorioamnionit.
27.

Ge en komplett histopatologisk definition av cirrhos.

3p

Ökning av bindväven till bildning av regenerativa noduli, utan centralven, som åtskiljs genom
bindvävsstråk. Föregånget av levernekros och regeneration.
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Nikos Papadogiannakis
28. Nämn de vanligaste orsakerna till fettlever.
Steatos: fettackumulation i hepatocyter.
Alkoholkonsumtion
Övervikt
Diabetes
Hyperlipidemi
Läkemedel/droger

29.

Namn:
2p

Vilken är den vanligaste tumörtypen i lever? 1p

Hemangiom.
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Birgitta Sander

Namn:

30.
Granulocytopeni och agranulocytos är två termer som beskriver nedsatt antal
polymorfnukleära granulocyter i blodet. Beskriv

8p

a)
Var bildas polymorfnukleära granulocyter?
Benmärgen
b)
Vad är de polymorfnukleära granulocyternas huvudsakliga uppgift?
Att försvara kroppen mot infektion.
c)
Hur definieras granulocytopeni respektive agranulocytos och vilka symtom har patienter
med isolerad granulocytopeni respektive isolerad agranulocytos?
Peni mindre än 1,5 x 10’9/liter. Ofta asymtomatiska.
Cytos mindre än 0,5 x 10’9/liter. Allvarligt. Infektion/sepsis.
d)

Beskriv patogenesen, dvs de bakomliggande

uppkomstmekanismerna, vid granulocytopeni och agranulocytos!
Kan bero på minskad produktion eller ökad destruktion.
Minskad produktion kan bero på:
• strålbehandling
• leukemi
• fibros i BM
• läkemedel
• virus, hepatit EBV
• B12, eller folsyrabrist.
Ökad destruktion kan bero på:
• Autoimmunitet
• Infektioner som konsumerar upp granulocyterna
• Hypersplenism – överaktiv mjälte.
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Anna Tolf
31.

Namn:

Vad heter det tillståndet som kräver akut omskärelse och vad orsakar detta 2p tillstånd?

Balanit – infektion under förhuden som i samband med fimos måste åtgärdas akut. Candida
svampinfektion.
32. Nämn tre orsaker till hematuri.
Hemorragisk cystit.
Neoplasi i urinblåsan
Prostatacancer
33.

3p

Hur räknar man ut en gleasonsumma?

3p

D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Inma Ribera
34. Vilken är den vanligaste maligna tumören i livmoders kavitet? 1p
Endometrial carcinom Typ 1
35. Vad är en dermoidcysta ? 1p
En form av moget teratom som är benigna. Innhåller hår.
20
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Inger Nennesmo

36. Ange två orsaker till blödning intrakraniellt!
Kärlruptur spontan blödning.
Trauma – closed head injury.
Kärlmissbildning
Tumör
Hypertension

2p

37. Till vilken grupp sjukdomar hör multipel skleros?
Demyeliniserande sjukdomar.

1p

38. Nämn en funktion hos blod-hjärn-barriären!
1p
Kontrollerar vätskeutbytet och flödet av näring och andra substanser mellan
intravaskulära och extravaskulära områden i hjärnan.
21
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Namn:
Inger Nennesmo
39. Hur ”läker” en infarkt i hjärnan?
Läker med kavitetsbildning och parenkymet försvinner.
40. Ange två kännetecken för metastaser i hjärnan!
Multipla
Välavgränsade
Ytligt belägna.
41. Vilka två karakteristiska mikroskopiska förändringar finner man vid
sjukdom?

1p Alzheimers

Neuroitiskt plack amyloid
Tau-proteinet har bildat neurofibrillär tangle intracellulärt.
1p
1p
22
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Namn:
Inger Nennesmo
42. Vilken är den mest karakteristiska mikroskopiska förändringen vid
prionsjukdomar?

1p

Vita prickar i grå substans. Amyloidbildning.
43. Ange en mikroskopisk skillnad mellan anaplastiskt astrocytom (WHO grad 1p III) och
glioblastom (WHO grad IV)!

44.

Vilken hjärnlob är särskilt drabbad vid herpes virus typ 1-encefalit?

1p

Temporalloben.
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D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Annika Wernerson

Namn:

45. Arne är 71 år. Han har haft en hjärtinfarkt för 5 år sedan, men har i övrigt
2p varit frisk.
Senaste månaden har han vid två tillfällen kissat blod och han ringer därför vårdcentralen där du
arbetar som AT-läkare.
a)
Ange fyra tänkbara differentialdiagnoser du bör fundera över. Beskriv också lite kort
vilken/vilka diagnoser du tycker verkar mest rimlig/a.
Hemorragisk cystit.
Neoplasi i urinblåsan
Prostatacancer
Goodpastures syndrom
Njursten
Nefritiskt syndrom
Antagligen är det ingen cystit eftersom det är mkt ovanligt hos män. Goodpastures drabbar
oftast unga män. Han har inte uppgett någon smärta, därför är njursten inte väldigt troligt.
Han bör undersökas för neoplasi i urinblåsan eller prostatacancer.
b)

Vilken är den vanligaste bakomliggande orsaken till hematuri generellt sett?

46.
Du får ett ultraljudssvar på en patient där det står ”Hydronefros höger sida”.
a)

3p

Ange tre tänkbara orsaker till detta!

Njursten
Strålbehandling
Prostatahyperplasi
b)
Vad kan konsekvensen bli på sikt om man inte åtgärdar tillståndet?
Urinavflödesstoppet leder gradvis till en säcklik vidgning av njurbäckenet med förlust av
parenkym pga ökat tryck speciellt i cortex. Det transformerar njuren till en ”vattensäck” och leder
till ökad risk för pyelonefrit och njursvikt.

D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Magnus Söderberg
47. Diabetes är en allvarlig sjukdom, med förhöjd risk att utveckla flera olika 2p
sjukdomstillstånd. Markera de tillstånd där diabetes utgör en betydande riskfaktor.

Hjärtinfarkt
Malignitet
Njursvikt x
Blindhet x
Stroke
Missfall
Pneumoni
Impotens

48.

Vilka fyra huvudkomponenter kan man påvisa i alla typer av amyloid?

2p

Extracellulär protein ansamling i beta-sheet struktur.
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Katarzyna Lundmark
49. En 50 årig man söker p.g.a.1x1cm stor, väl avgränsad rodnad och fjällande 2p förändring i
ansiktet. Patienten har haft förändringen sedan drygt ett år. 0, 4 mm stansbiopsi tas från
förändringen med frågeställning: Aktinisk keratos?
Beskriv kortfattat de histologiska förändringarna vid aktinisk keratos.
•
•
•
•

Hyperparakeratos
Oregelbunden epitelial hyperplas
Strukturell atypi, mognadsstörning med kärnträngsel, suprabasala mitoser
Cellulär atypi, variande kärnstorlek och form, hyperkromasi, nukleoler

50. Antalet maligna hudmelanom har ökat kraftigt de senaste årtiondena i
1p Sverige och
stora delar av världen med vit befolkning. Behandlingen och prognosen varierar beroende på
tumörens stadium. 80-85% av alla maligna melanom botas permanent genom kirurgisk
behandling
Vilken är den viktigaste enskilda prognostiska faktorn vid malignt melanom?
“Coniecturalem artem esse medicinam” (Aulus Cornelius Celsus, De medicina)
Assymetri
Border
Color
Diameter
Evolution förändring inom loppet av månader.
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INSTITUTIONEN FÖR LABORATORIEMEDICIN AVDELNINGEN FÖR PATOLOGI

Sluttentamen del 2
i patologi
för läkarprogrammet
Glöm inte att skriva ditt namn på varje sida
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Göran Andersson
1.
Ange 2 organ som ofta drabbas av s.k. inaktivitetsatrofi. 2p
Muskelvävnad.
2.
Vilken typ av celldöd förekommer vid involution.
Fysiologisk organatrofi beroende på apoptos.

1p

2
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Göran Andersson
3. Vad innebär replikativt åldrande, vad är orsaken och vilka konsekvenser leder det till?
Efter ett visst antal delningar fastnar cellen i ett terminalt stadium där den inte längre delar
sig. Detta beror på att cellens telomerer förkortas varje gång den delar sig. För att skydda
mot tumörbildning går cellen då i apoptos och vävnaden ifråga atrofierar. Åldrandet kan
ses som ett skydd mot cancer och den ökade cancerrisken hos äldre beror alltså på den
samlade mängden mutationer under livstiden.

4.
Beskriv vävnadsreaktion och lokalisation vid:
a) b) c)
hemorragisk cystit
ulcerös colit
skleroserande cholangit
A: Hemorragisk cystit: Blod i urinen pga urinblåseinflammation. Sveda, trängningar
grumlig illaluktande urin. Riskfaktorer: Diabetes, Njursten, Sexuell aktivitet, svagt
immunsystem. Etiologi: E.coli (80%), staphylococcus saprophyticus, klebsiella, enterbacter
och proteus.
B: Ulcerös colit. Förekommer enbart i colons slemhinna. Långdragen inflammation. Skov.
Kroniska diarréer och blödning från rectum.
C: Skleroserande cholangit. Kronisk kolestatisk leversjukdom där inflammation och fibros
leder till förträngning och obstruktion av intra och extrahepatiska gallgångar.
3
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Lennart Eriksson
5.
Vad är Sentinel node och vilken roll spelar den vid behandling av tex en bröstcancer 4p
Det är första regionala lymfknutan i avflödet av lymfa från cancerområdet. I bröstcancer
är det i axillen. Om sentinel node har metastaser måste man göra en radikal operation. Om
ej, räcker det med en liten kiloperation.

6.
Genetisk instabilitet kan förklara varför maligna tumörer är heterogena. Vad
innebär tumörcellsheterogenitet och hur kan den påvisas:
Morfologiskt: Tumörstruktur
Genetiskt: Differentieringsgrad
Terapeutiskt: Olika resultat vid olika typer av cellgifter
Prognostiskt: osäker prognos
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Namn:

2p

Lennart Eriksson
7.
8.
Vid behandling av en tumörsjukdom med cellgifter har man noterat en tydlig
3p minskning
av tumörbördan, men det finns vid undersökning fortfarande kvar en rest av tumören.
a)
Vad kallar man detta terapiresultat för?
Partiell remission
b)

Hur skiljer sig detta tillstånd från MRD?

Minimal residual disease – man kan ej detektera några sjukdomstecken. Sjukdomen kan
fortfarande vara kvar, men vi kan inte upptäcka den.
Tumörer är heterogena på många sätt. Även stromat är heterogent. Ge3p åtminstone tre exempel
på olika stromavarianter som har klinisk betydelse.
Scirrös cancer: Bindvävsrik, hård, mkt större än vad man kan palpera. Vanligt i bröst, äggstockar,
magsäck.
Medullär cancer: Ingen bindväv nästan  mjuk välavgränsad
Colloid cancer: Stromat flytande. Om man droppar ur så har man spritt det.

9.
Vad är orsaken till att de flesta normala celler bara kan dela sig ett visst antal
4p
gånger? Vilken förändring hos cancerceller har gett dem förmåga att dela sig obegränsat antal
gånger?
Ändarna, telomererna, på kromosomerna förkortas vid varje celldelning. Till slut uppfattas
det av cellen som ett DNA-strängsbrott vilket inducerar apoptos.
De flesta cancerceller uttrycker Telomeras, ett enzym som syntetiserar telomerer och
möjliggör oändligt antla celldelningar.
10. Vilka mekanismer är involverade då en tumörcell ska ta sig igenom
basalmembranet?

3p

Ge exempel på proteiner som medierar respektive egenskap.
Adhesion: Här är integriner och cadheriner iblandade som molekyler som gör att
tumörcellerna fäster eller inte i omkringligganden vävnad.

Proteolys: Basalmembranet bryts ned av kollagenas IV. Matric metalloproteinaser,
plasminogen activators (PA) är inblandade.
Tumörcellsmigrering: Motilitetsstimulering av auto-, para- och endokrina kemotaktiska
ämnen.
Angiogenes: En förutsättning för expansion av tumörkolonier. Det är ett
hastighetsreglerande steg i tumörexpansion. VEGF – vascular endothelial growth factor.
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D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Jenny Flygare
11. Vilka faktorer påverkar “valet” mål-organ när en tumör sprids från sitt ursprungliga ställe
(metastasering)?
Anatomiska faktorer. Coloncancer metastaserar oftast till levern på grund av att v.mesenterica
tömmer sig i v.portae och tumörceller sprider sig med blodet.
Tumörcellen måste vara anpassad till miljön där den ska metastasera.
Spridningsvägar:
1. Per continuitatem – direkt överväxt på omrkingliggande organ/vävnad
2. Lymfatisk – regionala lymfknutor
3. Venöst – via hålvenen – lungor. Via portådern – levern
4. Arteriell – CNS, skelett, njurar
5. Perineural – via nerver
6. I serösa hålrum.

D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Birger Christensson

Namn:

12.
En patient inkommer med övergående centrala bröstsmärtor, med utstrålning i vänster arm.
a) b) c)
Vad är den mest sannolika diagnosen?
Beskriv den underliggande patofysiologiska processen.
Nämn två potentiellt dödliga komplikationer till denna process.
A: Angina pectoris
B: En reversibel mycardisk ischemi – Det föreligger en obalans mellan efterfrågan och tillgång
på syre i myocardiet. För låg perfusion. Ofta på grund av coronarkärlsateroskleros.
C: Hjärtinfarkt och Kronisk ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt.
8

D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Birger Christensson
13. Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte längre orkar förse kroppens vävnader med 2p tillräcklig
mängd syre.
Beskriv två underliggande orsaker till hjärtsvikt.
Högt blodtryck – Fibros i hjärtmuskulaturen ger sämrehjärtfunktion.
Härtinfarkt – död av hjärtmuskelceller
14. Ange två principiellt skilda orsaker till trombocytopeni och beskriv
sjukdomstillstånd som kan ge upphov till dessa.

2p

ITP – idiopatisk trombocytopenisk purpura: Autoantikroppar mot trombocyter leder till fagocytos
av dem i mjälten.
TTP – trombotisk trombocytopenisk purpura: Ett defekt ADAMS13-protein som är ett protein
som klyver vWF vilket gör det svårare för trombocyterna att binda in och bilda en tromb.

9
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Birger Christensson
15. Vad menas med lymfödem? Och ge två exempel på situationer/tillstånd där sådant kan
uppträda.
Utträde av lymfa in i interstitiet. Vid hjärtsvikt. Vid njursvikt pga av att proteiner förloras med
urinen och kan ge ett minskat osmotiskt tryck i kärlen.
16.
Vilken lymfomtyp karakteriseras av att: minoriteten av cellerna i tumören utgörs av de maligna
cellerna. Tumörcellerna har förlorat många av de karakteristika som ursprungscellen har.
Engagerar oftast lymfkörtlar. Drabbar ofta unga vuxna. Botas ofta med cellgiftsbehandling.
Hodkinlymfom
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Olle Danielsson

Namn:

17. Det finns fyra olika histologiska typer av thyroideacancer. 3p
a) b) c)
Vilka är de? Vilken är mest malign och har sämst prognos? Vilken är associerad med multipel
endokrin neoplasi?

A: Papillär, Follikulär, Medullärt, Anaplastiskt
B: Anaplastisk
C: Medullär
18.
Nämn tre sjukdomar som leder till hypertyreos.

1,5p

Graves sjukdom
Toxisk multinodulär struma (funktionellt adenom)
Hypofysadenom.
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Mikael Björnstedt

Namn:

19. Vilken typ av pneumoni är vanligast 1p
Lobär pneumoni
20. Vilken cancerform är den vanligaste orsaken till cancerdöd? 1p
Lungcancer.
21. Nämn tre nivåer av försvarsmekanismer i luftvägarna. 3p
Partiklar fastnar i näsan och trachea pga slem och hår.
Mucociliär transport – cilier piskar upp slem och patogener som vi sedan sväljer ned.
Alveolära makrofager.
12
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Andrea Ekroth
22.

Namn:

Hur kan man särskilja ett fibroadenom och ett adenocarcinom i bröstet -

4p

a) makroskopiskt?
Fibroadenom: väl avgränsad, .
Adenocarninom ej väl avgränsad.
b) mikroskopiskt?
Fibroadenom: epitel och stroma proliferation
Adenocarcinom: Ductuli försvinner i allt högre malignitetsgrad.
13
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Katalin Dobra
23. Vad är Barrett ́s esophagus? Förklara begreppet och vilka risker innebär det2p för
patienten.
Det är en metaplasi i nedre delen av esophagus orsakad av kronisk reflux. Där det vanliga
skivepitelet har transformerats till körtelepitel som i magsäcken eller tarmen.

Det innebär en förhöjd cancerrisk.
24. Vilka sjukdomar orsakar blödning i mag-tarmkanalen? Nämn fyra olika
blödning samt deras uppkomstmekanism och patologi.

4p orsaker till

Ulcererande esofaguscancer – kan uppkomma pga dietrelaterade risker eller barrets esofagus.
Andra riskfaktorer är alkoholöverkonsumtion, cigarettrökning, kronisk esofagit, kemisk skada,
membran, ringar och divertiklar.
Peptiskt ulcus: Slemhinnan eroderar. Patogenesen beror på yttre faktorer: NSAID,
cigarettrökning. Genetiska faktorer: blodgrupp 0, Ökad produktin av HCL och förekomst av
helicobacter pylori.
Ulcerös colit: Slemhinnan skadas av kronisk inflammation. Patogenes. Okänd patogenes. Den har
en diffus utbredning i enbart i colon. Skov. Begränsat till mukosan. Kroniska diarréer och blöding
från rektum.
Colo-rectalcancer: Slemhinnan inflammeras. Patogenes. Genetiska mutationer. Förlust av DCCgenen och förlust av p53 tumörsupressorgenen.
14
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Namn:
Nikos Papadogiannakis
25. Diskutera den kliniska nyttan av fosterobduktion vid avbrytande av graviditet p.g.a.
ultraljudsdiagnostiserade fostermissbildningar.
Fastställandet av definitiv dödsorsak är det man strävar efter. Det kan bidra till genetisk
rådgivning inför nästa graviditet. Det kan också underlätta sorgearbetet för familjen och minska
skuldkänslor och konflikter.
Det är också en kvalitetskontroll för ultraljudet och man kan utvärdera nya metoder. Hade de rätt
diagnos i ultraljudet?
Det blir en kunskapsbas för epidemiologisk forskning och man kan övervaka nationens hälsa.
Det kan bidra med material till human grundforskning.
Utbildning av vårdpersonal.
15
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Namn:
Nikos Papadogiannakis
26. Vilken histopatologisk bild i placenta är oftast associerad till en intrauterin bakteriell

infektion?
Granulocyter i chorionvävnad.
Vaskulit i chorionplattans kärl.
Chorioamnionit.
27.

Ge en komplett histopatologisk definition av cirrhos.

3p

Ökning av bindväven till bildning av regenerativa noduli, utan centralven, som åtskiljs genom
bindvävsstråk. Föregånget av levernekros och regeneration.
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Nikos Papadogiannakis
28. Nämn de vanligaste orsakerna till fettlever.
Steatos: fettackumulation i hepatocyter.
Alkoholkonsumtion
Övervikt
Diabetes
Hyperlipidemi
Läkemedel/droger

29.

Namn:
2p

Vilken är den vanligaste tumörtypen i lever? 1p

Hemangiom.
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Birgitta Sander

Namn:

30.
Granulocytopeni och agranulocytos är två termer som beskriver nedsatt antal
polymorfnukleära granulocyter i blodet. Beskriv

8p

a)
Var bildas polymorfnukleära granulocyter?
Benmärgen
b)
Vad är de polymorfnukleära granulocyternas huvudsakliga uppgift?
Att försvara kroppen mot infektion.
c)
Hur definieras granulocytopeni respektive agranulocytos och vilka symtom har patienter
med isolerad granulocytopeni respektive isolerad agranulocytos?
Peni mindre än 1,5 x 10’9/liter. Ofta asymtomatiska.
Cytos mindre än 0,5 x 10’9/liter. Allvarligt. Infektion/sepsis.
d)

Beskriv patogenesen, dvs de bakomliggande

uppkomstmekanismerna, vid granulocytopeni och agranulocytos!
Kan bero på minskad produktion eller ökad destruktion.
Minskad produktion kan bero på:
• strålbehandling
• leukemi
• fibros i BM
• läkemedel
• virus, hepatit EBV
• B12, eller folsyrabrist.
Ökad destruktion kan bero på:
• Autoimmunitet
• Infektioner som konsumerar upp granulocyterna
• Hypersplenism – överaktiv mjälte.

18
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Anna Tolf
31.

Namn:

Vad heter det tillståndet som kräver akut omskärelse och vad orsakar detta 2p tillstånd?

Balanit – infektion under förhuden som i samband med fimos måste åtgärdas akut. Candida
svampinfektion.
32. Nämn tre orsaker till hematuri.
Hemorragisk cystit.
Neoplasi i urinblåsan
Prostatacancer
33.

3p

Hur räknar man ut en gleasonsumma?

3p

D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Inma Ribera
34. Vilken är den vanligaste maligna tumören i livmoders kavitet? 1p
Endometrial carcinom Typ 1
35. Vad är en dermoidcysta ? 1p
En form av moget teratom som är benigna. Innhåller hår.
20
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Namn:
Inger Nennesmo

36. Ange två orsaker till blödning intrakraniellt!
Kärlruptur spontan blödning.
Trauma – closed head injury.
Kärlmissbildning
Tumör
Hypertension

2p

37. Till vilken grupp sjukdomar hör multipel skleros?
Demyeliniserande sjukdomar.

1p

38. Nämn en funktion hos blod-hjärn-barriären!
1p
Kontrollerar vätskeutbytet och flödet av näring och andra substanser mellan
intravaskulära och extravaskulära områden i hjärnan.
21
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Namn:
Inger Nennesmo
39. Hur ”läker” en infarkt i hjärnan?
Läker med kavitetsbildning och parenkymet försvinner.
40. Ange två kännetecken för metastaser i hjärnan!
Multipla
Välavgränsade
Ytligt belägna.
41. Vilka två karakteristiska mikroskopiska förändringar finner man vid
sjukdom?

1p Alzheimers

Neuroitiskt plack amyloid
Tau-proteinet har bildat neurofibrillär tangle intracellulärt.
1p
1p
22
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Namn:
Inger Nennesmo
42. Vilken är den mest karakteristiska mikroskopiska förändringen vid
prionsjukdomar?

1p

Vita prickar i grå substans. Amyloidbildning.
43. Ange en mikroskopisk skillnad mellan anaplastiskt astrocytom (WHO grad 1p III) och
glioblastom (WHO grad IV)!

44.

Vilken hjärnlob är särskilt drabbad vid herpes virus typ 1-encefalit?

1p

Temporalloben.
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Annika Wernerson

Namn:

45. Arne är 71 år. Han har haft en hjärtinfarkt för 5 år sedan, men har i övrigt
2p varit frisk.
Senaste månaden har han vid två tillfällen kissat blod och han ringer därför vårdcentralen där du
arbetar som AT-läkare.
a)
Ange fyra tänkbara differentialdiagnoser du bör fundera över. Beskriv också lite kort
vilken/vilka diagnoser du tycker verkar mest rimlig/a.
Hemorragisk cystit.
Neoplasi i urinblåsan
Prostatacancer
Goodpastures syndrom
Njursten
Nefritiskt syndrom
Antagligen är det ingen cystit eftersom det är mkt ovanligt hos män. Goodpastures drabbar
oftast unga män. Han har inte uppgett någon smärta, därför är njursten inte väldigt troligt.
Han bör undersökas för neoplasi i urinblåsan eller prostatacancer.
b)

Vilken är den vanligaste bakomliggande orsaken till hematuri generellt sett?

46.
Du får ett ultraljudssvar på en patient där det står ”Hydronefros höger sida”.
a)

3p

Ange tre tänkbara orsaker till detta!

Njursten
Strålbehandling
Prostatahyperplasi
b)
Vad kan konsekvensen bli på sikt om man inte åtgärdar tillståndet?
Urinavflödesstoppet leder gradvis till en säcklik vidgning av njurbäckenet med förlust av
parenkym pga ökat tryck speciellt i cortex. Det transformerar njuren till en ”vattensäck” och leder
till ökad risk för pyelonefrit och njursvikt.

D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Magnus Söderberg
47. Diabetes är en allvarlig sjukdom, med förhöjd risk att utveckla flera olika 2p
sjukdomstillstånd. Markera de tillstånd där diabetes utgör en betydande riskfaktor.

Hjärtinfarkt
Malignitet
Njursvikt x
Blindhet x
Stroke
Missfall
Pneumoni
Impotens

48.

Vilka fyra huvudkomponenter kan man påvisa i alla typer av amyloid?

2p

Extracellulär protein ansamling i beta-sheet struktur.
D04HPT, V07, sluttentamen del 2 11 maj 2007
Namn:
Katarzyna Lundmark
49. En 50 årig man söker p.g.a.1x1cm stor, väl avgränsad rodnad och fjällande 2p förändring i
ansiktet. Patienten har haft förändringen sedan drygt ett år. 0, 4 mm stansbiopsi tas från
förändringen med frågeställning: Aktinisk keratos?
Beskriv kortfattat de histologiska förändringarna vid aktinisk keratos.
•
•
•
•

Hyperparakeratos
Oregelbunden epitelial hyperplas
Strukturell atypi, mognadsstörning med kärnträngsel, suprabasala mitoser
Cellulär atypi, variande kärnstorlek och form, hyperkromasi, nukleoler

50. Antalet maligna hudmelanom har ökat kraftigt de senaste årtiondena i
1p Sverige och
stora delar av världen med vit befolkning. Behandlingen och prognosen varierar beroende på
tumörens stadium. 80-85% av alla maligna melanom botas permanent genom kirurgisk
behandling
Vilken är den viktigaste enskilda prognostiska faktorn vid malignt melanom?
“Coniecturalem artem esse medicinam” (Aulus Cornelius Celsus, De medicina)
Assymetri
Border
Color
Diameter
Evolution förändring inom loppet av månader.
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Namn:

Göran Andersson
Ange 2 organ som ofta drabbas av s.k. inaktivitetsatrofi.
1.

2.

Vilken typ av celldöd förekommer vid involution.

2p

1p

Programmerad celldöd (apoptos)

2
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Namn:

Göran Andersson
Vad innebär replikativt åldrande, vad är orsaken och vilka konsekvenser
3.
leder det till?

4.

Beskriv vävnadsreaktion och lokalisation vid:

3p

3p

a) hemorragisk cystit
b) ulcerös colit
c) skleroserande cholangit

3

D04HPT, V07, sluttentamen del 2
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Namn:

Lennart Eriksson
Vad är Sentinel node och vilken roll spelar den vid behandling av tex en
5.
bröstcancer.

6.

Genetisk instabilitet kan förklara varför maligna tumörer är heterogena. Vad
innebär tumörcellsheterogenitet och hur kan den påvisas:

4p

2p

Morfologiskt
Genetiskt
Terapeutiskt
Prognostiskt

4
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Namn:

Lennart Eriksson
Vid behandling av en tumörsjukdom med cellgifter har man noterat en tydlig
7.
minskning av tumörbördan, men det finns vid undersökning fortfarande kvar
en rest av tumören.
a) Vad kallar man detta terapiresultat för?
b) Hur skiljer sig detta tillstånd från MRD?

8.

Tumörer är heterogena på många sätt. Även stromat är heterogent. Ge
åtminstone tre exempel på olika stromavarianter som har klinisk betydelse.

3p

3p

5
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Namn:

Jenny Flygare
Vad är orsaken till att de flesta normala celler bara kan dela sig ett visst antal
9.
gånger? Vilken förändring hos cancerceller har gett dem förmåga att dela sig
obegränsat antal gånger?

10.

Vilka mekanismer är involverade då en tumörcell ska ta sig igenom
basalmembranet?
Ge exempel på proteiner som medierar respektive egenskap.

4p

3p

6

D04HPT, V07, sluttentamen del 2
11 maj 2007

Namn:

Jenny Flygare
Vilka faktorer påverkar “valet” mål-organ när en tumör sprids från sitt
11.
ursprungliga ställe (metastasering)?

2p

7
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Namn:

Birger Christensson
En patient inkommer med övergående centrala bröstsmärtor, med utstrålning
12.
i vänster arm.
a) Vad är den mest sannolika diagnosen?
b) Beskriv den underliggande patofysiologiska processen.
c) Nämn två potentiellt dödliga komplikationer till denna process.

5p

8
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Namn:

Birger Christensson
Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte längre orkar förse kroppens vävnader med
13.
tillräcklig mängd syre.
Beskriv två underliggande orsaker till hjärtsvikt.

14.

Ange två principiellt skilda orsaker till trombocytopeni och beskriv
sjukdomstillstånd som kan ge upphov till dessa.

2p

2p

9
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Namn:

Birger Christensson
Vad menas med lymfödem? Och ge två exempel på situationer/tillstånd där
15.
sådant kan uppträda

2p

Impaired lymphatic drainage and consequent lymphedema usually result from a
localized obstruction caused by an inflammatory or neoplastic condition. For
example, the parasitic infection filariasis can cause massive edema of the lower
extremity and external genitalia (so-called elephantiasis) by engendering inguinal
lymphatic and lymph node fibrosis. Infiltration and obstruction of superficial
lymphat- ics by breast cancer may cause edema of the overlying skin; the
characteristic finely pitted appearance of the skin of the affected breast is called
peau d’orange (orange peel). Lymph- edema also may occur as a complication of
therapy. One relatively common setting for this clinical entity is in women with
breast cancer who undergo axillary lymph node resection and/or irradiation, both
of which can disrupt and obstruct lymphatic drainage, resulting in severe
lymphedema of the arm.

16.

Vilken lymfomtyp karakteriseras av att: minoriteten av cellerna i tumören
utgörs av de maligna cellerna. Tumörcellerna har förlorat många av de
karakteristika som ursprungscellen har. Engagerar oftast lymfkörtlar.
Drabbar ofta unga vuxna. Botas ofta med cellgiftsbehandling.

2p

10
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Namn:

Olle Danielsson
Det finns fyra olika histologiska typer av thyroideacancer.
17.
a) Vilka är de?
b) Vilken är mest malign och har sämst prognos?
c) Vilken är associerad med multipel endokrin neoplasi?

18.

Nämn tre sjukdomar som leder till hypertyreos.

3p

1,5p

11

D04HPT, V07, sluttentamen del 2
11 maj 2007

Namn:

Mikael Björnstedt
Vilken typ av pneumoni är vanligast
19.

1p

20.

Vilken cancerform är den vanligaste orsaken till cancerdöd?

1p

21.

Nämn tre nivåer av försvarsmekanismer i luftvägarna.

3p

12
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Namn:

Andrea Ekroth
Hur kan man särskilja ett fibroadenom och ett adenocarcinom i bröstet 22.
a) makroskopiskt?
b) mikroskopiskt?

4p

13

D04HPT, V07, sluttentamen del 2
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Namn:

Katalin Dobra
Vad är Barrett´s esophagus? Förklara begreppet och vilka risker innebär det
23.
för patienten.

24.

Vilka sjukdomar orsakar blödning i mag-tarmkanalen? Nämn fyra olika
orsaker till blödning samt deras uppkomstmekanism och patologi.

2p

4p

14
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Namn:

Nikos Papadogiannakis
Diskutera den kliniska nyttan av fosterobduktion vid avbrytande av
25.
graviditet p.g.a. ultraljudsdiagnostiserade fostermissbildningar.

4p

15
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Namn:

Nikos Papadogiannakis
Vilken histopatologisk bild i placenta är oftast associerad till en intrauterin
26.
bakteriell infektion?

27.

Ge en komplett histopatologisk definition av cirrhos.

2p

3p
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Namn:

Nikos Papadogiannakis
Nämn de vanligaste orsakerna till fettlever.
28.

29.

Vilken är den vanligaste tumörtypen i lever?

2p

1p

17
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Namn:

Birgitta Sander
Granulocytopeni och agranulocytos är två termer som beskriver nedsatt antal
30.
polymorfnukleära granulocyter i blodet. Beskriv
a) Var bildas polymorfnukleära granulocyter?
b) Vad är de polymorfnukleära granulocyternas huvudsakliga uppgift?
c) Hur definieras granulocytopeni respektive agranulocytos och vilka
symtom har patienter med isolerad granulocytopeni respektive
isolerad agranulocytos?
d) Beskriv patogenesen, dvs de bakomliggande
uppkomstmekanismerna, vid granulocytopeni och agranulocytos!

8p

18
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Namn:

Anna Tolf
Vad heter det tillståndet som kräver akut omskärelse och vad orsakar detta
31.
tillstånd?

2p

32.

Nämn tre orsaker till hematuri.

3p

33.

Hur räknar man ut en gleasonsumma?

3p

19

D04HPT, V07, sluttentamen del 2
11 maj 2007

Namn:

Inma Ribera
Vilken är den vanligaste maligna tumören i livmoders kavitet?
34.

35.

Vad är en dermoidcysta ?

1p

1p

20
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Namn:

Inger Nennesmo
Ange två orsaker till blödning intrakraniellt!
36.

2p

37.

Till vilken grupp sjukdomar hör multipel skleros?

1p

38.

Nämn en funktion hos blod-hjärn-barriären!

1p

21
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Namn:

Inger Nennesmo
Hur ”läker” en infarkt i hjärnan?
39.

1p

40.

Ange två kännetecken för metastaser i hjärnan!

1p

41.

Vilka två karakteristiska mikroskopiska förändringar finner man vid
Alzheimers sjukdom?

1p

22
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Namn:

Inger Nennesmo
Vilken är den mest karakteristiska mikroskopiska förändringen vid
42.
prionsjukdomar?

1p

43.

Ange en mikroskopisk skillnad mellan anaplastiskt astrocytom (WHO grad
III) och glioblastom (WHO grad IV)!

1p

44.

Vilken hjärnlob är särskilt drabbad vid herpes virus typ 1-encefalit?
Temporalloben

1p
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Namn:

Annika Wernerson
Arne är 71 år. Han har haft en hjärtinfarkt för 5 år sedan, men har i övrigt
45.
varit frisk. Senaste månaden har han vid två tillfällen kissat blod och han
ringer därför vårdcentralen där du arbetar som AT-läkare.
a) Ange fyra tänkbara differentialdiagnoser du bör fundera över.
Beskriv också lite kort vilken/vilka diagnoser du tycker verkar mest
rimlig/a.
b) Vilken är den vanligaste bakomliggande orsaken till hematuri
generellt sett?

2p

*OGFLUJPOFS
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QBUJFOUFSOBTFTFOTBNUJEJHNBLSPIFNBUVSJ/PUFSBBUUVSJOCMÌTFDBODFSQSFEJTQPOFSBSGÚSÌUFSLPNNBOEF
VSJOWÊHTJOGFLUJPOFS

)FNBUVSJ
.BO
&UJPMPHJ
.BMFCFOJHOQSPTUBUJDIZQFSQMBTJB #1) CMBEEFSUVNPVS 65* 3$$

46.

Du får ett ultraljudssvar på en patient där det står ”Hydronefros höger sida”.
a) Ange tre tänkbara orsaker till detta!
b) Vad kan konsekvensen bli på sikt om man inte åtgärdar tillståndet?

3p
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Namn:

Magnus Söderberg
Diabetes är en allvarlig sjukdom, med förhöjd risk att utveckla flera olika
47.
sjukdomstillstånd. Markera de tillstånd där diabetes utgör en betydande
riskfaktor.

2p

Hjärtinfarkt
Malignitet
Njursvikt
Blindhet
Stroke
Missfall
Pneumoni
Impotens

48.

Vilka fyra huvudkomponenter kan man påvisa i alla typer av amyloid?

2p

25
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Namn:

Katarzyna Lundmark
En 50 årig man söker p.g.a.1x1cm stor, väl avgränsad rodnad och fjällande
49.
förändring i ansiktet. Patienten har haft förändringen sedan drygt ett år.
0, 4 mm stansbiopsi tas från förändringen med frågeställning: Aktinisk
keratos?

2p

Beskriv kortfattat de histologiska förändringarna vid aktinisk keratos.

50.

Antalet maligna hudmelanom har ökat kraftigt de senaste årtiondena i
Sverige och stora delar av världen med vit befolkning. Behandlingen och
prognosen varierar beroende på tumörens stadium. 80-85% av alla maligna
melanom botas permanent genom kirurgisk behandling

1p

Vilken är den viktigaste enskilda prognostiska faktorn vid malignt melanom?

“Coniecturalem artem esse medicinam”
(Aulus Cornelius Celsus, De medicina)
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1. Which leukocyte subtypes are characteristic for an exudate in a/an
a)
bacterial inflammation b)
allergic inflammation c)
viral infection
Vilka leukocyter förekommer typiskt i exsudatet vid en
a)
b)
c)

bakteriell inflammation
allergisk inflammation
viral infektion

a: neutrofila granulocyter
b: eosina granulocyter
c: lymfocyter
2.
What is the medical term for the primary repair tissue in fracture healing?
Vad kallas den primära läkningsvävnaden vid frakturläkning? 1p
Callus
2
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3.
Which adaptive changes can be observed in the adipocytes of adipose tissue during
overwheight and obesity?

Vilka adaptiva förändringar ses i fettvävnadens adipocyter vid övervikt och fetma?
Makrofager ansamlas i fettvävnaden och utsöndrar cytokiner som påverkar adipocytens
förmåga att ta upp glukos negativt. Det leder till glukosbrist i adipocyten och för högt
blodglukos – insulinresistens.
4.
Which is the most likely explanation for the increased incidence of skin cancer during the
last decades?
Vilken är den troligaste förklaringen till den ökade incidensen av hudcancer under de senaste
decennierna?
Solbadandet.
5.
Which of the following genetic diseases provide examples of aneuploidy? Vilken/vilka av
följande genetiska sjukdomar är exempel på aneuploidier?
2p
1p
2p
Down’s syndrom ja, trisomi 21
Gaucher disease/sjukdom nej
Osteogenesis imperfekta nej
Turner’s syndrom ja x0
Tay-Sachs disease/sjukdom nej
Neurofibromatos nej
3
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6.
List three aquired capabilities of cancer.
Nämn tre förvärvade egenskaper/förmågor i cancer.
Autonom tillväxt (självförsörjande när det gäller tillväxtsignaler)
Okänslig för antitillväxtsignaler
Undviker apoptos
Neoangiogenes
Oändlig replikativ potential (telomeren förkortas ej)
Vävnadsinvasion och metastaserande
Bildar ATP vid låg tillgång på o2
Undkommer immunförsvaret.
7.
How is cell growth regulated. Give three different examples. Hur regleras celltillväxt? Ge
tre olika exempel.

EnEndokrin reglering
Parakrin reglering
Autokrin reglering
Cell-cell interaktion
Cell-matrix interaktion
Kontaktinhibition (Terminal Cell Density)

3p
3p
4
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Mikael Björnstedt 8.
What is the lowest possible differentiated cancer called?
Hur benämns den lägsta tänkbara differentierade cancern?
Anaplastisk cancer.
9.

Give four different examples of tumors with identified prestages.

Nämn fyra olika tumörformer med identifierade förstadier.
Skivepitelcarcinom
Adenocarcinom
Fibrosarcom
Osteosarcom
1p
4p
5
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Jenny Flygare
10. Write P for proto-oncogene and/or T for tumor suppressor to the left of the below
statements.
Skriv P för proto-onkogen och/eller T för tumör suppressor-gen till vänster om nedanstående
påståenden.
Can be overexpressed in a cancer cell.
The retinoblastoma gene (RB) belongs to this category.
Can encode gene that inhibits apoptosis.
Mutation can affect the expression of such a gene.
Hypermethylation of such a gene can contribute to cancer development.

Ras belongs to this category.
P Kan vara överuttryckt i cancercell.
T Retinoblastom-genen (RB) tillhör denna kategori.
P Kan koda för gen som förhindrar apoptos.
P Mutation kan påverka uttrycket av en sådan genen.
P Hypermetylering av en sådan gen kan bidraga till cancerutveckling.
P Ras tillhör den kategorin.
6
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What does ”angiogenic switch” mean, what importance does it have for tumor
development, and what is it caused by?
Vad innebär ”angiogenes-påslag”, vad har det för betydelse vid tumörutveckling och vad orsakas
det av?
Nybildning av blodkärl. Det är en förmåga som tumörceller har och gör så att tumören får
näring. Det orsakas av angiogeniska tillväxtfaktorer.
3p
7
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12. Hypertension is characteristically associated with vascular changes of two different
sorts affecting different types of vessels. Describe these two types of vascular changes.
Hypertoni är ofta associerat med två olika typer av kärlförändringar, vilka drabbar olika sorters
kärl. Beskriv dessa kärlförändringar.
Ateroskleros – förkalkning i stora och medelstora kärl som kan leda till stenos och ett högre
motstånd för hjärtat att jobba mot.
Arterioloskleros – fötjockning och förhårdnad av artärväggen i de små
blodtrycksreglerande artärerna, arterioli.
13. What is the main effect of hypertension on the heart? Vilken är den huvudsakliga effekten
på hjärtat av hypertension?
Det får jobba mot ett högre perfusionstryck och det leder till hjärtmuskelhypertrofi. Det kan i sin
tur leda till hjärtdilatation och senare hjärtsvikt.
3p
1p
8
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Birger Christensson 14.
Which are the three main causes of death in patients with hypertension?
Vilka är de tre främsta dödsorsakerna bland patienter med hypertension?

1,5p

Hypertensiv encephalopati
Stroke
Njursvikt
15. In the table below basic categories of non-Hodgkin lymphomas are described. Put the
relevant %-figures in the approprate boxes to indicate the relative frequencies of these categories
in western Europe.
I tabellen nedan anges några sätt att grovt indela non-Hodgkin lymfom. Placera de angivna %satserna i rutorna för att ange den relativa frekvensen av dessa kategorier i Västeuropa.
10%, 10%, 30%, 50%
16. 4p
3p
Cell derivation
Indolent
Aggressive

B lymphocyte derived
50%
30%

T lymphocyte derived
10 %
10 %

Check the appropriate boxes in the table below. Kryssa i de relevanta rutorna i tabellen nedan.
pre-B-ALL
Affects mostly children

Myeloma

Hodgkin lymphoma

x

Affects frequently young adults
Gives osteolytic lesions

x
x

Is EBV-associated in 50% of the
cases

x

Is often associated with Bsymptoms

x

Neoplastic cells are infrequent in the
tumor

x

9
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17.
Many diseases may cause insufficient function of the bone marrow; bone marrow failure
a)
Name three diseases that can cause bone marrow failure
aplastisk anemi
MDS – myelodysplastiskt syndrom
aml
b)
Why do this diseases result in insufficient function of the bone marrow?
Hyporeplikation pga av DNA-skada hos stamcellerna i benmärgen.
c)

What are the symptoms of bone marrow failure?

Svaghet
Trötthet
Infektionskänslig
Blödningsbenägen
Många sjukdomar kan orsaka nedsatt benmärgsfunktion, s.k. benmärgssvikt
9p

a) b) c)
Nämn tre sjukdomar som kan orsaka benmärgssvikt Varför leder dessa sjukdomar till nedsatt
benmärgsfunktion Vilka symtom har patienter med benmärgssvikt?
10
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18. Which phases are observed in DAD/ARDS?
Vilka faser observeras i DAD/ARDS?
DAD= Diffuse alveolar Damage / ARDS=Adult resipiratory stress syndrome
Den exudativa fasen
Organisationsfasen
Typ 2 alveolära celler prolifererar och de är för tjocka för gasutbytet
19. Which is the most common tumor in the lungs? Vilken är den vanligaste tumören i
lungorna?
Icke-småcellig lungcancer: skivepitelcancer och adenocarcinom. Kan vara blandad.
20. Why is the prognosis often bad in central lung cancer? Varför är prognosen ofta dålig vid
central lungcancer?
Upptäcks sent.
Bara 20-25% kan opereras.
2p
1p
1p
11
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21.
22.
a)
Which are the 4 histologic main types of thyroid carcinoma? b) Which one is associated
with multiple endocrine neoplasia? c) Which one has the worst prognosis?
a)

Vilka fyra huvudtyper av thyroidea carcinom finns?

Papillära
Follikulära
Medullära
Anaplastiska
b)
Vilken är associerad med multipel endokrin neoplasi (MEN)?
Medullär

c)
Vilken har sämst prognos?
Anaplastisk
Mention the two most common causes of primary hyperparathyroidism. Nämn de två vanligaste
orsakerna till primär parahyperthyroidism.
Adenom
Hyperplasi
4p
2p
12
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Inma Ribera 23.What does the term CIN III mean?
Vad betyder termen CIN III?
Cervical intraepithelial neoplasi lågt differentierad.
24. What are the main differences between a leiomyoma and a leiomyosarcoma of the uterus?
Vad är de viktigaste skillnaderna mellan ett leiomyom och ett leiomyosarkom från uterus?
Leiomyom – välavgränsad, bevarad cellarkitektur, inga patologiska mitoser.
25. Which is the most common malignant tumor in the uterus? Vilken är den vanligaste
maligna tumören i uterus?
Endometriecarcinom typ 1
1p
1p
1p
leiomyoma/leiomyom
leiomyosarcoma/leiomyosarkom
13
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26. Which is the most common malignant ovarian tumor?
Vilken är den vanligaste maligna tumören i ovarium?
Epitelia tumörer.
27. What does the term fibroadenoma mean? Vad betyder termen fibroadenom?
Godartad tumör med en bindvävskomponent och en körtelepitelkomponent.
28. Which is the morphological characteristic of an invasive lobular breast cancer?
Vad karakteriserar morfologiskt invasiv lobulär bröstcancer?
Icke knölbildande.Mycket diffusa, mulitfokala, ofta bilaterala. Indian files histologiskt.

1p
1p
1p
14
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29. Which is the main difference between ductal carcinoma in situ and invasive ductal
carcinoma of the breast?
Vad är huvudsakliga skillnaden mellan ductal carcinoma in situ och invasiv ductal cancer i bröst?
1p
ductal carcinoma in situ

invasive ductal carcinoma / invasiv ductal
cancer

Bindvävskapsel
Välavgränsad
God prognos
Inga metastaser

Invaderar intillliggande vävnad.
Basalmembranet ger vika.
Sämre prognos
Metastaser

15
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30. a)
An infection is strongly associated with peptic ulcers in stomach and 4p
duodenum. What is the role of these bacteria in the pathogenesis of peptic ulcers?
b)

Which other factors are essential for the development of ulcers?

a)
Vilket infektiöst agens är starkt förknippat med ulcus i magsäck och duodenum. Vad är
dess roll i sjukdomens patogenes?
Helicobacter pylori. Den bryter ned de skyddande slemlager som finns i magsäcken.
b)

Vilka andra faktorer är av vikt för utveckling av ulcus?

Saltsyraöverproduktion
NSAID
Rökning

Gentiska faktorer.
16
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31. Describe the most characteristic macroscopic and microscopic changes in ulcerative colitis.
Make a comparison with Mb Crohn.
Beskriv de mest karakteristiska makroskopiska och mikroskopiska förändringarna i ulcerös colit.
Jämför med Mb Crohn.
4p
Makroskopiska

Ulcerös coli
Endast i colon
Endast i colons slemhinna

Mikroskopiska

Vanlig inflammation i
slemhinnan.

MB Crohn
Hela GI, vanligt i distala
ileum.
Transmuralt
Gatstensliknande struktur på
tarmen
fistlar
Granulombildande
inflammation med
epitelioidceller och jätteceller

Atrofi av kryptor. Förtjockad
lamina propria.

17
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Nikos Papadogiannakis 32.
Which is the most common reason for liver transplantation in children?
Vilken är den vanligaste orsaken till levertransplantation hos barn?
Medfödda fel i metabolismen (alfa-1-antitrypsinbrist, Wilsons sjukdom)
33. What is steatohepatitis? Vad är steatohepatit?
Fettlever med inflammation.
1p
2p
18
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Describe the pathogenetic mechanism underlying placenta infarction and name a disease where
placenta infarctions are common.
Hur uppstår en placentainfarkt? Diskutera patogenes och nämn en sjukdom där infarkter i
placenta förekommer ofta.
Det uppstår av en tromboembolisk ocklusion av maternella kärl. Det kan bero på fibrininlagring i
spiralartärerna. Det förekommer ofta vid preeklampsi.
35. Name some important maternal indications for histopathologic examination of the placenta.
Nämn några viktiga maternella indikationer för histopatologisk undersökning av placenta.
3p
3p
19
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36.
Why are urinary tract infections more common in women than in men and which 2p
micro organism is the commonest cause?
Varför är urinvägsinfektioner vanligare hos kvinnor än hos män och vilken mikroorganism är
vanligaste orsaken?
Kort urinrör
E coli
37. Why is it so important to put an undescended testis in its right position (scrotum) at
2p
an early age?
Varför är det så viktigt att placera en retenerad testikel i sitt rätta läge (scrotum) vid tidig ålder?
Det är en riskfaktor för testistumör
38. Which are the three zones of the prostate? Where does hyperplasia and adenocarcinoma
occur, respectively?
Vilka är prostatans tre zoner och i vilka av dem uppstår cancer respektive hyperplasi?
Peripheral zone - cancer
Central zone Transitional zone - hyperplasi
2p

20
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39. Mention one characteristic microscopic change in Glioblastom (necessary for
making a WHO Grade IV tumor diagnosis)!
Ange en mikroskopisk förändring i Glioblastom (som krävs för att göra en WHO Grad IV
diagnos)!
nekros
40. Which is the main location in the brain for hemorrhages due to hypertension? Vilken är den
huvudsakliga lokalisationen i hjärnan för blödningar orsakade av högt blodtryck?
Basala ganglierna
41. Mention two characteristics of metastases to the brain. Ange två kännetecken på metastaser
till hjärnan.
Små
Välavgränsade
Ytliga
21
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Describe the microscopical feature of the typical lesion in multiple sclerosis.
Beskriv den mikroskopiska bilden av den typiska förändringen vid multipel skleros.
Demyelinisering av nertrådar
43. Mention two causes to atrophy of type 2-fibers in the skeletal muscle. Ange två orsaker till
atrofi av typ-2-fibrer i skelettmuskulaturen.
Inaktivitet
Steroidbehandling
åldrande
2p
2p
22

D04HPT, H07, Final Exam 12/12 2008 Name:
Annika Wernerson
44. Johan 6 years old comes to the emergency ward together with his parents. Since a
3p
couple of days they have observed that Johan ́s legs has become increasingly swollen. He is now
severely swollen in the legs, and also in his hands and face. Otherwise, he is healthy, he has no
fever or sore throat, he has never been admitted to the hospital before.
As a new doctor at the paediatric department you can establish that he has severe oedema. The
heart and lung function seems normal. Blood pressure is normal. Urine sample shows proteinuria,
no hematuria or leucocytes. Acute blood samples shows low albumin, normal creatinine.
a) Which is your preliminary diagnosis?
b)What clinical syndrome does Johan have?
Johan 6 år söker akut på Karolinska tillsammans med sina föräldrar. Sedan ett par dagar har de
sett att Johan har tilltagande svullnad i benen. Nu är han rejält svullen, även om händerna och i
ansiktet. Han är frisk för övrigt, har ej haft någon feber eller halsont, han har aldrig sökt sjukhuset
tidigare
Du kan som ny underläkare på barnkliniken konstatera att han har rejäla ödem. Hjärta och lungor
är utan anmärkning. Blodtrycket är normalt. Urinstickan visar proteinuri, ingen hematuri eller
förekomst av leukocyter.
Blodproverna visar lågt albumin, normalt kreatitinin.
a)
Vilken är din förstahandsdiagnos?
Hypoalbuminemi
b)
Vilket kliniskt syndrom har Johan?
Nefrotiskt syndrom.
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Annika Wernerson 45.
Pyelonephritis means that the patient has an infection in the renal pelvis and in the
kidney.
a) Which bacteria do most commonly cause this disease?
b) Some people have recurrent pyelonephritis and develop a chronic form. In these persons an
underlying cause often could be found. Give some examples!
c) What is the long-term risk in these patients with chronic pyelonephritis?
Pyelonefrit innebär att patienten har en infektion i njurbäcken och njure.

a)Vilka mikroorganismer orsakar oftast detta tillstånd.
E.coli
b)En del människor får upprepade pyelonefriter och utvecklar en kronisk form. Hos dessa finns
ofta en bakomliggande orsak. Ge några exempel.
Avflödeshinder och eller reflux av urin
1. Kan vara en obstruktion i from av en njursten
2. Vesiko-uretral reflux – pga fel i klaffmekanismen mellan ureter och blåsa.
c)Vad är risken, på lång sikt, för dessa patienter med kronisk pyelonefrit?
Njursvikt
3p
24
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46. A patient with diabetes mellitus may have normal or even elevated levels of
endogenously produced insulin in their blood. Explain why.
En patient med diabetes mellitus kan ha normala eller till och med förhöjda nivåer av
egenproducerat insulin i blodet. Förklara varför.
TYP 2
47. a) Which are the five main components that are found in all known forms of amyloid?
b) Which of these components is considered critical for the initiation of amyloid formation?
a) Vilka fem huvudkomponenter kan påträffas i alla kända former av amyloid?
Felveckade proteiner
Beta flak
b) Vilken av dessa komponenter anses mest kritisk för att amyloidbildning ska initieras?
Felveckning av proteiner
2p
3p
25
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48.
The ABCD criteria are used to clinically assess melanocytic skin lesions.
2p
What do the letters stand for?
ABCD kriterierna används för att kliniskt bedöma melanocytära hudförändringar. Vad står
bokstäverna för – ange de engelska termerna, som används även hos oss!
A- Assymetri

B – Border
C – Color
D – Diameter
E - Evolution

49. Which factors influence the aggressiveness of infiltrative squamous cell carcinoma
of the skin? Give at least four!
Vilka faktorer påverkar aggressiviteten hos en infiltrativt växande skivepitelcancer i hud? Ge
åtminstone fyra!
Solskadad hud endast lokalt aggressiv – brukar ej metastasera
Mer aggressiva:
- i kroniska sår
- hos immundefekta patienter
- större än 2 cm
- låg differentieringsgrad
- på läppar, kal hjässa och öron.
A
B
C
D
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Which leukocyte subtypes are characteristic for an exudate in a/an
1.
a) bacterial inflammation
b) allergic inflammation
c) viral infection

1,5p

Vilka leukocyter förekommer typiskt i exsudatet vid en
a) bakteriell inflammation
b) allergisk inflammation
c) viral infektion

2.

What is the medical term for the primary repair tissue in fracture healing?

1p

Vad kallas den primära läkningsvävnaden vid frakturläkning?

2
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Which adaptive changes can be observed in the adipocytes of adipose tissue during
3.
overwheight and obesity?

2p

Vilka adaptiva förändringar ses i fettvävnadens adipocyter vid övervikt och fetma?

4.

Which is the most likely explanation for the increased incidence of skin cancer
during the last decades?

1p

Vilken är den troligaste förklaringen till den ökade incidensen av hudcancer under
de senaste decennierna?

5.

Which of the following genetic diseases provide examples of aneuploidy?

2p

Vilken/vilka av följande genetiska sjukdomar är exempel på aneuploidier?
Down’s syndrom
Gaucher disease/sjukdom
Osteogenesis imperfekta
Turner’s syndrom
Tay-Sachs disease/sjukdom
Neurofibromatos
3
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List three aquired capabilities of cancer.
6.

3p

Nämn tre förvärvade egenskaper/förmågor i cancer.

7.

How is cell growth regulated. Give three different examples.

3p

Hur regleras celltillväxt? Ge tre olika exempel.

4
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What is the lowest possible differentiated cancer called?
8.

1p

Hur benämns den lägsta tänkbara differentierade cancern?

9.

Give four different examples of tumors with identified prestages.

4p

Nämn fyra olika tumörformer med identifierade förstadier.

5
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Jenny Flygare
Write P for proto-oncogene and/or T for tumor suppressor to the left of the below
10.
statements.
Can be overexpressed in a cancer cell.

3p

The retinoblastoma gene (RB) belongs to this category.
Can encode gene that inhibits apoptosis.
Mutation can affect the expression of such a gene.
Hypermethylation of such a gene can contribute to cancer development.
Ras belongs to this category.
Skriv P för proto-onkogen och/eller T för tumör suppressor-gen till vänster om
nedanstående påståenden.
Kan vara överuttryckt i cancercell.
Retinoblastom-genen (RB) tillhör denna kategori.
Kan koda för gen som förhindrar apoptos.
Mutation kan påverka uttrycket av en sådan genen.
Hypermetylering av en sådan gen kan bidraga till cancerutveckling.
Ras tillhör den kategorin.

6
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What does ”angiogenic switch” mean, what importance does it have for tumor
11.
development, and what is it caused by?

3p

Vad innebär ”angiogenes-påslag”, vad har det för betydelse vid tumörutveckling
och vad orsakas det av?

7
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Hypertension is characteristically associated with vascular changes of two different
12.
sorts affecting different types of vessels. Describe these two types of vascular
changes.

3p

Hypertoni är ofta associerat med två olika typer av kärlförändringar, vilka drabbar
olika sorters kärl. Beskriv dessa kärlförändringar.

13.

What is the main effect of hypertension on the heart?

1p

Vilken är den huvudsakliga effekten på hjärtat av hypertension?

8
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Which are the three main causes of death in patients with hypertension?
14.

1,5p

Vilka är de tre främsta dödsorsakerna bland patienter med hypertension?

15.

In the table below basic categories of non-Hodgkin lymphomas are described.
Put the relevant %-figures in the approprate boxes to indicate the relative
frequencies of these categories in western Europe.

4p

I tabellen nedan anges några sätt att grovt indela non-Hodgkin lymfom.
Placera de angivna %-satserna i rutorna för att ange den relativa frekvensen av
dessa kategorier i Västeuropa.
10%, 10%, 30%, 50%
Cell derivation
Indolent

B lymphocyte derived

T lymphocyte derived

Aggressive

16.

Check the appropriate boxes in the table below.
Kryssa i de relevanta rutorna i tabellen nedan.
pre-B-ALL Myeloma

3p
Hodgkin
lymphoma

Affects mostly children
Affects frequently young
adults
Gives osteolytic lesions
Is EBV-associated in 50% of
the cases
Is often associated with Bsymptoms
Neoplastic cells are
infrequent in the tumor

9
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Many diseases may cause insufficient function of the bone marrow; bone marrow
17.
failure
a) Name three diseases that can cause bone marrow failure
b) Why do this diseases result in insufficient function of the bone marrow?
c) What are the symptoms of bone marrow failure?

9p

Många sjukdomar kan orsaka nedsatt benmärgsfunktion, s.k. benmärgssvikt
a) Nämn tre sjukdomar som kan orsaka benmärgssvikt
b) Varför leder dessa sjukdomar till nedsatt benmärgsfunktion
c) Vilka symtom har patienter med benmärgssvikt?

10
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Name:

Mikael Björnstedt
Which phases are observed in DAD/ARDS?
18.

2p

Vilka faser observeras i DAD/ARDS?

19.

Which is the most common tumor in the lungs?

1p

Vilken är den vanligaste tumören i lungorna?

20.

Why is the prognosis often bad in central lung cancer?

1p

Varför är prognosen ofta dålig vid central lungcancer?

11
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Name:

Olle Danielsson
a) Which are the 4 histologic main types of thyroid carcinoma?
21.
b) Which one is associated with multiple endocrine neoplasia?
c) Which one has the worst prognosis?
a)
b)
c)

22.

4p

Vilka fyra huvudtyper av thyroidea carcinom finns?
Vilken är associerad med multipel endokrin neoplasi (MEN)?
Vilken har sämst prognos?

Mention the two most common causes of primary hyperparathyroidism.

2p

Nämn de två vanligaste orsakerna till primär parahyperthyroidism.

12
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Inma Ribera
What does the term CIN III mean?
23.

1p

Vad betyder termen CIN III?

24.

What are the main differences between a leiomyoma and a leiomyosarcoma of the
uterus?

1p

Vad är de viktigaste skillnaderna mellan ett leiomyom och ett leiomyosarkom från
uterus?
leiomyoma/leiomyom

25.

leiomyosarcoma/leiomyosarkom

Which is the most common malignant tumor in the uterus?

1p

Vilken är den vanligaste maligna tumören i uterus?

13
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Name:

Inma Ribera
Which is the most common malignant ovarian tumor?
26.

1p

Vilken är den vanligaste maligna tumören i ovarium?

27.

What does the term fibroadenoma mean?

1p

Vad betyder termen fibroadenom?

28.

Which is the morphological characteristic of an invasive lobular breast cancer?

1p

Vad karakteriserar morfologiskt invasiv lobulär bröstcancer?

14
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Name:

Inma Ribera
Which is the main difference between ductal carcinoma in situ and invasive ductal
29.
carcinoma of the breast?

1p

Vad är huvudsakliga skillnaden mellan ductal carcinoma in situ och invasiv ductal
cancer i bröst?
ductal carcinoma in situ

invasive ductal carcinoma /
invasiv ductal cancer

15
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Name:

Katalin Dobra
a) An infection is strongly associated with peptic ulcers in stomach and
30.
duodenum. What is the role of these bacteria in the pathogenesis of peptic ulcers?
b) Which other factors are essential for the development of ulcers?

4p

a) Vilket infektiöst agens är starkt förknippat med ulcus i magsäck och duodenum.
Vad är dess roll i sjukdomens patogenes?
b) Vilka andra faktorer är av vikt för utveckling av ulcus?

16
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Katalin Dobra
Describe the most characteristic macroscopic and microscopic changes in
31.
ulcerative colitis. Make a comparison with Mb Crohn.

4p

Beskriv de mest karakteristiska makroskopiska och mikroskopiska
förändringarna i ulcerös colit. Jämför med Mb Crohn.

17
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Name:

Nikos Papadogiannakis
Which is the most common reason for liver transplantation in children?
32.

1p

Vilken är den vanligaste orsaken till levertransplantation hos barn?

33.

What is steatohepatitis?

2p

Vad är steatohepatit?

18
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Name:

Nikos Papadogiannakis
Describe the pathogenetic mechanism underlying placenta infarction and name a
34.
disease where placenta infarctions are common.

3p

Hur uppstår en placentainfarkt? Diskutera patogenes och nämn en sjukdom där
infarkter i placenta förekommer ofta.

35.

Name some important maternal indications for histopathologic examination of the
placenta.

3p

Nämn några viktiga maternella indikationer för histopatologisk undersökning av
placenta.

19
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Name:

Anna Tolf
Why are urinary tract infections more common in women than in men and which
36.
micro organism is the commonest cause?

2p

Varför är urinvägsinfektioner vanligare hos kvinnor än hos män och vilken
mikroorganism är vanligaste orsaken?

37.

Why is it so important to put an undescended testis in its right position (scrotum) at
an early age?

2p

Varför är det så viktigt att placera en retenerad testikel i sitt rätta läge (scrotum) vid
tidig ålder?

38.

Which are the three zones of the prostate? Where does hyperplasia and
adenocarcinoma occur, respectively?

2p

Vilka är prostatans tre zoner och i vilka av dem uppstår cancer respektive
hyperplasi?

20
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Name:

Inger Nennesmo
Mention one characteristic microscopic change in Glioblastom (necessary for
39.
making a WHO Grade IV tumor diagnosis)!

1p

Ange en mikroskopisk förändring i Glioblastom (som krävs för att göra en WHO
Grad IV diagnos)!

40.

Which is the main location in the brain for hemorrhages due to hypertension?

1p

Vilken är den huvudsakliga lokalisationen i hjärnan för blödningar
orsakade av högt blodtryck?

41.

Mention two characteristics of metastases to the brain.

2p

Ange två kännetecken på metastaser till hjärnan.
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Inger Nennesmo
Describe the microscopical feature of the typical lesion in multiple sclerosis.
42.

2p

Beskriv den mikroskopiska bilden av den typiska förändringen vid
multipel skleros.

43.

Mention two causes to atrophy of type 2-fibers in the skeletal muscle.

2p

Ange två orsaker till atrofi av typ-2-fibrer i skelettmuskulaturen.
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Annika Wernerson
Johan 6 years old comes to the emergency ward together with his parents. Since a
44.
couple of days they have observed that Johan´s legs has become increasingly
swollen. He is now severely swollen in the legs, and also in his hands and face.
Otherwise, he is healthy, he has no fever or sore throat, he has never been admitted
to the hospital before.
As a new doctor at the paediatric department you can establish that he has severe
oedema. The heart and lung function seems normal. Blood pressure is normal.
Urine sample shows proteinuria, no hematuria or leucocytes. Acute blood samples
shows low albumin, normal creatinine.
a) Which is your preliminary diagnosis?
c) What clinical syndrome does Johan have?
Johan 6 år söker akut på Karolinska tillsammans med sina föräldrar. Sedan ett par
dagar har de sett att Johan har tilltagande svullnad i benen. Nu är han rejält svullen,
även om händerna och i ansiktet. Han är frisk för övrigt, har ej haft någon feber
eller halsont, han har aldrig sökt sjukhuset tidigare
Du kan som ny underläkare på barnkliniken konstatera att han har rejäla ödem.
Hjärta och lungor är utan anmärkning. Blodtrycket är normalt. Urinstickan visar
proteinuri, ingen hematuri eller förekomst av leukocyter. Blodproverna visar lågt
albumin, normalt kreatitinin.
a) Vilken är din förstahandsdiagnos?
b) Vilket kliniskt syndrom har Johan?
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Name:

Annika Wernerson
Pyelonephritis means that the patient has an infection in the renal pelvis and in the
45.
kidney.

3p

a) Which bacteria do most commonly cause this disease?
b) Some people have recurrent pyelonephritis and develop a chronic form. In these
persons an underlying cause often could be found. Give some examples!
c) What is the long-term risk in these patients with chronic pyelonephritis?
Pyelonefrit innebär att patienten har en infektion i njurbäcken och njure.
a) Vilka mikroorganismer orsakar oftast detta tillstånd.
b)En del människor får upprepade pyelonefriter och utvecklar en kronisk form.
Hos dessa finns ofta en bakomliggande orsak. Ge några exempel.
c) Vad är risken, på lång sikt, för dessa patienter med kronisk pyelonefrit?

24
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Name:

Magnus Söderberg
A patient with diabetes mellitus may have normal or even elevated levels of
46.
endogenously produced insulin in their blood. Explain why.

2p

En patient med diabetes mellitus kan ha normala eller till och med förhöjda nivåer
av egenproducerat insulin i blodet. Förklara varför.

47.

a) Which are the five main components that are found in all known forms of
amyloid?
b) Which of these components is considered critical for the initiation of amyloid
formation?

3p

a) Vilka fem huvudkomponenter kan påträffas i alla kända former av amyloid?
b) Vilken av dessa komponenter anses mest kritisk för att amyloidbildning ska
initieras?
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Name:

Barbro Lundh Rozell
The ABCD criteria are used to clinically assess melanocytic skin lesions.
48.
What do the letters stand for?

2p

ABCD kriterierna används för att kliniskt bedöma melanocytära hudförändringar.
Vad står bokstäverna för – ange de engelska termerna, som används även hos oss!
A
B
C
D

49.

Which factors influence the aggressiveness of infiltrative squamous cell carcinoma
of the skin? Give at least four!
Vilka faktorer påverkar aggressiviteten hos en infiltrativt växande skivepitelcancer
i hud? Ge åtminstone fyra!

26
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Glöm inte att skriva din kod på varje sida
Kod: Namn:
Bonus från dugga:
Resultat: För de som har fått godkänd på duggan krävs 88p, 55% rätt vid tentamen
Lycka till!
poäng av 149; min 65%, 97p för G
2LK007, DSM1 Tentamen 1 juni 2011
Mikael Rehn
Beskriv i korthet
a) vad en bakteriofag är samt,
Det är ett virus som infekterar bakterier.

1.

b) vilken nytta bakterier kan ha utav bakteriofager.

De kan sprida sitt genom i samband med att bakteriofagen sprider sig.
Kod:
2.
Aktivering av komplementsystemet leder till tre olika försvarsreaktioner med
vilka patogenerna bekämpas.

6p

a) Vilka är dessa tre?
Opsonisering
Lysering
Komplexbilding
b) Var, rent fysiskt, sker den huvudsakliga aktiveringen av
komplementsystemet?
I blodet
c) Vad betyder begreppet opsonisering? Ge exempel på ett opsonin
Det betyder att komplementproteiner fäster på t.ex. bakterieytan och underlättar fagocytos av den.
C3b
2p
2
2LK007, DSM1 Kod: Tentamen 1 juni 2011
Mikael Rehn 3. Beskriv i korthet begreppen desinfektion och sterilisation
Desinfektion – tar bort merparten av mikororganismer

2p

Sterilisering – tar bort alla former av mikrobiellt liv.
Vilka är de två vanligaste struktuella formerna av viruskapsiden? Ange minst två 4p virusfamiljer
för vardera.

4.

Helikala = Ortomyxovirus, Rhabdovirus
Icosahedrala (som en fotboll) = Herpesviridae, hepadnaviridae

3
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Mikael Rehn 5. Det finns en jästsvamp som vanligt koloniserar människan, men som under 3p
särskilda omständigheter kan agera som en opportunistisk patogen.
Candida albicans.
a) Vilken är svampen?
b) Nämn en typ av infektioner kan den orsaka.
Muntorsk
b) Nämn ett underliggande tillstånd som kan provocera svampinfektionen?
HIV eller nedsatt immunförsvar i allmänhet.
4
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Birger Christensson

6.
Beskriv de fyra huvudtyperna av immunpatologiska reaktionsmekanismer. 4p
1. Direkt hyperkänslig - allergireaktion
2. Antikroppsmedierad hyperkänslighet – Graves sjukdom: IgG aktiverar TSH-receptorn i
thyroidea och på så vis blir det en överproduktion av thyroideahormon. Myastenia gravis,
Goodpasturs syndrom
3. Överkänslighetsreaktion – SLE, RA stora immunokomplex bildas på ett eller annat sätt
4. Cellmedierade överkänslighetsreaktioner – autoimmunitet – sjögrens syndrom eller diabetes
typ 1.
2LK007, DSM1 Kod: Tentamen 1 juni 2011
Anders Örn
7.
Personer som har en primär immunbristsjukdom är ofta infektionskänsliga. 2p
Vilka typer av infektioner dominerar när immunbristen gäller:
a)
T celler?
Virusinfektioner
b) komplementsystemet?

Både bakteriella och virusberoende infektioner.
8.
Cancerpatienter är ofta infektionskänsliga. Detta beror både på sjukdomen i sig
samt på de olika behandlingar som ges i terapeutiskt syfte. Beskriv tre orsaker till
cancerpatienternas nedsatta immunförsvar.

3p

Cytostatika slår ut immunförsvarsceller
Strålning dödar prolifererande celler – immunförsvarsceller

6
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Göran Andersson

9.
3p

Hur definieras akut resp. kronisk inflammation?

Akut inflammation innebär att det medfödda immunförsvaret aktiverats och ger en tidig respons.
Det har låg specificitet för patogenet. Det medieras av fagocytiska celler. Granulocyter,
makrofager, trombocyter och endotelceller är engagerade.
Kronisk inflammation – fördröjt svar som liknar det akuta men, det adaptiva immunförsvaret är
aktiverat och svaret är mer specifikt för patogenet.
7
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Inger Johansson 10.
Läkemedel som hämmar lymfocytaktivering och lymfocytproliferation användas 4p
vid behandling av t.ex. reumatoid artrit och inom transplantationsmedicin. Beskriv principen för
två sådana läkemedels ”lymfocythämmande och/eller proliferationshämmande”
verkningsmekanismer.
Ciklosporin binder in till ciklofilin som hämmar kalcineurin som är ett fosfatas. Då nedregleras
transkriptionsfaktorn NF-AT som i sin tur nedreglerar uttrycket av IL-2 som är essentiellt för tcellsproliferation och t-cellsberoende b-cellssvar.
Basiliximab förhindrar inbindningen av IL-2 till dess receptor på T-cellen genom själv binda in
där och blockera.
11.

Beskriv kortfattat 2 farmakologiska principer för behandling av gikt.

2p

Vid enstaka attack: NSAID, glukokortikoid intraartikulärt
Vid återkommande eller långvariga besvär: allopurinol. Den hämmar bildningen av urinsyra.

2LK007, DSM1 Kod: Tentamen 1 juni 2011
Inger Johansson
12. Beskriv likheter och olikheter för farmakologisk behandling av allergisk rinit 4p
respektive astma.
Vid allergisk rinit använder man antihistaminer som Tavegyl och alfa-agonister som
Oximetazolin Nezeril. Det gör man inte vid behandling av astma.
Däremot kan glukokortikoider, natriumkromoglikat, leukotrienantagonister och antikolinergika
användas till båda.
13. Misoprostol är en syntetisk prostaglandinanalog, vilken är den huvudsakliga
indikationen? Ange verkningsmekanismen samt kontraindikation.

3p

Långtidsbehandling med NSAID. VM: Inhiberar HCL-produktionen ökar slemproduktionen.
Kontraindikation: Gravida eller de som planerar på att bli det efter som misoprostol ökar uterus
tonus.
2LK007, DSM1 Kod: Tentamen 1 juni 2011
Aristi Fernandes
14. Nämn en reaktiv syremolekyl och hur den kan bildas endogent i cellen.
3p
Vilket/vilka proteiner kan oskadliggöra föreningen och vad kan hända i cellen om inte försvaret
fungerar.
Hydroxylradikal OH. Bildas av exogena faktorer som uv-ljus, röntgenstrålning, farmaka eller
toxiner.
Fentonreaktionen.
H2O2 + Fe2+  OH. + OH- + Fe3+
Glutathione
Cellmembranet kan bli skadat genom lipidperoxidation. Proteiner kan bli skadade och deras
normala biologiska aktivitet blir förstörd. DNA kan bli skadat och muterat. Vilket kan leda till
cancer. Epigenetiska skador kan också förekomma.
10
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Göran Andersson

15. Vad kallas den primära läkningsvävnaden vid frakturläkning ? 1p
Callus
16. Vilka är de vanligaste organ/organsystem som drabbas av sk inaktivitetsatrofi.
Muskler
Skelett
17.

2p

Vad avses med: 3p

a. fettdegeneration – ackumulering av fettvakuoler inne i celler i bl.a. lever, njure,
skelettmuskulatur och hjärtmuskulatur.
b. fettcellshyperplasi – fettceller som prolifererar
c. fettcellshypertrofi – fettceller som växer i storlek.
18. Vilken är den vanligast förekommande genetiska sjukdomen med aneuploidi?
11
Downs syndrom, Trisomi 21

1p

2LK007, DSM1 Kod: Tentamen 1 juni 2011
Jenny Flygare
19. Förklara hur kan hyper- respektive hypometylering kan bidra till
4p
cancerutveckling. Vilka andra epigenetiska förändringar kan bidra till cancerutveckling och hur?
Om en promoterregion för transkriptionen av cellcykelinhibitorer metyleras kallas det promoter
silencing och det är en hypermetylering vilket gör att cellcykeln inte inhiberars normalt.
Hypometylering kan då omvänt bidra till att proliferationsfaktorer överuttrycks.
Acetylering av histoner kan leda till genexpression som tidigare inte fanns.
Micro RNA kan styra translationen av olika proteiner.
2LK007, DSM1 Kod: Tentamen 1 juni 2011
Jenny Flygare
20. Vilka är de vanligaste angiogenesfaktorerna och vad har de för effekt på
endotelceller? Varifrån frisätts de, och vad kan orsaka frisättningen?
Vascular endothelial growth factors (VEGF)
Fibroblast Growth factor (FGF)
13

4p

2LK007, DSM1 Kod: Tentamen 1 juni 2011
Lennart Eriksson
21. En malign tumör karaktäriseras av cellernas autonoma och invasiva växt. Vad är
definitionen av en lokalt malign tumör?

2p

Benign tumör men på grund av dess lokalisation blir den malign i och med att den kan trycka
undan vitala strukturer.
22. Varför är det viktigt att känna till en tumörs histogenetiska ursprung?
Det styr prognos och behandling.

2p

23. Gör en enkel skiss av en polyp, ett canceröst ulcus och en neoplastisk cysta.
Indikera var de diagnostiska tumörcellerna är lokaliserade i varje exempel.
Polyp är ett träd – i colon
Ulcus är en krater – i ventrikeln eller tarmen
Boll inuti vävnaden - ovariet
2LK007, DSM1 Kod: Tentamen 1 juni 2011
Britta Krynitz
24.
a)
Nämn tre riskfaktorer för att utveckla hudcancer (begreppet inkluderar
malignt melanom, basalcellscancer, skivepitelcancer, aktinisk keratos,
Morbus Bowen)?
Excessiv UV-exponering
Strålskadad hud
Nevi

b)

Diskutera/ kommentera kortfattad konsekvenserna?

25.

Nämn den främsta bakomliggande orsaken till uppkomst av:

a)
verrucca vulgaris,
Vanlig vårta. Det är en virusinfektion HPV-2.
b)
Kaposi sarkom

5p

5p

3p

Malign tumör från endotelceller. Humant Herpesvirus 8.
c) kondylom,
Könsvårtor HPV 6+11 godartade.
d) dermatofibrom,
Ofta efter insektsbett eller mikrotrauma, hårsäcksinflammation.
e)
seborroisk keratos.
Oklar etiologi, antagligen ärftlig.
15
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Kod:
26. Vilken sjukdom visar mikrokalcifikationer?
Vilken patologisk förändring är vanligast i manlig bröst? 1p
27. Vad betyder termen fibroadenom?
Det är en tumör med både bindvävs- och körtelepitelialt ursprung.
28. Vilken patologisk förändring är vanligast i manlig bröst?
Förstorade kärnor på epitelcellerna i mjölkgången.
Eva Darai Ramqvist
1p
1p
16
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Inger Nennesmo
29. Beskriv den principiella uppbyggnaden av en nervcell!
Dendrit, axon, soma
30. Nämn en funktion hos blod-hjärn-barriären!
Skydda hjärnan från skadliga ämnen.
31. Vad innebär kommunicerande hydrocefalus?
Blockerat upptag av likvor. PGA t.ex. meningit.
1p
2p
32. Var i hjärna är flertalet primära hjärntumörer belägna hos
a) vuxna,
Frontalloberna
b) barn? 2p
Nedanför storhjärnan
2LK007, DSM1 Kod: Tentamen 1 juni 2011

1p

Nikos Papadogiannakis 33. Vad är en placentainfarkt? Diskutera patogenes, betydelse för
placenta funktion 3p
och nämn ett sjukdomstillstånd där placentainfarkter förekommer ofta.
Det är otillräcklig blodtillförsel från modern till placenta ger ischemisk villusnekros. Det är oftast
pga en tromboembolisk ocklusion av maternellt kärl. Kan också vara en fibrininlagring kring
villi.
Vid preeklampsi är det vanligt.
34. Vilka är de vanligaste strukturella missbildningar vid trisomi 21 (Down
18
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Nikos Papadogiannakis
35.
3p

2p syndrom)?

Ge en komplett histopatologisk definition av cirrhos.

Bildning av bindvävsstråk kring noduli av regenerationsvävnad utan funktionell centralven.
Föregås av nekros och regeneration.

2LK007, DSM1 Tentamen 1 juni 2011
Andreas Marnerides 36.
a) Vad är Diabetes Mellitus?
Det är en sjukdom som försvårar upptaget av glukos i cellerna pga bristande insulinproduktion
b) Vad har sjukdomen för komplikationer?
Det kan leda till hypoglykemi, diabetesketoacidos, ickeketotisk hyperosmälrt koma
Långsiktiga komplikationer: angiopati  retinopati, nefropati, neuropati, dermatopati.
Åderförkalkning, atheroskleros.
Kod:
4p
20
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Monika Klimkovska
37. Nämn tre smittämnen som orsakar inflammation i kvinnliga inre genitalia. Vilka
av dem kan ge upphov till infertilitet?
Klamydia – kan ge upphov till infertilitet
Neisseria - ja
HPV – nej inte direkt

3p

38. Nämn riskfaktorer för dysplasiutveckling i cervix. Hur klassificeras dysplasi i
cervix epitelet?
HPV 16,18,31,33,35,51 hög risk
HPV 1,2,34,6,7,11,41 låg risk

2p

Det klassificieras enligt CIN I, II, II där I är lätt dysplasi och III grav dysplasi.
21
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Birger Christensson
39. En 70-års frisk man söker sin husläkare för en hälsokontroll. Vid rektalpalpation
1p
upptäcks en hård knöl i prostata. I prostatabiopsier ses i mikroskopet små tätpackade körtlar med
nukleolförande kärnor. Se bild nedan. Vilken av följande är den mest sannolika diagnosen (ange
endast ett alternativ)
A Adenocarcinom i prostata x
B Benign prostatahyperplasi
C Kronisk prostatit
D Metastas av urotelcellscancer
E Infarkt i prostata
40. En 30-årig man söker för tyngdkänsla i sin vänstra testikel de senaste 6
1p månaderna.
Vid klinisk undersökning finner man en förstorad testikel till vänster medan den till höger är
normalstor. Man kan palpera en förstorad ljumskkörtel till vänster. På ultraljud ses en 4 cm
stor resistens i vänster testikel. Man ser förhöjda nivåer av beta-HCG och alfa- feto-protein. När
man avlägsnat testikeln ses på snittytan en solid vitaktig tumör utan blödningar eller nekroser.
Mikroskopiskt ses monomorfa, cytoplasmarika celler. Se bild nedan.
Utöver kirurgin för patienten också strålbehandling. Vilken av följande tumörer är det mest
sannolikt att patienter har (endast ett alternativ)?
A Choriocarcinom
B Embryonalt carcinom
C Seminoma x
D Gulsäckstumör
E Leydigcellstumör
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41. En 25-årig, tidigare frisk kvinna, dör oväntat. Hon hade de senaste 3 dagarna
klagat på lite huvudvärk, men inte mycket mer symptom.

1p

Vid obduktionen finner man ett förstorat och dilaterat hjärta på 410 gram. Man ser väsentligen
ingen koronarskleros och normala hjärtklaffar. Histologiskt ses i myokardiet lymfocytinfiltration
och små fokal nekroser. Se bild nedan.
Vilken av följande mikroorganismer är den mest sannolika orsaken till patientens hjärtsjukdom
(endast ett svar).
A
B
C
D
E
F
G

Coxsackie B virus x
Candida albicans
Aspergillus fumigatus
Streptococcus, viridans
Staphylococcus aureus
Cytomegalovirus
Streptococcus, grupp A

42. Ett tvåårigt barn har under det senaste året kommit efter i utvecklingen med
1p
otillfredsställande viktuppgång och ökande trötthet. Vid hjärtauskultation finner man ett mjukt
brummande systoliskt blåsljud, och på ekokardiogrammet avslöjas en stor defekt i membranösa
delen av ventrikelseptum. Vilken av följande komplikationer skulle man kunna förvänta sig att
finna hos denna patient när hon är i tjugoårsåldern om inte septumdefekten åtgärdades adekvat
(endast ett svar)?
A
B
C
D
E

Revbensursurer
Prolaps av mitralisklaffen
Pulmonell hypertension x
Myocardinfarkt
Hjärttamponad

23
2LK007, DSM1 Kod: Tentamen 1 juni 2011
43. En 60-årig, man inkommer med bröstsmärtor. Han har förhöjd nivå av CK-MB
1p
och angiografin visar en 75% stenos av vänster nedåtstigande koronarartär.
5 dagar senare blir han plötsligt sämre med sjunkande blodtryck. Man gör en pericardiocentes
(punktion av hjärtsäcken) och tappar ut 150 ml blodig vätska. Trots intensivvård avlider
patienten.
Vilken av följande fynd är det mest sannolika i patientens myokard när han dör (endast ett svar).
A
B
C
D
E

Extensiv transmural kollagendeposition
Lymphocytär interstitiella infiltrat
Perivaskulär och interstitiell amyloidinlagring
Transmural nekros med neutrofiler och makrofager x
Endast ödem och avsaknad av tvärstrimmighet

44. En 17-årig flicka svimmar under sin vanliga motionsrunda. Hon inkommer till
1p
akuten där inkomstundersökningar inkluderande status, thoraxröntgen, datortomografi av skalle
och klinisk-kemisk screening alla visar normalfynd. Under det kommande året utvecklar hon en
viss orkeslöshet och anfåddhet vid ansträngning.
Hon upplever även ett flertal svimningsattacker, vilket leder till besök hos kardiolog. EKG och
ekokardiografi visar då tecken på vänstersidig kammarväggs- och septum-hypertrofi, med liten
funktionell vänsterkammarvolym. Hon dör sedan helt plötsligt och oväntat. Mikroskopisk
undersökning av myokardiet i septum visar ett virrvarr av muskelceller och bindväv.
Vilken av följande diagnoser är den mest sannolika (endast ett svar)?
A
B
C
D
E

Rheumatisk hjärtsjukdom x
Virusmyokardit
Systemisk lupus erytematosus
Hypertrofisk kardiomyopati
Diabetes mellitus
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45. Den gynekologiska cellprovskontrollen har funnits i Sverige sedan mitten av 603p
talet, och den har haft en betydande effekt på folkhälsan. Förklara hur den kan ha denna effekt
(och vad effekten är).
Genom den upptäcks tidiga cellförändringar i cervix uteri och dessa kan avlägsnas. Då förhindrar
man uppkomsten av livmoderhalscancer.
46. Osteoporos, osteomalaci och hyperparathyroidism är tre tillstånd med bristande
benvävnad (”osteopeni”). Hur skiljer de sig från varandra?

3p

Osteoporos innebär reduktion av mängden benväv.
Osteomalaci – normal mängd benvävnad men ökad proportion osteoid ger mjukare ben.
Hyperparathyroidism – ger ökad mängd calcium och en störd benomsättning.
25
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Anders Hjerpe
47. En infektion i lungan kan ta olika former. Förklara varför en pneumoni ibland
har formen av bronkopneumoni och ibland lobär pneumoni.
Bronkopneumoni orsakas av bakterier.
Lobär pneumoni orsaka av virus.

2p

26
2LK007, DSM1 Kod: Tentamen 1 juni 2011
Katalin Dobra
48. Vad är patogenesen vid Barrets esofagus? Förklara vilka konsekvenser får 3p
patienter på lång sikt om sjukdomen förblir obehandlat.
Kronisk gastriskt reflux retar esophagus skivepitel till att genomgå metaplasi och bilda
cylindriskt epitel istället för att skydda slemhinnan mot syran. På lång sikt kan metaplasin
utvecklas till en cancer.

49.

Vilka faktorer är av betydelse för uppkomst av koloncancer

4p

Fiberfattig diet
Animala fetter
Mutationer i DCC genen och p53-tumörsupressorgenen.
Ulcerös kolit och Crohns
Hereditär polypols
2LK007, DSM1 Kod: Tentamen 1 juni 2011
Katalin Dobra 50.
Vilka allvarliga komplikationer kan man förvänta sig vid koloncancer? Förklara 2p
varför!
Järnbristanemi pga blödning
Hinder för passagen
Spridning av cancern til framförallt levern.
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51. Du arbetar nu på vårdcentral dit Johanna 20 år söker. Hon har kissat blod och är
4p
orolig. Du tar anamnes och får då reda på att hon nyligen haft en luftvägsinfektion. I status kan
du konstatera att hon inte är dunköm över njurarna. Hon har heller ingen feber. Du kommer ihåg
från kursen ”Den sjuka människan” det finns glomerulonefriter som är associerade med
luftvägsinfektioner.
a)

Vilka glomerulonefriter tänker du på?

Akut postinfektiös GN.

IgA-nefrit
Crescent glomerelunefrit
b)

Vad skiljer dessa åt beträffande etiologi, klinisk bild och prognos?

IgA är vanligast. Mucosa utsätts för antigen  nefritogena IgA-komplex bildas 
immunkomplex i glomerulus. Heamturi sen mikroskopisk hematuri och proteinuri. 20% får
njursvikt inom 10 år.
Crescent. Vaskulit. Mycket snabbt och aggressivt förlopp. Sjukdomskänsla, ödem, oliguri,
uremiska symtom. Dålig. 50-90% njursvikt inom veckor till månader.
Akut postinfektiös GN: Antikropp-Antigenkomplex fastnar i glomerulis kappillärväggar. Det
aktiverar komplementsystemet, ger inflammation. Strep A inf. 1-2 veckor senare händer det. 90%
blir helt friska.
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52.
Annika Wernerson Samma dag kommer ett svar på ultraljud av njurarna på en annan patient,
Sven 4p 60 år. Av svaret framgår att han har en förändring i höger njure som sannolikt är en
njurtumör.
a)
Du undrar om det kan vara njurcancer och funderar på vad du hade fått reda på av Sven då
han besökte dig. Hade han riskfaktorer för njurcancer? Vilka riskfaktorer finns?
Tobak, övervikt, kadmiumexponering. Viss hereditet. Trisomi.
b)
Du börjar även fundera på hur njurcancer sprids. Hur brukar den spridas och var finner man
ofta metastaser?
Den sprids arteriellt till skelett, lungor och hjärna.
c)
I ultraljudssvaret står det också att det finns en 3 cm stor cystisk förändring med tunn vägg.
Vad tror du det är?
cysta
30
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53. Såväl för högt som för lågt hemoglobinvärde (Hb värde) är patologiskt och kan
3p
bero på sjukdomar i benmärgen. Kryssa i för följande sjukdomar om cellhalten i benmärgen är
låg eller hög för åldern. Kryssa också i om hemoglobinvärdet i blodet är för högt eller för lågt.

Sjukdom

Låg cellhalt i
benmärgen

Aplastisk anemi

x

Hög cellhalt i
benmärgen

Lågt Hb värde

Högt Hb värde

x

Polycytemia vera

x

Myelodysplastiskt
syndrom

x

x
x

54. Vid myeloproliferativa sjukdomar finns en gemensam bakomliggande
sjukdomsmekanism som leder till hög proliferation av celler. Beskriv denna!

3p

Klonal stamcellssjukdom.
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Birger Christensson
55. Vad heter sjukdomen som har nedanstående karakteristika vilka illustreras på
bilderna nedan?
Multipelt myelom.
Hur frekvent är sjukdomen (nya fall/år)?
500/år
Vilken tung Ig kedja är vanligast i M-komponenten?
IgG
Hur går det för patienterna?
Obotbar sjukdom. Dålig prognos.
M-komponent > 10% plasmaceller i benmärgen
Osteolytiska destruktioner
32
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56. BCL2 är en gen som ofta överuttrycks vid maligna lymfom.
5p
Vad är bcl2-genens huvudsakliga funktion? Beskriv en sjukdomsmekanism som vid follikulärt
lymfom kan inducera bcl2 överuttryck. Vad kallas mekanismen? Nämn en partner som bcl2 då
interagerar med.

4p

BCL2s ger överlevnadssignaler till cellen, antiapototisk effekt. Vid en celldelning kan det ske en
tranlokation av genetiskt material från kromosom 18 till kromosom 14. BCL2-genen hamnar nära
IgG genen på 14 som är en het transkriptionszon och den överuttrycks. Cellerna med denna
mutation genomgår aldrig apoptos då.
33
!

Beror på t(14;18) vilket innebär en translokation av BCL2-genen till IgH-genen. BLC2
hämmar apoptos, påslaget av IgH-genen.
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Kod:

1.

Mikael Rehn
Beskriv i korthet
a) vad en bakteriofag är samt,
b) vilken nytta bakterier kan ha utav bakteriofager.

2.

Aktivering av komplementsystemet leder till tre olika försvarsreaktioner med
vilka patogenerna bekämpas.

2p

6p

a) Vilka är dessa tre?
b) Var, rent fysiskt, sker den huvudsakliga aktiveringen av
komplementsystemet?
c) Vad betyder begreppet opsonisering? Ge exempel på ett opsonin

2

2LK007, DSM1
Tentamen 1 juni 2011

Kod:

Mikael Rehn

3.

Beskriv i korthet begreppen desinfektion och sterilisation

2p

4.

Vilka är de två vanligaste struktuella formerna av viruskapsiden? Ange minst två
virusfamiljer för vardera.

4p

3
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Kod:

Mikael Rehn

5.

Det finns en jästsvamp som vanligt koloniserar människan, men som under
särskilda omständigheter kan agera som en opportunistisk patogen.

3p

a) Vilken är svampen?
b) Nämn en typ av infektioner kan den orsaka.
b) Nämn ett underliggande tillstånd som kan provocera svampinfektionen?

4
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Kod:

Birger Christensson

6.

Beskriv de fyra huvudtyperna av immunpatologiska reaktionsmekanismer.

4p

5
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7.

Kod:

Anders Örn
Personer som har en primär immunbristsjukdom är ofta infektionskänsliga.
Vilka typer av infektioner dominerar när immunbristen gäller:

2p

a) T celler?
b) komplementsystemet?

8.

Cancerpatienter är ofta infektionskänsliga. Detta beror både på sjukdomen i sig
samt på de olika behandlingar som ges i terapeutiskt syfte. Beskriv tre orsaker
till cancerpatienternas nedsatta immunförsvar.

3p

6
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Kod:

Göran Andersson

9.

Hur definieras akut resp. kronisk inflammation?

3p

7
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Kod:

Inger Johansson
10. Läkemedel som hämmar lymfocytaktivering och lymfocytproliferation användas
vid behandling av t.ex. reumatoid artrit och inom transplantationsmedicin.
Beskriv  principen  för  två  sådana  läkemedels  ”lymfocythämmande  och/eller  
proliferationshämmande”  verkningsmekanismer.  

11. Beskriv kortfattat 2 farmakologiska principer för behandling av gikt.

4p

2p

8

2LK007, DSM1
Tentamen 1 juni 2011

Kod:

Inger Johansson
12. Beskriv likheter och olikheter för farmakologisk behandling av allergisk rinit
respektive astma.

4p

13. Misoprostol är en syntetisk prostaglandinanalog, vilken är den huvudsakliga
indikationen? Ange verkningsmekanismen samt kontraindikation.

3p

9
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Aristi Fernandes
14. Nämn en reaktiv syremolekyl och hur den kan bildas endogent i cellen.
Vilket/vilka proteiner kan oskadliggöra föreningen och vad kan hända i cellen
om inte försvaret fungerar.

3p

Superoxid.
Bildas i mitokondrien vid oxidativ fosforylering.
Superoxiddismutas. Ger skada på cellulära beståndsdelar.

10
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Göran Andersson
15. Vad kallas den primära läkningsvävnaden vid frakturläkning ?

1p

Kallusfasen.

16. Vilka är de vanligaste organ/organsystem som drabbas av sk inaktivitetsatrofi.

2p

Skelettmuskulatur och skelett.

17. Vad avses med:
a. fettdegeneration
b. fettcellshyperplasi
c. fettcellshypertrofi

3p

a) nedsatt cellulär funktion (reversibel skada) pga intracellulära lipidinlagringar.
b) ökning i antalet fettceller.
c) ökning i storlek av fettceller.

18. Vilken är den vanligast förekommande genetiska sjukdomen med aneuploidi?

1p

Downs syndrom.

11
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Jenny Flygare
19. Förklara hur kan hyper- respektive hypometylering kan bidra till
cancerutveckling. Vilka andra epigenetiska förändringar kan bidra till
cancerutveckling och hur?

4p

Vi har ej gått igenom det här.
Jo, det har vi!

12
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Jenny Flygare
20. Vilka är de vanligaste angiogenesfaktorerna och vad har de för effekt på
endotelceller?
Varifrån frisätts de, och vad kan orsaka frisättningen?

4p

VEGF. Bildar nya utskott från endotelceller till punktkällan. De frisätts exv. från tumörer vid
hypoxi (angiogenetic switch).

13
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Kod:

Lennart Eriksson
21. En malign tumör karaktäriseras av cellernas autonoma och invasiva växt. Vad är
definitionen av en lokalt malign tumör?

2p

Carcinoma in situ. Tumören har invaderat vävnaden men ännu inte penetrerat basalmembranet.

22. Varför är det viktigt att känna till en tumörs histogenetiska ursprung?

2p

För rätt diagnos och lämplig behandling.

23. Gör en enkel skiss av en polyp, ett canceröst ulcus och en neoplastisk cysta.
Indikera var de diagnostiska tumörcellerna är lokaliserade i varje exempel.

3p

14
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Britta Krynitz
24. a) Nämn tre riskfaktorer för att utveckla hudcancer (begreppet inkluderar
malignt melanom, basalcellscancer, skivepitelcancer, aktinisk keratos,
Morbus Bowen)?
b) Diskutera/ kommentera kortfattad konsekvenserna?

5p

a) vit hy, immunsuppression, HPV-infektion, ärr, ärftlighet, kronisk UV-exponering, ålder.
b) Metastaser.

25. Nämn den främsta bakomliggande orsaken till uppkomst av:
a) verrucca vulgaris,
b) Kaposi sarkom,
c) kondylom,
d) dermatofibrom,
e) seborroisk keratos.

5p

a) HPV2
b) insektsbett, mikrotrauma.
c) HPV6,11 carcinogena 16,18
d) HHV8
e) okänd etiologi, ev ärftlighet

15
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Eva Darai Ramqvist
26. Vilken sjukdom visar mikrokalcifikationer?

1p

DCIS

27. Vad betyder termen fibroadenom?

1p

Proliferation av stroma och epitel

28. Vilken patologisk förändring är vanligast i manlig bröst?

1p

Gynekomasti

16
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Kod:

Inger Nennesmo
29. Beskriv den principiella uppbyggnaden av en nervcell!

1p

Cellkropp + axon + dendriter

30. Nämn en funktion hos blod-hjärn-barriären!

1p

Skydda mot mikroorganismer

31. Vad innebär kommunicerande hydrocefalus?

2p

Fritt flöde mellan ventriklarna men störd återresorption.

32. Var i hjärna är flertalet primära hjärntumörer belägna hos a) vuxna, b) barn?

2p

a) supratentoriellt
b) infratentoriellt

17

2LK007, DSM1
Tentamen 1 juni 2011

Kod:

Nikos Papadogiannakis
33. Vad är en placentainfarkt? Diskutera patogenes, betydelse för placenta funktion
och nämn ett sjukdomstillstånd där placentainfarkter förekommer ofta.

3p

Patogenes:
Tromboembolisk ocklusion i maternella kärl ger ischemisk villusnekros.
Små infarkter är vanliga och oskadliga.
Fler, stora, centrala infarkter kan försämra syretillförsel till fostret
och orsaka perinatal död.
Preeklampsi.

34. Vilka är de vanligaste strukturella missbildningar vid trisomi 21 (Down
syndrom)?
medfödda hjärtsjukdomar,

2p

akut lymfoblastisk leukemi (15 gånger vanligare än hos euploida)
och megacolon.

GI-missbildningar, diskreta yttre missbildningar, hjärtmissbildningar

18
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Nikos Papadogiannakis
35. Ge en komplett histopatologisk definition av cirrhos.

3p

Ökning av bindväven till bildning av regenerativa noduli, utan centralven, som åtskiljs
genom bindvävsstråk. Föregånget av levernekros och regeneration.

19
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36. a) Vad är Diabetes Mellitus?

Kod:

4p

b) Vad har sjukdomen för komplikationer?
a) endokrin sjukdom med förlust av insulinproducerande betaceller i langerhanska cellöar i
pankreas (typ 1) eller med otillräcklig insulinproduktion och perifer insulinresistens (typ 2).
b) atheroskleros, mikroangiopati, neuropati, nefropati, njursvikt.

20
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Monika Klimkovska
37. Nämn tre smittämnen som orsakar inflammation i kvinnliga inre genitalia. Vilka
av dem kan ge upphov till infertilitet?

3p

Klamydia (JA), Gonorré (JA), HPV (NEJ).

38. Nämn riskfaktorer för dysplasiutveckling i cervix. Hur klassificeras dysplasi i
cervix epitelet?

2p

HPV-infektion, <40 år,
CIN I-III = lätt dysplasi - måttlig dysplasi - carcinoma in situ.
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Birger Christensson
39. En 70-års frisk man söker sin husläkare för en hälsokontroll. Vid rektalpalpation
upptäcks en hård knöl i prostata. I prostatabiopsier ses i mikroskopet små
tätpackade körtlar med nukleolförande kärnor. Se bild nedan.
Vilken av följande är den mest sannolika diagnosen (ange endast ett alternativ)

1p

A Adenocarcinom i prostata
B Benign prostatahyperplasi
C Kronisk prostatit
D Metastas av urotelcellscancer
E Infarkt i prostata

40. En 30-årig man söker för tyngdkänsla i sin vänstra testikel de senaste 6
månaderna. Vid klinisk undersökning finner man en förstorad testikel till vänster
medan den till höger är normalstor.
Man kan palpera en förstorad ljumskkörtel till vänster. På ultraljud ses en 4 cm
stor resistens i vänster testikel. Man ser förhöjda nivåer av beta-HCG och alfafeto-protein.
När man avlägsnat testikeln ses på snittytan en solid vitaktig tumör utan
blödningar eller nekroser. Mikroskopiskt ses monomorfa, cytoplasmarika celler.
Se bild nedan.
Utöver kirurgin för patienten också strålbehandling.
Vilken av följande tumörer är det mest sannolikt att patienter har (endast ett
alternativ)?
A Choriocarcinom
B Embryonalt carcinom
C Seminoma
D Gulsäckstumör
E Leydigcellstumör

1p
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Kod:

Birger Christensson
41. En 25-årig, tidigare frisk kvinna, dör oväntat. Hon hade de senaste 3 dagarna
klagat på lite huvudvärk, men inte mycket mer symptom.

1p

Vid obduktionen finner man ett förstorat och dilaterat hjärta på 410 gram. Man
ser väsentligen ingen koronarskleros och normala hjärtklaffar. Histologiskt ses i
myokardiet lymfocytinfiltration och små fokal nekroser. Se bild nedan.
Vilken av följande mikroorganismer är den mest sannolika orsaken till
patientens hjärtsjukdom (endast ett svar).
A

Coxsackie B virus

B

Candida albicans

C

Aspergillus fumigatus

D

Streptococcus, viridans

E

Staphylococcus aureus

F

Cytomegalovirus

G

Streptococcus, grupp A

42. Ett tvåårigt barn har under det senaste året kommit efter i utvecklingen med
otillfredsställande viktuppgång och ökande trötthet.
Vid hjärtauskultation finner man ett mjukt brummande systoliskt blåsljud, och
på ekokardiogrammet avslöjas en stor defekt i membranösa delen av
ventrikelseptum.
Vilken av följande komplikationer skulle man kunna förvänta sig att finna hos
denna patient när hon är i tjugoårsåldern om inte septumdefekten åtgärdades
adekvat (endast ett svar)?
A

Revbensursurer

B

Prolaps av mitralisklaffen

C

Pulmonell hypertension

D

Myocardinfarkt

E

Hjärttamponad

1p
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43. En 60-årig, man inkommer med bröstsmärtor. Han har förhöjd nivå av CK-MB
och angiografin visar en 75% stenos av vänster nedåtstigande koronarartär.

1p

5 dagar senare blir han plötsligt sämre med sjunkande blodtryck. Man gör en
pericardiocentes (punktion av hjärtsäcken) och tappar ut 150 ml blodig vätska.
Trots intensivvård avlider patienten.
Vilken av följande fynd är det mest sannolika i patientens myokard när han dör
(endast ett svar).
A

Extensiv transmural kollagendeposition

B

Lymphocytär interstitiella infiltrat

C

Perivaskulär och interstitiell amyloidinlagring

D

Transmural nekros med neutrofiler och makrofager

E

Endast ödem och avsaknad av tvärstrimmighet

44. En 17-årig flicka svimmar under sin vanliga motionsrunda. Hon inkommer till
akuten där inkomstundersökningar inkluderande status, thoraxröntgen,
datortomografi av skalle och klinisk-kemisk screening alla visar normalfynd.
Under det kommande året utvecklar hon en viss orkeslöshet och anfåddhet vid
ansträngning.

1p

Hon upplever även ett flertal svimningsattacker, vilket leder till besök hos
kardiolog. EKG och ekokardiografi visar då tecken på vänstersidig
kammarväggs- och septum-hypertrofi, med liten funktionell
vänsterkammarvolym. Hon dör sedan helt plötsligt och oväntat. Mikroskopisk
undersökning av myokardiet i septum visar ett virrvarr av muskelceller och
bindväv.
Vilken av följande diagnoser är den mest sannolika (endast ett svar)?
A

Rheumatisk hjärtsjukdom

B

Virusmyokardit

C

Systemisk lupus erytematosus

D

Hypertrofisk kardiomyopati

E

Diabetes mellitus
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Anders Hjerpe
45. Den gynekologiska cellprovskontrollen har funnits i Sverige sedan mitten av 60talet, och den har haft en betydande effekt på folkhälsan. Förklara hur den kan ha
denna effekt (och vad effekten är).

3p

Stort deltagande från olika åldergrupper och med kvinnor som har ökad risk för
cervixcancer. Kontinuerlig uppföljning och behandling. Årligen behandlas 4000
precancerösa lesioner. Incidensen cervixcancer har minskat. Mortaliteten minskat
proportionerligt.

46. Osteoporos, osteomalaci och hyperparathyroidism är tre tillstånd med bristande
benvävnad  (”osteopeni”).  Hur  skiljer  de  sig  från  varandra?  

3p

Osteoporos minskad bentäthet pga obalans i syntes och nedbrytning.
Osteomalaci minskad bentäthet pga D-vitaminbrist.
Hyperparathyroidism minskad bentäthet pga osteolytisk stimulering av PTH-hormon.
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Anders Hjerpe
47. En infektion i lungan kan ta olika former. Förklara varför en pneumoni ibland
har formen av bronkopneumoni och ibland lobär pneumoni.

2p

Det beror på vilka mikroorganismer som orsakar pneumonin.
Varbildande bakterie => bronkopneumoni.
Icke-varbildande bakterie => lobulär pneumoni.
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Katalin Dobra
48. Vad är patogenesen vid Barrets esofagus? Förklara vilka konsekvenser får
patienter på lång sikt om sjukdomen förblir obehandlat.

3p

Långvarig reflux av magsyra från magsäcken till esofagus ger metaplasi av skivepitelet till mer
beständigt cylinderepitel. Ger hundrafaldigt ökad risk för adenocarcinom.

49.

Vilka faktorer är av betydelse för uppkomst av koloncancer

4p

Ålder,
manligt kön,
högt fettintag,
alkoholkomsumption,
högt intag av rött kött,
övervikt,
rökning,
fysisk inaktivitet,
ärftlighet,
IBD.
.
SUMMA SUMMARUM: Tänk en gammal, fet, alkoholiserad, rökande man med ärftlighet för
coloncancer.
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Katalin Dobra
50. Vilka allvarliga komplikationer kan man förvänta sig vid koloncancer? Förklara
varför!

2p

Avmagring pga obstruktion,
metastas pga cancer,
anemi pga blödning.
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Annika Wernerson
51. Du arbetar nu på vårdcentral dit Johanna 20 år söker. Hon har kissat blod och är
orolig. Du tar anamnes och får då reda på att hon nyligen haft en
luftvägsinfektion. I status kan du konstatera att hon inte är dunköm över
njurarna.  Hon  har  heller  ingen  feber.  Du  kommer  ihåg  från  kursen  ”Den  sjuka  
människan”  det  finns  glomerulonefriter  som  är  associerade  med  
luftvägsinfektioner.
a) Vilka glomerulonefriter tänker du på?

4p

b) Vad skiljer dessa åt beträffande etiologi, klinisk bild och prognos?

a) IgA-nefrit, postinfektiös glomerulonefrit.
b) Postinfektion GN:
Infektion med streptockocker. Efter 1͈2 v uppstår nefritiskt syndrom: hematuria, ödem,
hypertension. Prognos: 90% blir helt friska.
.
IgA Nefrit
Vanligaste GN i världen. Övre luftvägsinfektion. Efter 1͈2 dagar makroskopisk hematuria
(1͈5 dagar) sedan återkommande mikroskopisk hematuri, proteinuri.
Prognos: Cirka 20% utvecklar njursvikt under en period om 10 år.
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Annika Wernerson
52. Samma dag kommer ett svar på ultraljud av njurarna på en annan patient, Sven
60 år. Av svaret framgår att han har en förändring i höger njure som sannolikt är
en njurtumör.
a) Du undrar om det kan vara njurcancer och funderar på vad du hade fått
reda på av Sven då han besökte dig. Hade han riskfaktorer för
njurcancer? Vilka riskfaktorer finns?

4p

b) Du börjar även fundera på hur njurcancer sprids. Hur brukar den spridas
och var finner man ofta metastaser?
c) I ultraljudssvaret står det också att det finns en 3 cm stor cystisk
förändring med tunn vägg. Vad tror du det är?
a) Manligt kön, mellan 60-70 år. Rökning, VHL sjd, adult polycystisk njursjd, övervikt,
asbestexponering, blyexponering.
b) Hematogent till lungan och skelett.
c)
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Birgitta Sander
53. Såväl för högt som för lågt hemoglobinvärde (Hb värde) är patologiskt och kan
bero på sjukdomar i benmärgen. Kryssa i för följande sjukdomar om cellhalten i
benmärgen är låg eller hög för åldern. Kryssa också i om hemoglobinvärdet i
blodet är för högt eller för lågt.
Sjukdom
Aplastisk anemi
Polycytemia vera
Myelodysplastiskt
syndrom

Låg cellhalt i Hög cellhalt Lågt Hb
benmärgen i benmärgen värde
X

3p

Högt Hb värde

X
X

X
X

X

54. Vid myeloproliferativa sjukdomar finns en gemensam bakomliggande
sjukdomsmekanism som leder till hög proliferation av celler. Beskriv denna!

3p

Tyrosinkinaset JAK2 reglerar tillväxt av myeloida celer. Vid dessa sjukdomar är JAK2
muterat och överaktivt. Detta känsliggör hematopoetiska prekursorer i benmärgen för
tillväxtfaktorer. Ger myeloid proliferation.
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Birger Christensson
55. Vad heter sjukdomen som har nedanstående karakteristika vilka illustreras på
bilderna nedan?
Hur frekvent är sjukdomen (nya fall/år)?
Vilken tung Ig kedja är vanligast i M-komponenten?

4p

500 fall/år.
IgG.
1/3-1/2 får njursvikt, medianöverlevnad 3 år.

Hur går det för patienterna?

M-komponent

> 10% plasmaceller i benmärgen

Osteolytiska
destruktioner
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Birger Christensson
56. BCL2 är en gen som ofta överuttrycks vid maligna lymfom.
Vad är bcl2-genens huvudsakliga funktion?
Beskriv en sjukdomsmekanism som vid follikulärt lymfom kan inducera bcl2
överuttryck.
Vad kallas mekanismen?
Nämn en partner som bcl2 då interagerar med.

5p

Proto-onkogen. Apoptoshämmare.
Translokation t(14:18) ger överuttryck av BCL2 vilket ger ökad anti-apoptotisk effekt.
IgH.
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1.
Beskriv i korthet

MAXPOÄNG 137P
GODKÄND 65% 89P

KOD

2p

a) vad en bakteriofag är samt,
b) vilken nytta bakterier kan ha utav bakteriofager.

1

2
SLUTTENTAMEN DSM1
PATOLOGI

VT2011

KOD

Mikael Rehn
2.
Aktivering av komplementsystemet leder till tre olika försvarsreaktioner med vilka
patogenerna bekämpas.
a) Vilka är dessa tre?
b) Var, rent fysiskt, sker den huvudsakliga aktiveringen av komplementsystemet?
På bakteriens cellyta
c) Vad betyder begreppet opsonisering? Ge exempel på ett opsonin.

6p
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KOD

Mikael Rehn
3.
Beskriv i korthet begreppen desinfektion och sterilisation.

4.
Vilka är de två vanligaste struktuella formerna av viruskapsiden? Ange minst två
virusfamiljer för vardera.

2p

4p

4
SLUTTENTAMEN DSM1
PATOLOGI

VT2011

KOD

Mikael Rehn
5.
3p
Det finns en jästsvamp som vanligt koloniserar människan, men som under särskilda
omständigheter kan agera som en opportunistisk patogen.
a) Vilken är svampen?
b) Nämn en typ av infektioner kan den orsaka.
b) Nämn ett underliggande tillstånd som kan provocera svampinfektionen?
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Mikael Rehn
6.
Beskriv de fyra huvudtyperna av immunpatologiska reaktions-mekanismer.

4p
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KOD

Birger Christensson
7.
Personer som har en primär immunbristsjukdom är ofta infektionskänsliga.
Vilka typer av infektioner dominerar när immunbristen gäller:
a) T celler?
b) komplementsystemet?

2p
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Birger Christensson
8.
3p
Cancerpatienter är ofta infektionskänsliga. Detta beror både på sjukdomen i sig samt
på de olika behandlingar som ges i terapeutiskt syfte.
Beskriv tre orsaker till cancerpatienternas nedsatta immunförsvar.
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Birger Christensson
9.
Hur definieras akut resp. kronisk inflammation?

KOD

3p

9
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KOD

Göran Andersson
10.
Läkemedel som hämmar lymfocytaktivering och lymfocyt-proliferation användas vid
behandling av t.ex. reumatoid artrit och inom transplantationsmedicin.
Beskriv principen för två sådana läkemedels ”lymfocythämmande och/eller
proliferationshämmande” verkningsmekanismer.

4p
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Inger Johansson
11.
Beskriv kortfattat 2 farmakologiska principer för behandling av gikt.

KOD

2p
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KOD

Inger Johansson
12.
4p
Beskriv likheter och olikheter för farmakologisk behandling av allergisk rinit respektive
astma.
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Inger Johansson
13.
Misoprostol är en syntetisk prostaglandinanalog, vilken är den huvudsakliga
indikationen?
Ange verkningsmekanismen samt kontraindikation.

3p
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Inger Johansson
14.
Fokala fettvävsnekroser med ljusa fläckar på bukhinnan med kalkaktigt utseende
ses vid obduktion.

2p

Vilket av följande tillstånd förknippas med fettvävsnekros?
a)
b)
c)
d)
e)

akut gastrit
hepatit
kronisk salpingit
fibrinös pericardit
akut pancreatit

15.
Alla alternativ utom ett nedan gäller för fria radikalers egenskaper att orsaka
cellskada.
a)
b)
c)
d)
e)

2p

Vitamin E är en antioxidant som skyddar mot fria radikaler
Fria radikaler kan bildas i vävnad som utsätts för stålning.
Glutation peroxidas är ett enzym som hjäper till att skydda mot fria radikaler.
DNA skadas ej av fria radikaler.
Catalas i peroxisomer bryter ned fria radikaler.

16.
På vilka sätt skadar fria radikaler celler?

Proteinoxidation,
DNA/RNA-skada,
Lipidperoxidation,
Kolhydratskada

1p
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Peter Zickert
17.
4p
Gruppen av obstruktiva lungsjukdomar utgör ett stort folkhälsoproblem där de
väsentligaste orsaksfaktorerna (etiologi) är rökning, exposition för luftföroreningar och
allergi. Gemensam patogenes är ett ökat luftflödesmotstånd beroende på förträngning av
luftrören.
Nämn tre specifika sjukdomar som räknas till gruppen.
Vilka är de två mest förekommande typerna av emfysem?
Nämn två viktiga orsaker till emfysemuppkomst.

Astma, bronkit, KOL, bronkiektasi, emfysem.
Panlobulär och centrilobulär.
Rökning, alfa1-antitrypsinbrist.
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Leonard Girnita
18.
Nämn fem vanliga histologiska typer av lungcancer.

Adenocarcinom,
Skivepitelcancer,
Småcellig cancer,
Storcellig cancer,
Carcinoid.

KOD

2p
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Leonad Girnita
19.
Vad menas med begreppet cor pulmonale? Hur uppstår cor pulmonale?

3p

Hypertrofi av hö kammare till följd av ökad resistens i lungkretsloppet. Uppkommer vid emfysem,
multipla lungembolier, nedsatt andningsmotorik.

20.
3p
Beskriv patogenesen vid ett medförr hjärtfel som förosakar tidig cyanos ("blue baby").
Ge exempel.

Shunt från högerhjärta till vänster hjärta ger venöst syrefattigt blod ut i systemiska kretsloppet.
Exempel: Fallots tetralogi (VSD, lungstenos, förbipassage av aorta, hö kammartrofi)
Total transposition av aorta och truncus pulmonalis
Avsaknad av valva tricuspidalis
Öppen ductus arteriosus
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Leif Andersson
21.
Vad är Wegener's granulomatos?

KOD

3p

En granulomatus, nekrotiserande vaskulit. Oklar etiologi. Övre luftvägar och njurar. ANCAantikroppar. Vanligare hos kvinnor.
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Leif Andersson
22.
Vilka diafragmabråck är de vanligaste? Hur ofta ger de symtom? Vilka är symtomen?

2p

Utbuktning av magsäcken genom ett vidgat hålrum i diafragma. Ovanlig diagnos som ibland ger
symtom som bröstsmärta, sura uppstötningar.

23.
2p
Varför är det viktigt att ha korrekt diagnos av spottkörteltumör före kirurgisk excision
av tumören.

Olika operationsmarginal beroende på tumörtyp.
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Johan Lindholm
24.
Hur ser celiaki ut i mikroskopet? Hur behandlar man sjukdomen?

2p

Elongerade kryptor, villusatrofi, intraepitelial lymfocytos.
Glutenfri kost.

25.
Vilka är de viktigaste mikroskopiska skillnaderna mellan ulcerös colit och
morbus Crohn?

Crohns sjd - Ulceröst colit
Transmural - Mukosal
Diskontinuerlig - Kontinuerlig
Mkt granulom - inte lika mkt

2p

20
SLUTTENTAMEN DSM1
PATOLOGI

VT2011

KOD

Johan Lindholm
26.
Vad ingår i TNM-systemet, som beskriver en tumörsjukdoms utbredning (kliniskt
stadium).

T = tumörens storlek, infiltrationsgrad
N = regionala lymfknutor är drabbade
M = metastaser föreligger

3p
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Anders Zetterberg
27.
6p
Beskriv hur kromosomala förändringar i cancercellen kan leda till onkogen aktivering.
Ge 3 specifika exempel på detta itumörer hos människa.

Proto-onkogener kan bli onkogener när de får strukturella eller funktionella förändringar pga
aktiverande mutationer (translokation ger ökad expression ex myc i lymfom, ger fusionsprotein ex
BCR-2 i KLL), kromosomala omlagringar,
genamplifiering (ökad expression ex HER2 i bröstcancer).
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Anders Zetterberg
28.
Vad är ett Berry aneurysm?

VT2011

KOD

3p

Medfödd missbildning som resulterar i avsaknad av elastiska och muskulära lager i en
artärförgrening i circulus willisii i hjärnan. Artärtrycket ger långsamt aneurysm som kan spricka och
ge subarachblödning. Incidens 2 procent.
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V. Peter Collins
29.
Beskriv Spina Bifida Occulta.

KOD

3p

Spina bifida är en medfödd defekt i slutningen av en eller flera ryggkotor med associerade
missbildningar i ryggmärgen. Spina bifida ockulta är en mild form där det ses en avsaknad av
dorsala delar av en ryggkota med ev pigmenterade och håriga nevusliknande förändringar på
huden ovanför.

30.
Hur når smittämnet vid en infektion in i CNS?

3p

Inokulering, spridning från närliggande infektiös fokus, direkt genom kraniet vid trauma, spridning
från distalt fokus via blod.
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V. Peter Collins
31.
Ange vad som karakteriserar en typisk polycytemia vera avseende:
a) B-Hb (högt/lågt/normalt?)
b) Benmärgens cellhalt (ökad/minskad/normal?)
c) Benmärgens hemosiderin-innehåll (ökad/minskad/normal?)
d) Benmärgens megakaryocyter (stora/små/normala?)

a) högt B-Hb
b) ökad cellhalt i benmärg
c) Benmärgens hemosiderin-innehåll är noll
d) högt MKC-MCV
Ange vad som karakteriserar en typisk polycytemia vera avseende
a) B-Hb (högt/lågt/normalt?)
b) Benmärgens cellhalt (ökad/minskad/normal?)
c) Benmärgens hemosiderin innehåll (ökad/minskad/normal?)
d) Benmärgens megakaryocyter (stora/små/normala?)
Svar:
a) högt
b) ökad
c) minskad till 0
d) stora.

KOD

3p
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Leonie Saft
32.
a) Vilken är den vanligaste glomerulonefritsjukdomen i västvärlden?

2p

b) Vilka njursymtom karakteriseras denna av?

a) IgA-nefrit
b) Makroskopisk hematuri i samband med övre luftvägsinfektion, annars mikroskopisk.

33.
Beskriv njurförändringarna som uppkommer vid Diabetesnefropati.

Nefrotiskt syndrom och glomeruloskleros.

2p
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34.
Ungefär hur många år från debuten av diabetessjukdomen uppträder symptom på
diabetisk njurskada?

1p

15-25 år.

Georg Jaremko
35.
Du har äntligen fått ditt första vikariat som underläkare på en vårdcentral.

3p

Dagens första patient är Halvar 3 år som kommer med sin mamma. Hon har upptäckt att
han har stora blåmärken på armar och ben. Du undersöker honom och ser en lite blek
och ovanligt trött 3-åring som sitter stilla i sin mammas knä och snällt låter sig
undersökas.
Du ordinerar ett blodstatus som visar Hb 80g/L, LPK 0.1x109 och TPK på 20x109.
Vilken är din bedömning? Hur handlägger du patienten?

Akut leukemi. Akut till hematologen.
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Rose-Marie Amini
36.
Redogör för minst fyra olika riskfaktorer för bröstcancer.

Tidigare cancer i kontralaterala bröstet,
Ärtflighet,
Li-Fraumeni syndrom,
Bröstcancergen,
Precancerösa förändringar,
Geografiska faktorer,
Obesitas innan menopaus.

KOD

4p
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37.
1p
Vilken histologisk typ av bröstcancer förekommer oftare multifokalt och även bilateralt än
andra bröstcancrar?

Lobulär cancer.

Elina Eriksson
38.

2p

Din patient får svaret "lätt dysplasi (CIN 1)" på en cervix portio biopsi.
Då vet du att hennes biopsi har visat en förändring i skivepitelet som:
(indicera sant eller fel)
1. är diploid (sant/fel)

2. har en neoplastiskt HPV infektion där HPV har integrerats i genomet (sant/fel)

3. också kan kallas "LSIL (Low grade Squamous Intraepithelial Lesion)" (sant/fel)

4. visar koilocytos under mikropskopen på grund av viruspartiklar i cellcytoplasman.
(sant/fel)

39.

3p
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Du träffar en kvinnlig patient och hon säger "min röst har ändrat sig". När du undersöker
henne du ser mörkt hår på kinderna och på bröstkorgen. Du misstänker att hon har
ökade nivåer av ett hormon i blodet.
Vilket hormon?

Testosteron.
Vilken ovarialtumör kan producera detta hormon?

Polycystisk ovariesyndrom.
Vilken grupp tumörer tillhör den tumören?

Follikeltumör.

Joe Carlson
40.

2p

Din patient får ett svar "mucinös borderline tumör". Hon är jätte- orolig och undrar vad
det betyder?
Vad är ditt svar till henne (max 10 ord)?

Växer långsamt, låg spridningsförmåga, lätt att bota.
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Joe Carlson
41.

1p

Vilket av följande påståenden är felaktigt?
a. De flesta njurcancrar utgår från glomeruli.
b. En röd fläck på glans penis kan vara cancer in situ.
c. De flesta patienter med enkla cortikala njurcystor har inga symptom av dessa.
d. Granulomatös prostatit kan orsaka palpabel knölighet i prostata.
e. Akut prostatit är inte lämplig indikation för prostatabiopsering.

42.
Vilket av följande påståenden är felaktigt?
a. Prognosen vid peniscancer är mycket dålig.
b. Onkocytom i njuren är en helt benign tumör.
c. Papillära blåscancrar har bättre prognos än solitt växande blåscancrar.
d. Epididymit hos äldre män orsakas ofta av urinvägspatogener.

1p
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e. Den kliniskt viktigaste vävnadsbaserade prognosfaktorn vid lokaliserad prostatacancer
är Gleasongraden.

43.

1p

Vilket av följande påståenden är felaktigt?
a. Njurcancer har genomsnittligt sämre prognos än blåscancer.
b. Angiomyolipom i njuren är en oftast benign tumör.
c. Akut cystit kan ge slemhinneblödningar i blåsan.
d. Prostatahyperplasi är vanligast i PZ.
e. Rökning är inte en viktig etiologisk faktor vid prostatacancer.

Lars Egevad
44.

1p

Vilket av följande påståenden är felaktigt?
a. Peniscancer kan orsakas av cigarettrökning.
b. Njurcancer kan orsakas av cigarettrökning.
c. Blåscancer kan orsakas av cigarettrökning.
d. Peniscancer är oftast adenocarcinom.
e. De flesta njurtumörer utgår från tubulusepitelet.

45.
Vilket av följande påståenden är felaktigt?

1p

a. Interstitiell cystit leder ofta till reducerad blåskapacitet.
b. Urotelial cancer har sämre prognos än pancreascancer.
c. Papillära blåscancrar har bättre prognos än solitt växande blåscancrar.
d. Epididymit hos äldre män orsakas ofta av samma bakterier som ger urinvägsinfektion.
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e. Njurcancer är ofta rundad och välavgränsad.

Lars Egevad
46.
Redogör för makro- och mikroskopiska bilden vid prostatahyperplasi.

Makro: Mjuka rundade knutor i transitionszonen
Mikro: hyperplasi i epitel och stroma. Nodularitet. Ofta cystiskt vidgade körtlar.

2p
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Lars Egevad
47.
Rökning kan bidraga till osteoporos. Nämn 3 förklaringar till detta.

Immobilisering,
malnutrition,
alkoholmissbruk,
inflammatoriska sjukdomar,
tumörer.

3p
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48.

2p

Hur metastaserar sarkom oftast? Till vilket organ metastaserar sarkom oftast?

Hematogent till lungorna.

Olle Larsson
49.

4p

Diabetes mellitus förekommer främst i två principiellt olika former. Vad kallas dessa?
Beskriv de två formerna:
1)
2)
3)
4)

Uppkomstmekanism.
Vilka åldersgrupper drabbas främst?
Makroskopiska fynd i pancreas?
Mikroskopiska fynd i pancreas?

Typ 1 (ungdomsdiabetes, insulinberoende) och Typ 2 (åldersdiabetes, insulin-oberoende).
1) Typ 1: autoimmun reaktion mot beta-celler i Langerhanska cellöar i pankreas leder i efterhand
till total destruktion av dessa celler.
Typ 2: Otillräcklig/minskad produktion av insulin och perifer insulinresistens.
2) Typ 1: <15 år.
Typ 2: >65 år.
4) Typ 1: Inflammation under pågående autoimmun reaktion, därefter avsaknat av beta-celler.
Typ 2: Bevarade beta-celler, ev amyloidinlagringar i cellöarna.
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Anders Höög

50.

1p

Den vanligaste typen av endokrin pancreastumör är insulinom?
Är denna tumör oftast benign eller malign?

Benign.

51.
Nämn fyra olika typer av thyreoideacancer.

Anaplastisk-, medullär-, papillär-, follikulärthyroideanscancer.

2p
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52.

1p

Vilken thyreoideacancer är minst malign och vilken är mest malign?

Anaplastisk mest. Papillär minst.

Anders Höög
53.

1p

42-årig kvinna söker p.g.a. en hudförändring på höger underben. Denna har tidigare
varit ett mörkt födelsemärke som de senaste månaderna blivit större. Vid inspektion ser
du ett 1,8 x 0,4 cm delvis upphöjt, svart, ojämnt pigmenterat område.
Mest sannolika diagnos är, välj ett alternativ:
a) Malignt melanom av ytlig spridningstyp, SSM.
b) Blue nevus
c) Hemangiom
d) Aktinisk keratos

54.
1p
Patienten har vid återbesök 1 månad senare förstorade lymfkörtlar i höger axill. Du
misstänker metastaser. Hur går du tillväga för att snabbast och enklast för patienten få
diagnos?
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Välj ett alternativ:
a) Remiss till hudmottagning
b) Remiss till melanommottagning
c) Remiss till allmän kirurg för åtgärd
d) Remiss till cytologavd. för finnålspunktion

55.
1p
Njurtransplanterad patient söker dig p.g.a. en ca 2,5 cm stor förändring på vänster uben, svårläkt. Uppger att han har haft den cirka ett par månader. I status: delvis
krustabelagd (täckt av sårskorpa) ulceration utan pigmentering.
Sannolik diagnos? Välj ett alternativ:
a) Seborrhoisk keratos/verruca senilis
b) Basalcellscancer
c) Fibrom
d) Skivepitelcancer.
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20. Vad(innebär(ärrläkning(respektive(fibros?(2p(
(
SVAR:(
Ärrläkning:(Skadad(vävnad(ersätts(med(kollagen(bindväv.(Nedsatt(funktion(
jämfört(med(ursprunglig(vävnad(
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21. Är(en(genetisk(sjukdom(som(uppvisar(symptom(hos(heterozygoter(
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(
SVAR:((
Autosomalt(dominant(
(
22. En(väsentlig(orsak(till(symptombilden(vid(cystisk(fibros(är(förekomst(av(
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vänster(kammare.(Ett(av(följande(mikroskopiska(fynd(är(mest(sannolik(att(
påträffa(vid(undersökning(av(hjärtinfarkten.(Vilken?(1p(
a. Fibroblaster(och(kollagen(
b. Granulationsvävnad(
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Jenny&Flygare&
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31. Vad(är(atelektas,(och(hur(uppkommer(det?(2p(
(
SVAR:(
Kollaps(av(expanderad(lungvävnad(pga(bronkobstriktion((slem,(tumör).(
(
32. Frakturer(hos(barn(läker(oftast(snabbare(än(hos(vuxna.(Förklara!(2p(
(
SVAR:((
benhinna
Green(stick(fracture;(barn(har(kraftigare(periost(=>(mindre(blödningsrisk,(
bättre(läkning(och(relativ(stabilisering(av(frakturen.(
(
Katalin&Dobra&
33. A)(Vad(är(patomekanismen(för(reflux(esofagit?(
B)(Vilka(cellular(förändringar(sker(i(samband(med(det?(
C)(Vilka(konsekvenser(får(en(långvarig(reflux?(3p(
(
SVAR:(
a) Försämrad(sphinkterfunktion(i(distala(esofagus(eller(hiatusbråck.(
b) Inflammation(och(metaplasi(från(skivepitel(till(cylinderepitel.(
c) Ökad(risk(för(adenocarcinom.(
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34. Vilka(sjukdomar(är(förknippade(med(Helicobacter(pyloriQinfektion?(
(
SVAR:(Gastrit,(ulcus,(MALT,(adenocarcinom.(
(
Birger&Christensson&
35. Ange(för(följande(begrepp/tillstånd:(6p(
a. Vad(begreppet(betyder(

b. Vad(orsaken(till(tillståndet(kan(vara(
c. Vilka(konsekvenser(det(kan(få(för(individen(
1. (Epispadi
2. Pyelonefrit(
3. Epidydimit(
4. Kondylom(
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1. Urethra(mynnar(dorsalt(på(penis.(Kongenital.(Försvårar(befruktning.(
2. Infektion(av(njurbäcken.(Bakterieinfektion.(Njursvikt.(
3. Infektion(av(bitestikel.(Klamydiainfektion.(Infertilitet.(
4. Vårtor(på(könsorgan.(HPV.(Peniscancer.(
(
Andreas&Marnerides&
36. Nämn(2(thyroiditer,(nämn(2(tillstånd(som(orsakar(hypertyreos.(2p(
(
SVAR:(
Hashimotos(thyreodit.(Akut(thyroidit.(
Thyroideadenom,(Graves(sjd.(
(
Britta&Krynitz&
37. En(del(hudtumörers(uppkomst(är(direkt(kopplad(till(kronisk,(d(v(s(
långvarig(UVQexponering.(Ange(4(möjliga,(viktiga(bakgrundsfaktorer(hos(
dessa(utsatta(individer.(Ge(minst(4(exempel(på(hudtumörer(som(är(
relaterade(till(långvarig(solexponering.(4p(
(
SVAR:(
Riskfaktorer:(vithyad,(immunsupprimerad,(HPVQinfektion,(ålder,(
ärftlighet,(ärr.(
Hudtumörer:(keratoakantom,(skivepitelcancer,(basalcellscancer,(malignt(
melanom,(aktinisk(keratos,(Mb(bowen.(
(
38. Vilka(primära(hudtumörer(måste(rapporteras(till(cancerregistret?(1.5p(
(
SVAR:(
Alla(invasiva(epidermala(cancrar.(
Morbus(Bowen.(
Aktinisk(keratos.(
(
Piotr&Religa&
39. Beskriv(diagnostiska(kriterier(för(systemisk(amyloidos.(2p(
(
SVAR:(
I(multipla(organ(ska(amyloidinlagringar(ses.(Biopsi(och(färgning(med(kongoQrött.(
(
Eva&Darai&Rahmqvist&
40. (Vad(är(det(vanligaste(fixeringsmedlet(i(patologi?(Varför?(2p(
(
SVAR:(

Formalin.(Bevarar(morfologin(och(skapar(förutsättningar(för(diagnostik(
genom(att(avdöda(mikroorganismer(och(avbryta(autolys.(
(
41. Beskriv(en(gemensam(karakteristiska(och(tre(skillnader(mellan(
fibroadenom(och(invasive(duktalcancer(i(bröst.(2p(
(
SVAR:(
Likhet:(Palpabel(knöl.(
Skillnader:(Fibroadenom(är(välavgränsad,(cancer(har(fettvävsnekros(och(
metastaserar.(

(
Monika&Klimkowska&
42. 55Qårig(kvinna(som(genomgått(extirpation(av(uterus(och(adnexa(p(g(a(
patologiska(blödningar.(Histologisk(utredning(visade(patologiska(fynd(i(
endometriet(och(en(solid(tumor(i(en(av(äggstockarna.(Två(månader(senare(
upptäckte(hon(även(en(liten(knöl(i(vänster(bröst(som(vid(finnålspunktion(
visade(sig(vara(cancer.(Med(tanke(på(hennes(sjukdomsanamnes,(vilka(
förändringar(hittade(patologen(mest(sannolikt:(2p(
a. I(endometriet(
b. I(äggstocken?(
(
SVAR:(
a) Metastas(
b) Primärtumör.(
(
Nikos&Papadogiannakis&
43. Vilka(tillstånd(är(associerade(till(ökad(risk(för(att(utveckla(hepatocellular(
cancer?(3p(
(
SVAR:(
Hepatit(B,(C,(alkoholism.(
(
44. Hur(uppstår(en(placentainfarkt?(Nämn(en(sjukdom(där(infarkter(I(
placenta(förekommer(ofta.(3p(
(
SVAR:(
Tromboembolisk(ocklusion(av(maternella(kärl(leder(till(ischemisk(
villusnekros.(Preeklampsi.(
(
Inger&Nennesmo&
45. Var(I(hjärna(är(flertalet(primära(hjärntumörer(belägna(hos(a)(vuxna,(b)(
barn?(2p(
(
SVAR:(
a) Supratentoriellt.(
b) Infratentoriellt.(
(
46. Vad(innebär(stroke?(
(

SVAR:(
Förlust(av(nervfunktioner(till(följd(av(intrakraniell(ischemisk(infarkt(eller(
blödning.(
(
Annika&Wernerson&
47. Du(arbetar(som(ATQläkare(på(en(vårdcentral(och(har(igår(respective(idag(
tagit(emot(två(patienter(som(sökt(p(g(a(makroskopisk(hematuria;(Per(78(
år(och(Anna(22(år.(Nu(sitter(du(och(funderar(om(du(tänkt(rätt(kring(
utredningen(av(respective(fall.(Resonera(kring(tänkbara(bakomliggande(
orsaker(hos(Per(och(Anna.(Vilka(orsaker(tycker(du(är(mest(sannolika(I(
respective(fall?(
(
SVAR:(
Om(Per(har(diabetes(sedan(långt(tillbaka(kan(det(nu(vara(en(
diabetesnefropati(som(manifesterar(sig.(
I(Annas(fall(kan(hon(ha(haft(en(infektion(i(övre(luftvägar(och(IgAQnefrit.((
(
(
48. Du(har(en(son(som(heter(Kalle,(är(4(år(och((går(på(dagis.(Ikväll(är(det(
föräldrarmöte(och(man(diskuterar(den(halsfluss(som(många(av(barnen(
drabbats(av.(Evelinas(mamma(påpekar(att(det(är(viktigt(att(behandla(om(
barnen(visar(tecken(på(att(ha(fått(denna(halsinfektion(eftersom(man(kan(
få(“problem(med(njurarna”(annars.(Alla(blickar(dras(till(dig(eftersom(man(
känner(till(att(du(är(läkare.(Man(vill(veta(följande(av(dig:(
a. Vad(är(det(för(sjukdom(man(kan(få(I(njurarna?(
b. Hur(går(det(till((dvs(beskriv(patogenesen)?(
c. Om(njurarna(drabbas,(hur(är(prognosen?(Är(det(stor(risk(för(kronisk(
njurskada?(
(
SVAR:(
a) Postinfektiös(glomerulonefrit.(
b) Efter(genomgången(streptokockQinfektion(bildas(antikroppQ
antigenskomplex.(Dessa(cirkulerar(i(blodet(och(deponeras(sedan(i(
glomerulus(kapillärvägg.(Ger(inflammation(och(tillväxt(av(endoteliala(
celler(och(mesangiala(celler.(Lytiska(enzymer(frisätts(och(detta(ger(
glomerulär(skada.(
c) 90(procent(av(patienterna(blir(helt(friska.(Liten(risk.(
(
&
Birgitta&Sander&
49. Du(arbetar(som(underläkare(på(barnakuten.(En(8Qårig(pojke(inkommer(på(
remiss(till(sjukhuset.(Han(har(de(senaste(månaderna(“tappat(orken”(och(
klarar(inte(sin(fotbollsträning(lika(bra(som(tidigare.(Han(har(nu(börjat(få(
blåmärken(och(är(hängig.(Du(noterar(att(pojken(är(påtagligt(blek,(han(har(
spridda(blåmärken(av(olika(ålder(och(feber(39,8°(C.(Labvärden(på(perifert(
blod(visar(pancytopenia(med(Hb(74(g/L((kraftigt(sänkt,(trombocyter(37(x(
109(/L((kraftigt(sänkt)(och(leukocyter(1,0(x(109(/L,(varav(mest(lymfocyter(
(kraftigt(sänkt).(4p(

a. Du(kallar(på(din(överläkare(och(hon(ber(dig(nämna(tre(tänkbara(
diagnoser(som(skulle(kunna(ge(pancytopeni(hos(barn.(Ange(3(tänkbara(
diagnoser.(
b. För(att(komma(vidare(I(diagnostiken(sövs(pojken(och(ni(tar(
tillsammans(ett(benmärgsprov.(Detta(visar(en(cellhalt(på(10%,(d(v(s(I(
benmärgen(finns(90%(fettceller(och(10%(blodbildande(benmärg.(
Vilken(cellhalt(är(normal(hos(barn(I(8Q10(års(alder?(
c. Ange(tre(patogeniska(mekanismer(som(kan(förklara(patientens(
sjukdom.(
(
SVAR:(
a) Myelodysplastisk(syndrom((MDS),((
Svår(anaplastisk(anemi((SAA),((
Kronisk(myeloproliferativa(neoplasier.(
b) 90(procent.(
c) –(BRC(fuserar(med(ABL.(Normalt(ABL(kodar(för(ett(tyrosinkinas(som(
reglerar(celltillväxt.(Blir(överaktiv(vid(translokation.(
–(Muterat(JAK2(gör(hematopoetiska(prekursorceller(mer(känsliga(för(
tillväxtfaktorer(som(TPO,(EPO,(etc.(
(
(
50. En(70Qårig(storrökare(söker(p(g(a(blodpropp(I(benet.(Vid(kontroll(av(
blodvärdena(noteras(att(Hb(är(167(g/L,(d(v(s(för(högt.(
a. Ange(tre(tillstånd/diagnos(som(kan(ge(för(högt(Hb(och(de(
bakomliggande(sjukdomsmekanismerna(i(vart(och(ett(av(de(tre(
alternativen!(
b. Ett(enkelt(blodprov(kan(användas(för(att(fastställa(om(pats(höga(HbQ
värde(är(tecken(på(en(blodsjukdom(–vilket?(
(
SVAR:(
a) Vätskebrist(–(diarré(
Polyuremi(–(DM2(
Polycytemia(vera(–(Mutation(i(JAK2(ger(hypersensitivitet(för(EPO(
(
51. Bildfråga:(En(tidigare(frisk(och(vältränad(26Qårig(man(söker(en(
lördagsmorgon(efter(att(ha(haft(feber(I(4(dagar.(Febern(har(nu(stigit(till(
nästan(40(grader(och(på(morgonen(noterade(han(konstiga(blåmärken(på(
underbenen.(Du(skickar(ett(blodprov(till(kemlab.(Hemoglobinvärden(är(
lätt(sänkt(116(g/L,(trombocytvärdet(är(mycket(lågt,(16(x(109(och(en(
laboratorieassistent(ringer(tillbaka(till(dig(och(sager(att((hon(ser(konstiga(
celler(I(mikroskopet.(Den(övre(bilden(visar(ett(utstryk(från(blodet.(4p(
a. I(blodet(finns(hos(friska(personer(granulocyter,(erytrocyter,(
trombocyter,(lymfocyter(och(monocyter.(Beskriv(de(celler(du(ser(på(
den(övre(bilden!(
b. Den(nedre(bilden(visar(ett(benmärgsprov.(Ange(benmärgens(cellhalt(I(
%,((dvs(hur(mycket(av(benmärgsutrymmet(används(för(blodbildning)!(
c. Är(detta(en(normal(cellhalt(för(patientens(ålder?(
d. Vilken(sjukdom(har(patienten((
(

Tyvärr&kan&jag&inte&lägga&in&bilderna,&då&de&är&för&suddiga,&men&
svaren&är:&
a. Cellerna&är&olikformade&med&polymorf&cytoplasma.&Cellernas&
kärnor&är&också&väldigt&olikformade&och&ser&mer&ut&som&omogna&
blaster&än&differentierade&blodceller&som&bör&finnas&I&blodet.&
b. 60%&
c. Nej.&Vid&26&års&ålder&bör&cellhalten&ligga&rund&75%&
d. Leukemi&&
&
Birger&Christensson&
52. En(73Qårig(kvinna(söker(på(mottagningen(för(tilltagande(trötthet(det(
senaste(halvåret.(Man(finner(en(lätt(mjältförstoring(och(några(lätt(
förstorade(lymfkörtlar(I(axillerna,(vilka(dock(ej(ömmar.(
I(labstatus(ses(anemi,(viss(trombocytopeni(och(kraftigt(stegrade(
leukocyter(med(utseende(som(i(blodutstryket(ovan((bild(saknas).(
Immunfenotypning(av(blodleukocyter(visar(på(en(klonal(BQ
lymfocytpopulation(som(också(är(positive(för(CD5(och(CD23(och(som(
överstiger(5(x(106(celler(per(liter.(1p(
(
En(av(följande(diagnoser(är(mest(sannolik,(vilken?(
a. Infektiös(mononukleos(
b. Järnbristanemi(
c. Bakteriell(sepsis(
d. Akut(precursor(B.lymfoblastleukemi(
e. Kronisk(lymfatisk(leukemi(
(
(
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1)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)65%)

KOD:_________)

1. Hur uppstår ett inflammatoriskt ödem? (2p)

2. Vilka mediatorer är inblandade vid en mast cells –medierad allergisk
inflammation ? (2p)

Göran Andersson

2)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)86,5p)(65%))

KOD:_________)

3. Serumsjuka kan fungera som en modellsjukdom för immunkomplexmedierade sjukdomar. (3p)
a. Beskriv hur sjukdomen uppkommer.
b. Beskriv förhållandet mellan dynamiken i den immunologiska processens
utveckling och uppkomsten av kliniska sjukdomstecken.

Birger Christensson

3)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)65%)

KOD:_________)

4. Definiera kort det immunologiska begreppet “komplementsystem”. Beskriv två
sätt med vilket detta system kan bidra till att skydda kroppen mot infektioner.
(4p)

5. Slemhinnorna utgör till synes en tunn barriär mot mikrober. Ange tre tänkbara
mekanismer som bidrar till att slemhinnorna effektivt kan förhindra mikrober att
invadera kroppen. (3p)

Mikael Rehn

4)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)86,5p)(65%))

KOD:_________)

6. Nämn fyra egenskaper som skiljer bakterier från virus. (2p)

7. Många bakterier producerar s.k. AB toxiner Vad menas med detta? Ge ett
exempel på ett sådant toxin. (2p)

Mikael Rehn

5)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)65%)

KOD:_________)

8. Bakterier och högre stående organismer förökar sig genom delning. Hur
förökar sig virus? (1p)

9. Vissa virus har ett hölje. Vad består detta av? Hur erhålls det? (2p)

Jan Albert

6)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)86,5p)(65%))

KOD:_________)

10. Flera bakterier vi stöter på har kroppen inte mött tidigare, och följaktligen
saknar vi t ex antikroppar mot dessa agens. Dessbättre kan vi oftast snabbt
avvärja de flesta bakterierna ändå. Beskriv kort varför. (3p)

11. Ge 4 exempel på medfödda immundefekter och hur de påverkar
immunförsvaret vid a) bakterieinfektioner b) virusinfektioner (4p)

Anders Örn

7)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)65%)

KOD:_________)

12. Vad är en Paneth cell? Beskriv hur denna cell bidrar till att förhindra
invasion. (2p)

Anders Örn

8)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)86,5p)(65%))

KOD:_________)

13. Höga doser av paracetamol kan vara dödligt. Varför? (3p)

14. Glukokortikoider har en central roll i behandlingen av inflammatoriska
sjukdomar.
Hur påverkar glukokortikoider den inflammatoriska processen?
Ge tre exempel som belyser glukokortikoidernas inflammationsdämpande
verkningsmekanismer. (3p)

Inger Johansson

9)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)65%)

KOD:_________)

15. Beskriv fyra olika typer av luftrörsvidgande medel som användes vid astma.
Ange verkningsmekanismer. (4p)

16. Misoprostol är ett magslemhinneskyddande läkemedel. (3p)
Hur verkar det?
Varför är det kontraindicerat vid graviditet?

Inger Johansson

10)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)86,5p)(65%))

KOD:_________)

17. En 55-årig symptomfri man söker dig därför att han har fått veta att han har
ett förhöjt PSA-värde. Du vill ta reda på om din patient har prostatacancer. (3p)
a. Vad är PSA?
b. Vilken slutsats drar du av att PSA-värdet är förhöjt? Vad säger du till
patienten?
c. Vilka metoder kan man använda för att fastställa diagnosen morfologiskt?

a. Proteolytiskt enzym som producerar i prostatan och gör sperman lättflytande. Tumörmarkör för
prostatacancer.
b. Prostatacancer kan föreligga men vidare undersökning behöver göras.
c) Mellannålsbiopsi (vanligast) och finnålspunktion.

Lars Egevad

11)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)65%)

KOD:_________)

18. Vilken är den vanligaste histopatologiska typen av njurcancer i Sverige? (1 p)

Klarcellig njurcancer.

19. Vilken är den vanligaste histopatologiska typen av blåscancer i Sverige? (1 p)

Urotelcellscancer.

20. Vilket av följande påståenden är felaktigt: (1 p)
a. De flesta låggradiga blåscancrar växer exofytiskt.
b. Skelettmetastaser vid prostatacancer är oftast sklerotiska.
c. Embryonal cancer är en germinalcellstumör.
d. Njurcancer har oftast en diffust infiltrerande tumörfront.
e. PIN är ett förstadium till prostatacancer.
f. Adulta polycystnjurar är en ärftlig sjukdom.

Lars Egevad

12)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)86,5p)(65%))

KOD:_________)

21.En 68-årig kvinna förlorar plötsligt medvetandet. När hon vaknar en
timme senare kan hon varken tala eller röra sin högra arm och sitt högra
ben. Två månader senare visar en DT undersökning ett stort cystiskt
område i vänster parietallob. Vilken typ av cellpatologisk process har ägt
rum i hjärnan? (1p)
A) Fettvävsnekros
B) Koagulationsnekros
C) Apoptos
D) Förvätskningsnekros
E) Karyolys

22. En 30-årig man skadas i en skidolycka. Han ådrar sig en vänstersidig
lårbensfraktur och hans ben gipsas. Efter ett par veckor har diametern
på hans vad minskat. Denna förändring ses till följd av en process i
vadmuskulaturen. Vilken? (1p)
A) Aplasi
B) Atrofi
C) Hypoplasi
D) Hyalinos
E) Dystrofi

23.En 32-årig man upplever sura uppstötningar efter stora måltider. Efter
några månaders anamnes på symtomgivande refluxsjukdom görs en
gastroskopisk undersökning med biopsitagning. Biopsin visar: (1p)
A) Skivepitelmetaplasi
B) Slemhinnehypertrofi
C) Cylindercellsmetaplasi (körtelcellsmetaplasi)
D) Atrofi i lamina propria
E) Bägarcellshyperplasi

Karoly Dolapcsiev

13)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)65%)

KOD:_________)

24.En 18-årig kille skadar sin vänstra hand där såret måste sutureras.
Suturerna tas bort efter en vecka. Sårläkning pågår men sårets lokal
blir formförändrad med ett utbuktande härdformigt ärr som utvecklas
under de följande 2 månaderna. Vad har hänt? (1p)
A) Organisation
B) Dehiscens (sårruptur)
C) Keloidbildning
D) Sekundär sårläkning
E) Kontraktur

25.En 60-årig kvinna har haft kronisk hjärtsvikt i 3 år. De senaste 2
månaderna har hon utvecklat hosta med rostfärgat sputum. Cytologisk
undersökning av sputum visar riklig förekomst av hemosiderinförande
makrofager. Vilka subcellulära strukturer är de viktigaste i
inlagringsprocessen av detta pigment? (1p)
A) Lysosomer
B) ER
C) Golgiapparaten
D) Kromosomet
E) Ribosomer

Karoly Dolapcsiev

14)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)86,5p)(65%))

KOD:_________)

26. Vad är trombangiitis obliterans eller Bürgers sjukdom? (3p)

En relapserande vaskulit i medelstora kärl som leder till trombotisering i benen.
Främst hos rökare. Kan ge ischemisk gangrän.

27. Dilaterande kardiomyopati. Etiologi och konsekvenser.(3p)

Tillstånd som leder till minskad kontraktilitet.
Etiologi. Idiopatiskt i flesta fall men alkohol, myokardit, akromegali.
Konsekvenser: hjärtsförstorning, dilatation av alla kammare, systolisk dysfunktion, kronisk
hjärtinsufficiens.

28. Infektiös endokardit. Etiologi, riksfaktorer och konsekvenser. (3p)

Etiologi: Bakteriell eller svampinfektion på hjärtklaff, främst i vä hjärthalva. Akut och subakut typ.
Riskfaktorer: sprutnarkomani (då på hö hjärthalva), tidigare klaffskada, klaffprotes.
Konsekvenser: obehandlad leder det till fatal sepsis.

Leif Andersson

15)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)65%)

KOD:_________)

29. Nämn de 3 vanligaste histomorfologiska typerna av lungcarcinom.
(1,5p)

Adenocarcinom,
Småcellig cancer,
Skivepitelcancer.

30. Flera olika interstitiella lungsjukdomar kan ge upphov till lungfibros. Nämn 3
st.(1,5p)

Idiopatisk lungfibros,
Hypersensitivitetspneumoni,
Sarkoidos,
Pneumoconioser (antrakos, silicos, asbestos),
Tuberkolos.
31. Vilken antikroppsbaserad teknik används ofta för att skilja primär lungcancer
från metastased cancer.(1p)

32. 90 % av all lungcancer tros orsakad av rökning. Likartad dominans av en
riskfaktor ses för mesotheliom. Vilken? (1p)

Asbestsexponering.

33. Nämn 2 st tillvägagångssätt att rekvirera material för histologisk diagnostik
från en lungtumör.(1p)

Finnålspunktion, mellannålsbiopsi.

Robert Nilsson

16)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)86,5p)(65%))

KOD:_________)

34. Med hjälp av vilka olika metoder kan man klassificera akuta leukemier, dvs
med vilka hjälpmedel/metoder kan du skilja en akut lymfatisk leukemi från en
akut myeloisk leukemi ?(3p)

Morfologi (andel blaster i benmärgen),
Auer stavar (AML)
Enzymcytokemi (negativ hos ALL)
Immunofenotypering för att visa vilken typ av blast det är

Rose-Marie Amini

17)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)65%)

KOD:_________)

35. Para ihop fyra olika typer av hematom med följande faktorer: (4p)
a) Kontusion,
b) ruptur av en aneurysm,
c) hematom som utvecklas under fler veckor efter obetydlig huvudskada,
d) fraktur av temporalben.
1)
2)
3)
4)

Blödning i hjärnan.
Subarachnoidal hematom.
Subdural hematom.
Extradural hematom.

a) Blödning i hjärnan.
b) Subarachnoidal hematom.
c) Subdural hematom.
d) Extradural hematom.

36. Vilka typer av primära och sekundära demenser känner du till?
Ge minst tre exempel av varje. (3p)

Primär demens: Alzheimers, Parkinson, Huntington
Sekundär demens: Multi-infarkt, Post-traumatisk, Post-encefalit

Peter Collins

18)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)86,5p)(65%))

KOD:_________)

37. Namnge och Beskriv två olika former av spina bifoda .(2p)

Spina bifida = medfödd defekt i slutniongen av en eller flera ryggkotor med associerad
missbildning i ryggmärgen.
Ockulta - dorsala delarna av en ryggkota saknar och ev pigmenterade och håriga nevuslika
hudförändringar ovanför
Meningocele - missbildningen är så stor att meningerna ligger utanför deras normala plats
Myelomeningocele - både meningarna och ryggmärgen är utanför ryggraden men täckta av hud
Rachischisis - ryggmärgen ligger oskyddat på ytan av barnet

Peter Collins

19)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)65%)

KOD:_________)

38. Cushings syndrom är ett samlingsnamn för olika tillstånd med förhöjda
cortisolnivåer i blodet. Redogör för de olika histopatologiska diagnoser (PAD) som
ses i binjurebarken. Ge tre exempel på effekterna av förhöjda kortisolnivåer. (3p)

Bilateral binjurebarkshyperplasi = vid adenohypofystumör som producerar ACTH, vid ACTHproducerande tumör vid lungcancer.
Adenom från binjurebarken.
Binjurebarksatrofi vid exogent intag av glukokortikoider (LM-behandling).
Effekter: Hypertroni, sekundär diabetes, bålfetma, striae, muskelatrofi, nedsatt immunförsvar
(ökad infektionskänslighet), gallstenssjd, depression.

39. Diabetes mellitus förekommer i två huvudtyper.
Redogör för etiologi (sjukdomsmekanism), rubbningar i kroppens metabolism och
de symtom som uppkommer. (2p)

Typ 1: autoimmun reaktion mot beta-cellerna i langherhanska cellöar i pankreas ger i efterhand
total destruktion av de cellerna. Ses efter virussjd eller idiopatisk.
Typ 2: perifer insulinresistens och minskad insulinproduktion.
Insulinbrist uppstår och kroppen kan ej tillgodogöra sig glukos. Blodglukos stiger. Osmotisk
diures ger ökade urinmängder. Ketonkroppsbildning sker vilket kan leda till acidos. Patienten
upplever törst, stora urinmängder, avmagring, urinvägsinfektion, påverkat allmäntillstånd m.m.

Anders Höög

20)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)86,5p)(65%))

KOD:_________)

40. En orsak till förhöjd kalciumkoncentration i blodet (hyperkalcemi) är primär
hyperathyreoidism. Ge exempel på fyra andra sjukdomstillstånd som kan ge
hyperkalcemi. (2p)

Vitamin-D-intoxikation, sarkoidos, bröstcancer, skelettmetastas, myelom, kronisk njursvikt.

41. Vad heter den tumör som uppkommer i binjuremärgen hos vuxna? Vilket
hormon bildar denna tumör? (1p)

Feokromocytom. Adrenalin.

Anders Höög

21)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
Max)poäng:)133p)
KOD:_________)
HT11)
Godkänd)gräns)65%)
”White
patches caused by obvious irritation or entities such as lichen planus and candidiasis are not considered leukoplakia”
)
[Robbins sid 553 9E]

42. Vilken är de principiella genetiska/epigenetiska och histologiska skillnaderna
mellan en leukoplaki i munhålan som beror på nötning (från ex.vis illasittande
löständer) respektive neoplasi (dysplasi eller cancer)? (4p)

Vid neoplasi ses dysplasi, atypi, polymorfism i cellkärnan och cellen, ulceration utöver enbart
hyperkeratinisering. Genetiskt kan mutationer ses i tumörsuppressorgener och protoonkogener
vid neoplasi, som annars inte ses vid benign förändring.

43. Vilka är de histologiska förändringarna i levern som kan ses i de olika
stadierna från det att man är smittad av hepatitvirus tills dess, om man har otur,
utvecklat levercancer? (4p)

Intralobulär nekros, neutrofilansamlingar i portasystemet (infiltrat).
Spridda och små nekroser och fibroser. Dessa kommer att ackummuleras och såsmåningom ersätta normalt
leverparenkym

Johan Lindholm

22)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)86,5p)(65%))

KOD:_________)

44. Nämn dem 3 huvudgrupperna av primära ovarialtumörer. (3p)
1)
2)

Surface epithelial cells (A),
Germ cells (B),
Sex cord-stroma (C).

3)

Matcha följande tumörer till rätt ovan nämnda huvudgrupper ovan:
A. serös cystadenocarcinom
B. cystiskt teratom / dermoidcysta
C. Sertoli-Leydig tumör (s k arrenoblastom)

45. Matcha orsak/riskfaktor med rätt tumör (3p)
A. Human Papilloma Virus (HPV)
B. Östrogen
C. BRCA1 eller BRCA2 mutation
1. Livmoder (corpus uteri) cancer
2. Skivepitelcancer i livmoderhalsen (cervix uteri)
3. Seröst cystadenocarcinom i äggstock (ovarium)

A. 2
B. 1
C. 3

Joe Carlson

23)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)65%)

KOD:_________)

46. Trots att brösttumörer redan preoperativt har blivit mammograferade finns
det anledningar som motiverar peroperativ (under operation) preparatröntgen.
Ange åtminstone tre anledningar till sådan undersökning. (3p)

47. Vid bröstundersökning finner man olika fynd som motiverar vidare utredning
av patienten exempelvis hudnappning, vad menas med detta? (1p)

Att huden dras in.

48. Vad är gynekomasti? (1p)

Bröstförstorning hos män.

Elina Eriksson

24)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)86,5p)(65%))

KOD:_________)

49. Ange vad som karakteriserar en typisk järnbristanemi avseende…. (3p)
a) S-Ferritin (hög/lågt/normalt?)
b) S-Transferrin (högt/lågt/normalt?)
c) Ery-MCV (makro-/mikro-/normocytär?)

a) lågt
b) högt
c) mikrocytär

Leonie Saft

25)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)65%)

KOD:_________)

50. Ange vanligaste insjuknandeålder för osteosarkom, Ewing’s sarkom och
chondrosarkom. Ange också diagnostiskt kriterium för Ewing’s sarkom och
osteosarkom. (5p)

Chrondrosarkom: 40 års ålder.
Osteosarkom: 20 års åldern. Produktion av osteoid.
Ewings sarkom: 10 års ålder. Påvisande av Ewings translokation.

Olle Larsson

26)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)86,5p)(65%))

KOD:_________)

51. Vad menas med tumörprogression och vad är bakomliggande orsak?
(2p)

Tumörcellerna blir malignare och malignare. Orsaken är att tumörcellerna förvärvar nya mutationer.
ALTERNATIVT:
Tumörcellen utvecklas mot högre grad av malignitet.
Mekanism: fortlöpande ackumulation av nya mutationer => förlust och tillkomst av nya
cellegenskaper av betydelse av malignitetsutvecklingen. Den kliniska betydelsen av tumörprogression återspeglas främst av ökat metastaseringsbenägenhet och terapiresistens.

52. Vad är utmärkande för en anaplastisk tumör? (2p)
a) morfologiskt?
b) kliniskt?

a) dedifferentierad, hög grad av cellatypi (stark polymorfism eller pleomorfism).
b. mycket högmaligna d.v.s. växer snabbt och uppvisar en stark benägenhet att metastasera.

Anders Zetterberg

27)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)65%)

KOD:_________)

53. Virus är en etiologiskt viktig faktor vid uppkomst
av cervixcancer hos människa.
Vilket virus avses?
Beskriv kortfattat hur detta virus anses vara involverat i canceromvandlingen på
molekylär nivå? (5p)

HPV.
Detta virus har två gener E6 och E7 som uttrycker två proteiner. E6-proteinet ökar nedbrytningen av
p53 och E7-proteinet inaktiverar pRB.
[Viktiga gemensamma funktioner för tumörsuppressorproteinerna p53 och pRB är att skydda
genomet från mutationer (genetisk stabilitet).]
Detta stör checkpointen vid övergången G1-S, vilket ökar risken för att en DNA-skada permanentas
genom efterföljande mitos (dvs viruset orsakar genetisk instabilitet).
Genom detta kan HPV i ytligare epitelceller aktivera de processer som möjliggör DNA-syntes och
replikation. Då E6 och E7 också uttrycks i de infekterade basala cellerna, där celldelningen sker,
ökar risken för mutation och därmed carcinogenes.

Anders Zetterberg

28)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)86,5p)(65%))

KOD:_________)

54. Vilka är de 3 vanligaste typerna (växtsätten) för malignt melanom?(3p)

Horisontell växtfas,
Vertikal växtfas,
Radiär växtfas.

Sten Stemme

29)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)65%)

KOD:_________)

55. Vilken är den grundläggande orsaken (ingen specifik njursjukdom
efterfrågas) till att en patient utvecklar ett nefrotiskt syndrom. (1p)

Ökad glomerulär permeabilitet.

56. Beskriv de typiska ljusmikroskopiska fynden vid membranös glomerulonefrit.
(2p)

Regelbundet förtjockade basalmembran, förekomst av immunkomplex belägna under
podocyterna (subepitelialt). Fotprocessfusion.

Georg Jaremko

30)

SLUTTENTAMEN)DSM1)
HT11)
)

Max)poäng:)133p)
Godkänd)gräns)86,5p)(65%))

KOD:_________)

57. Hur stor andel av alla diabetiker löper risk att utveckla njurskada. Vilket är
det tidigaste symtomet som kan signalera att en patient på sikt löper stor risk att
utveckla njurskada (diabetesnefropati) som till slut leder till terminal njursvikt.
(2p)

30-40 procent. Mikroalbuminuri.

Georg Jaremko
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Kod:

Göran Andersson

1.

Inflammation
Hur interagerar reaktiva syreradikaler med bakterier vid infektioner?

2p

2
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Kod:

Birger Christensson

2.

Beskriv vad som karaktäriserar en granulomatös inflammation?

1p

3.

Ange två sjukdomar som är associerade med en granulomatös inflammation.

2p

3
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Kod:

Mikael Rehn

4.

Beksriv i korthet a) vad en bakteriofag är samt, b) vilken nytta bakterier kan ha
utav bakteriofager.

3p

5.

Beskriv kort två sätt med vilka kroppen kan känna igen mikrober utan assistans
av det adaptiva försvaret.

2p

4
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6.

Kod:

Jan Albert
a. Vad menas med ett virus celltropism?

3p

b. Vilka är de två viktigaste faktorerna som påverkar celltropismen?

5
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7.

8.

Kod:

Anders Örn
Förklara när och varför det är viktigt att anti-inflammatoriska immunreaktioner
är verksamma i tarmen.

Vissa infektioner kan ge upphov till nedsatt funktion av immunsystemet (IS).
Dessa kan antingen vara av transient (övergående) eller kronisk karaktär.
Ge ett exempel av varje för a och b nedan.
a) mikroorganismer som orsakar en transient nedsättning av IS (1 p)
b) mikroorganismer som orsakar en kronisk nedsättning av IS (1 p)

2p

2p

6
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9.

Kod:

Anders Örn
Cancerpatienter är ofta infektionskänsliga. Detta beror både på sjukdomen i sig
samt på de olika behandlingar som ges i terapeutiskt syfte. Beskriv tre orsaker
till cancerpatienternas nedsatta immunförsvar.

3p

7
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10.

Kod:

Inger Johansson
Risken för magsår ökar vid långtidsbehandling med NSAID preparat. Vilket
enzym är kopplat till denna typ av NSAID biverkningar i mag-tarmsystemet?
Beskriv varför risken för magsår ökar (tre faktorer) och hur man kan minska
risken för NSAID- inducerade gastrointestinala biverkningar vid
långtidsbehandling.

5p

8

2LK068, DSM1
Omtentamen 20 februari 2012

11.

12.

Kod:

Inger Johansson
Till gruppen biologiska läkemedel räknas preparat vars aktiva substans har
biologiskt ursprung. Denna grupp av läkemedel har blivit ett värdefullt tillskott
vid behandling av tex reumatoid artrit. Beskriv kortfattad verkningsmekanism
för tre olika biologiska läkemedel.

Beskriv behandlingen av KOL – hur förändras behandlingen med ökande
svårighetsgrad hos sjukdomen (tre steg).

3p

3p

9

2LK068, DSM1
Omtentamen 20 februari 2012

13.

Kod:

Göran Andersson
Ange 2 organ som ofta drabbas av s.k. inaktivitetsatrofi.

2p

Skelett och skelettmuskulatur.

14.

Vad avses med:
a. fettdegeneration
b. fettcellshyperplasi
c. fettcellshypertrofi

3p

a. nedsatt cellfunktion pga intracellulär upplagring av lipider
b. ökning i antal av adipocyter
c. ökning i storleken av adipocyterna

15.

Ange 2 mekanismer som sätts i samband med biologiskt åldrande.

2p

Ackumulation av cellskada (orsakad av fria radikaler),
Minskad delningskapacitet (till följd av förkortade telomerer = replikativ senescence),
Nedsatt förmåga att reparera skadat DNA (defekta reparationsmekanismer)

10
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Kod:

Aristi Fernandes
Reaktiva syremolekyler (ROS) kan ge upphov till cellskada. Ange en reaktiv
syremolekyl och beskriv vilka typer av skador den kan orsaka i cellen samt hur
cellen försvarar sig specifikt för just den föreningen.

3p

Superoxiden. Läcker ut ur mitokondrien i samband med oxidativ fosforylering och kan
skada olika cellulära beståndsdelar. Celler försvarar sig mot superoxiden mha det
antioxidativa enzymet superoxiddismutas som katalyserar omvandlingen till syre och
väteperoxid.

11
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16.

Kod:

Birger Christensson
En 25-årig, tidigare frisk kvinna, dör oväntat. Hon hade de senaste 3 dagarna
klagat på lite huvudvärk, men inte mycket mer symptom.

1p

Vid obduktionen finner man ett förstorat och dilaterat hjärta på 410 gram. Man
ser väsentligen ingen koronarskleros och normala hjärtklaffar. Histologiskt ses i
myokardiet lymfocytinfiltration och små fokala nekroser.
Vilken av följande mikroorganismer är den mest sannolika orsaken till
patientens hjärtsjukdom (endast ett svar).
A Coxsackie B virus
B Candida albicans
C Aspergillus fumigatus
D Streptococcus, viridans
E Staphylococcus aureus
F Cytomegalovirus
G Streptococcus, grupp A
17.

En 63-årig, kvinna med tidigare svårbehandlad hypertoni, inkommer till sjukhus
med  momentant  insättande  ”knivhuggsliknande”  smärtor  i  bröstet  med  
utstrålning i ryggen. Hon har vid ankomsten till sjukhus en puls på 90/min och
andningsfrekvens på 20/min. Hon har ingen feber och hennes blodtryck är
150/100. Vid hjärtauskultation hörs inga biljud eller arytmier. Thoraxröntgen
avslöjar ett breddökat mediastinum. I lab-status ses väsentligen normala nivåer
av kreatininkinas, serumkreatinin och blodglukos.

1p

Vilken av följande diagnoser är den mest sannolika orsaken till patientens
hjärtsjukdom (endast ett svar).
A Fibrinös pericardit
B Aortadissektion
C Bakteriell endokardit
D Dilaterad kardiomyopati
E Myokardinfarkt

12
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18.

Kod:

Birger Christensson
En 60-årig, man inkommer med bröstsmärtor. Han har förhöjd nivå av CK-MB
och angiografin visar en 75% stenos av vänster nedåtstigande koronarartär.

1p

5 dagar senare blir han plötsligt sämre med sjunkande blodtryck. Man gör en
pericardiocentes (punktion av hjärtsäcken) och tappar ut 150 ml blodig vätska.
Trots intensivvård avlider patienten.
Vilken av följande fynd är det mest sannolika i patientens myokard när han dör
(endast ett svar).
A Extensiv transmural kollagendeposition
B Lymphocytär interstitiella infiltrat
C Perivaskulär och interstitiell amyloidinlagring
D Transmural nekros med neutrofiler och makrofager
E Endast ödem och avsaknad av tvärstrimmighet

19.

Ett tvåårigt barn har under det senaste året kommit efter i utvecklingen med
otillfredsställande viktuppgång och ökande trötthet.

1p

Vid hjärtauskultation finner man ett mjukt brummande systoliskt blåsljud, och
på ekokardiogrammet avslöjas en stor defekt i membranösa delen av
ventrikelseptum.
Vilken av följande komplikationer skulle man kunna förvänta sig att finna hos
denna patient när hon är i tjugoårsåldern om inte septumdefekten åtgärdades
adekvat (endast ett svar)?
A Revbensursurer
B Prolaps av mitralisklaffen
C Pulmonell hypertension
D Myocardinfarkt
E Hjärttamponad

13
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20.

Kod:

Birger Christensson
En 49-årig, man söker akut för retrosternal smärt med utstrålning i vänster arm.
Smärtan debuterade plötsligt och hade varat i 6 timmar innan inkomsten till
sjukhuset. Han är afebril. I lab-bilden ses förhöjda nivåer av troponin I och
kreatininkinas (CK-MB). Koronarangio avslöjar en trombos i vänster
nedåtstigande gren.

1p

Vilken av följande komplikationer är den som han har störst sannolikhet att råka
ut för under de närmaste 24 timmarna (endast ett svar)?
A Konstriktiv perikardit
B Hjärtarytmier
C Levernekros
D Tromboembolism
E Myokardruptur
En 17-årig, flicka svimmar under sin vanliga motionsrunda. Hon inkommer till
akuten där inkomstundersökningar inkluderande status, thoraxröntgen,
datortomografi av skalle och klinisk-kemisk screening alla visar normalfynd.
Under det kommande året utvecklar hon en viss orkeslöshet och anfåddhet vid
ansträngning.

1p

Hon upplever även ett flertal svimningsattacker, vilket leder till besök hos
kardiolog. EKG och ekokardiografi visar då tecken på vänstersidig
kammarväggs- och septum-hypertrofi, med liten funktionell
vänsterkammarvolym. Hon dör sedan helt plötsligt och oväntat. Mikroskopisk
undersökning av myokardiet i septum visar ett virrvarr av muskelceller och
bindväv.
Vilken av följande diagnoser är den mest sannolika (endast ett svar)?
A Rheumatisk hjärtsjukdom
B Virusmyokardit
C Systemisk lupus erytematosus
D Hypertrofisk kardiomyopati
E Diabetes mellitus

14
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21.

Kod:

Lennart Eriksson
Vad menas med begreppet genetisk instabilitet och hur kan man förklara dess
uppkomst?

2p

En ökad benägenhet hos genomet att drabbas av mutationer när reparations- eller
replikationsförlopp hos cellen ej fungerar normalt.
Störningar i dessa förlopp kan ha uppstått till följd av strukturella eller funktionella defekter i
proto-onkogener (=> onkogen) eller inaktivering av tumörsuppressorgener pga genetiska
defekter, strålningsinducerade DNA-skada, epigenitiska modifieringar, etc.

22.

Ett cancerulcus i ventrikeln kan till förväxling likna ett peptiskt ulcus och till och
med läka på konservativ behandling. Hur kan man skilja dessa två sjukdomar åt?

1p

Peptiskt ulcus: skarpt avgränsade, rundade små hål med utstansad kant, relaterade till
H.pyloris-infektion.
Cancerulcus: vallartad fin kant.

23.

Hur kan man vid ljusmikroskopisk rutinundersökning skilja en benign tumörcell
från en normal cell av samma histogenetiska typ?

1p

En benign tumörcell liknar i många avseenden en normal cell (kärna, cytoplasma),
däremot ligger tumörcellerna expansivt och avkapslade i vävnaden vilket bryter starkt
mot vävnadens normala struktur.

15
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24.

Kod:

Lennart Eriksson
Operation är en vanlig behandlingsmetod vid cancer. Ange tre olika mål för
operation i samband med behandling av en maligna tumör.

3p

Kurativ (i syfte att bota),
Palliativ (i syfte att lindra),
Reduktion av tumörbördan (i syfte att underlätta fortsatt behandling).

25.

För en onkolog som behandlar en patient med malign tumörsjukdom är det
viktigt att kunna följa upp behandlingens resultat. Vad kallas det tillstånd när
behandlingen har resulterat i att tumören inte längre kan detekteras och vad
kallas det tillstånd när tumören kommit tillbaka igen efter initialt lyckad
behandling?

2p

Remission.
Recidiv/Relaps.

16
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26.

Kod:

Lennart Eriksson
Cancer som dödsorsak är den näst vanligaste i Sverige om man ser till hela
populationen. Hur många personer dör av cancer i Sverige varje år och hur
många insjuknar i en ny primär cancer varje år? Hur många personer i Sverige
lever med en diagnosticerad cancersjukdom under behandling eller efter avslutad
behandling? Avrundade ungefärliga siffror är helt ok!

3p

20 000 dör per år
50 000 nya primärcancerfall per år
330 000 personer lever med cancer i Sverige

17
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Kod:

Jenny Flygare
Välj två av följande gener och förklara hur deras uttryck kan vara förändrat vid
cancer, vilken mekanism som kan orsaka detta och vad det kan få för
konsekvenser för cellen. Är de proto-onkogener eller tumör suppressor-gener?

3p

Bcl-2, Ras, Cyklin D, p53.

p53 = tumörsuppressorgen. Kontrollerar celltillväxt och apoptos. Inaktiverade vid cancer pga
inaktiverande mutationer, inaktiverade promotorer, gendeletioner => okontrollerad celltillväxt och
minskad apoptos.
Bcl-2, RAS, CyklinD = Onkogener. Stimulerar celltillväxt och skyddar mot apoptos. Uppstår till följd
av strukturella eller funktionella defekter i normala gener (proto-onkogener) pga aktiverande
mutationer, genamplifiering, kromosomala omlagringar.

18
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27.

Kod:

Jenny Flygare
Vilka mekanismer är involverade då en tumörcell ska ta sig igenom
basalmembranet?
Ge exempel på proteiner som medierar respektive egenskap.

3p

Proteolys av ECM (ex. plasmin aktiverar proteaser)
sekretion av nya ECM-komponenter,
förändringar i adhesiva egenskaper hos vaskulära celler.

19
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28.

Kod:

Anders Hjerpe
Varför uppstår exogent orsakad lungcancer oftast sitter centralt?

2p

Carcinogener fastnar i slemmet på bronkväggarna pga turbulens och transporteras upp mot svalget av
cilier. I den centrala bronkförgreningen samlas mycket slem från mindre bronkioler. Dessutom virvlar
inandningsluften här och även därför är exponeringen av carcinogener mkt mer uttalad.

29.

Hur uppstår och utvecklas artros?

5p

Artros = degeneration av ledbrosk med förlust av matrixkomponenter.
Normalt ökar syntesen av proteoglykaner med ökad punktbelastning på lederna. Det osmotiska
svälltrycket ökar och ger bättre stötdämpning. Vid för hög punktbelastning dör däremot ytcellerna och
det ger cellsönderfall och frisläppande av enzymer. Resultatet blir minskad syntes av proteoglykaner
och ökad nedbrytning av alla matrixkomponenter i ytlagret.

20
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Kod:

Katalin Dobra

30.

Vilka riskfaktorer är förknippade med utveckling av coloncancer?

2p

Ålder, manligt kön, högt fettintag, alkoholkomsumption, högt intag av rött kött, övervikt, rökning, fysisk
inaktivitet, ärftlighet, IBD.

31.1. Vad menas med systemiska manifestationer av inflammatoriska tarmsjukdomar?

2p

Effekten som IBD ger på hela kroppen med bl.a. ockult blod i avföringen, rektal blödning, järn-brist
anemi, tarmobstruktion.

21
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Kod:

Katalin Dobra

32.2. Vilka tillstånd kan orsaka ischemisk skada i tarmen?

2p

Arteriell ocklusion,
Venös ocklusion
Icke-ocklusiv ischemi

22
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Kod:

Birger Christensson uropatologi
BC En 70-års frisk man söker sin husläkare för en hälsokontroll. Vid
rektalpalpation upptäcks en hård knöl i prostata. I prostatabiopsier ses i
mikroskopet små tätpackade körtlar med nukleolförande kärnor.
Vilken av följande är den mest sannolika diagnosen (ange endast ett alternativ)

1p

A Adenocarcinom i prostata
B Benign prostatahyperplasi
C Kronisk prostatit
D Metastas av urotelcellscancer
E Infarkt i prostata

33.

En 30-årig man söker för tyngdkänsla i sin vänstra testikel de senaste 6
månaderna. Vid klinisk undersökning finner man en förstorad testikel till vänster
medan den till höger är normalstor.
Man kan palpera en förstorad ljumskkörtel till vänster. På ultraljud ses en 4 cm
stor resistens i vänster testikel. Man ser förhöjda nivåer av beta-HCG och alfafeto-protein.
När man avlägsnat testikeln ses på snittytan en solid vitaktig tumör utan
blödningar eller nekroser.
Utöver kirurgin för patienten också strålbehandling.
Vilken av följande tumörer är det mest sannolikt att patienter har (endast ett
alternativ)?
A Choriocarcinom
B Embryonalt carcinom
C Seminoma
D Gulsäckstumör
E Leydigcellstumör

1p
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34.

Kod:

En 31-årig man har besvärats av tyngdkänsla i pungen i ca 6 månader.
Undersökande läkare finner en förtorad högertestikel, som på ultraljud avslöjar
en ca 5 cm stor resistens. I serum ses kraftigt förhöjda nivåer av humant koriongonadotropin och alfa-fetoprotein. vid orkidektomin uppvisar tumören en mjuk
sönderfallande brunröd karaktär. Histologiskt ses stora oregelbundna primitiva
tumörceller.
Vilken av följande diagnoser är mest sannolik (endast ett svar)?

1p

A Teratom
B Embryonal cancer
C Parotit orkit
D Leydigcelltumör
E Skivepitelcancer
F Choriocarcinom
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Andreas Marnerides
Nämn två (2) maligna typer av thyreoideanscancer

Kod:

2p

Anaplastisk, medullär, papillär, follikulär
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35.

Kod:

Britta Krynitz
Hur skiljer man en benign melanocytär tumör från ett malignt melanom? (Du
kan använda dig av ABCDE ledtråden)

3p

Asymmetri
Borders (oregelbundna kanter)
Color (oregelbunden färg)
Diameter (>6 mm)
Evolution (förändring över tid)
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36.

Kod:

Britta Krynitz
Ange de (den) bakomliggande orsaken (etiologin) till uppkomst av följande
hudförändringar:
a)
b)
c)
d)

4p

Dermatofibrom
Kondylom
Kaposis sarkom
Seborroisk keratos

a) ofta efter insektsbett eller mikrotrauma
b) HPV6,11,16,18
c) HHV8
d) okänd etiologi, ev ärftlig faktor
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37.

Kod:

Eva Darai Rahmqvist
Vad är skillnaden mellan histopatologi och cytopatologi?

2p

Histopatologi är mikroskopisk undersökning av vävnad.
Cytopatologi är undersökning på cellulärnivå.

Vad är skillnaden mellan en cancer is situ och en primär invasiv cancer i bröstet?

2p

Cancer in situ = cancer som sitter i ductuli och inte spridit sig.
Primär invasiv cancer = cancer som spridit sig från ductuli till omgivande vävnad.
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38.

Monika Klimkowska
Nedan finns det en lista av patogener som kan orsaka sexuellt överförda
sjukdomar i kvinnliga genitalia. Brevid varje patogens namn skriv: vilka organ
drabbas oftast av särskilda infektioner, vilka av dem kan leda till infertilitet och
vilka kan orsaka malignitet?
Patogen
Chlamydia
trachomatis
Neisseria
gonorrhoeae
Humant
papillomvirus
Herpes simplex virus
Candida albicans

39.

Kod:

Organ som drabbas
av infektion

Infertilitet
(ja/nej)

Malignitet
(ja/nej)

cervix

JA

NEJ

cervix

JA

NEJ

cervix

NEJ

JA

NEJ

NEJ

Vulva
Blygd

NEJ

5p

NEJ

25-årig kvinna kommer till sin gynekolog på grund av ökande intensitet av
menstruella blödningar sedan ett par månader. Tidigare hade hon menstruation
för 5 till 6 dagar och numera tar det upp till 8 dagar. Hon har inga allmäna
symtom. Hennes hälsokontroll prover (cytologisk screening) har alltid varit
normala. Hon fått tvillingar 3 år sedan, efter okomplicerad graviditet och
förlössning.
Nämn tre sjukdomar (patologiska förändringar) som du misstänker kan orsaka
hennes besvär.

1,5p

Endometrios, Leiomyom, Adenomyos
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40.

Kod:

Monika Klimkowska
Nämn tre histologiska typer av cystiska förändringar som kan uppstå i ovarier.
Vilka av dem är patologiska och vilka förekommer i olika åldersgrupper (oftast
före eller efter menopaus)?
Cysta

Patologisk eller
fysiologisk?

3p

Fertila kvinnor (ja/nej) Postmenopausala
kvinnor (ja/nej)

PALLAREJ!
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41.

Kod:

Nikos Papadogiannakis
Nämn de vanligaste orsakerna till fettlever.

2p

Alkohol, övervikt, diabetes, hyperlipidemi, läkemedel/droger

42.

Diskutera etiologi och patogenes av akut pankreatit.

3p

Etiologi: Gallstenar, läkemedel, hyperlipidemi, hypercalcemi,
ductal carcinoma, HIV, CMV, SLE, hypotermi.
Patogenes: skada på pankreas -> nedbrytning av cellmembran ->
1) nekros av körtelvävnad -> enzymfrisläppning
-> skada spridd över stora delar av kroppen -> multiorgansvikt;
2) nekros av interstitiell vävnad -> trombos och nekros av kärl ->
skada spridd över stora delar av kroppen -> multiorgansvikt
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43.

Kod:

Nikos Papadogiannakis
Vilka är de vanligaste orsakerna till intrauterin fosterdöd (dödfödda foster äldre
än gestationsvecka 22)?

2p

Placenta insufficiens, avlossning, kromosomrubbningar, infektioner, maternella sjd
(preeklampsi).
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44.

Kod:

Inger Nennesmo
Vilken lokalisation i hjärnan har de allra flesta blödningarna orsakade av högt
blodtryck?

1p

Basala ganglier

45.

Vad innebär kommunicerande hydrocefalus?

1p

Störd återresorption

46.

Ange två kännetecken för metastaser i hjärnan!

1p

Multipla, ytliga, välavgränsade
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47.

Kod:

Annika Wernerson
Som nybliven underläkare på njurmedicinska kliniken tar du emot Janne 52 år
som har nedsatt njurfunktion. Blodtrycket är förhöjt och Jannes
blodtrycksmedicin måste korrigeras. Janne undrar varför det är så viktigt att
blodtrycket  är  ”perfekt”.
a) Vad säger du? Dvs beskriv vilka skador man kan se i njurarna på sikt.

3p

b) Varför är det särskilt viktigt att se till att en patient med nedsatt njurfunktion
har ett välreglerat blodtryck?
c) Hur benämner man de förändringar man ser i njuren?

a) Njursvikt (då njurfkn minskat > 75 procent) då ses små granulerade njurar med hyaliniserade
glomeruli, fibros, atrofi.
b) Viktigt för att inte njurfunktionen ska nedsättas ännu mer (pga artheroskleros?).
c) Glomerulonefrit
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Kod:

Birgitta Sander
48.

Tre myeloproliferativa sjukdomar finns angivna i tabellen nedan. Sätt kryss i tabellen
för det som är rätt för varje sjukdom (två alternativ är rätt för varje sjukdom)

BCRABL
Essentiell
trombocytemi
Kronisk
myeloisk
leukemi
Primär
myelofibros
49.

JAK2
mutation

Pancytopeni
vid diagnos

Trombocytos,
normala granulocytnivåer

X
X

Akut ITP

b)

Kronisk ITP

Kan även
drabba barn

X

X
X

X?

Idiopatisk/autoimmun trombocytopen purpura är en immunmedierad destruktion
av trombocyter. Sjukdomen förekommer i en akut och en kronisk variant.
Beskriv dessa (typisk åldersgrupp, typiska laboratoriefynd, bakomliggande
orsaker till att sjukdomen uppkommer = patogenes).
a)

3p

5p

Immunmedierad destruktion.
a) Barn. TPK < 10e9. Virusinfektion.
b) Vuxna. TPK < 100e9. HIV, lymfom, rheumatiska sjdar.

35

2LK068, DSM1
Omtentamen 20 februari 2012

Kod:

Birger Christensson

50.

3p

1.
En 59årig kvinna söker sin husläkare för att hon haft ryggvärk i 6 månader och
även utvecklat tecken på en bakteriell luftvägsinfektion med gulaktiga sputa.
Man kan ej påvisa förstorade lymfkörtlar eller splenomegali. Hon har en temp på
37,8.
På röntgen ses multipla lytiska kotdestruktioner. Ett utstryk från en
benmärgspunktion ger bilden ovan. I lab-status konstaterar man att det föreligger
Bence-Jones protein samt hypercalcemi
1. Vad har patienten för sjukdom?
2. Vad innebär Bence-Jones protein? Vad består det av? Var påträffas det?
3. Förklara varför patienten har hypercalcemi.

1. Multipelt myelom
2. Inkomplett Ig, t.ex. endast lätta kedjor av immunglobulinet. Påträffas i urin.
3. Osteolytisk destruktion i skelettet.
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Kod:

Birger Christensson

51.

2p

En 33-årig man söker Dig för trötthet, feber och nattsvettningar.
Vid undersökningen finner Du att han har förstorade men ej smärtande
lymfkörtlar till höger på halsen.
När man undersöker lymfkörteln mikroskopiskt ser man fynd som i bilden ovan.
a. Vad är den mest troliga diagnosen?
b. Vad kallas den typ av celler som är typiska för denna sjukdom?

a. Hodgkin lymfom
b. Hodgkin celler
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15

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:

En 50-årig man går på hälsokontroll till sin husläkare där man konstaterar att patienten har ett förhöjt
blodtryck på 160/95 mmHg. Om blodtrycket lämnas omedicinerat under längre tid kommer patientens
hjärtmuskulatur visa följande cellulär förändring: {lp)

16

A)

Atrofi

B)

Hyperplasi

C)

Metaplasi

D)

Hemosideros

E)

Hypertrofi

En 58-årig man med anamnestisk hypertension under många år får plötsligt ont i bröstet, blir andfådd
och avlider inom ett dygn trots medicinska åtgärder. Obduktion visar att patienten har ett förstorat
hjärta, grav koranarskleros och ett gulfärgat område med hemorragisk kant i vänster kammares
framvägg nära apex. Vilken typ av patologisk process har ägt rum i myokardiet? (lp)

17

A)

Förvätskningsnekros

B)

Apoptos

C)

Koagulationsnekros

D)

Kaseös nekros

E)

Gangrän

En 40-årig man genomgår laparotami på grund av en perforerad divertikel i sigmoideum. Det
postoperativa förloppet kompliceras av en sårinfektion och sårdehiscens inträffar. Primär sårstängning
är inte längre möjlig och såret blir "ingranulerat". Sex veckor senare är såret endast 10% av sin
originalstorlek. Vilken process beskriver bäst minskningen av såret? (lp)

A) Ökning av kollagensyntes
B)

Myofibroblastkontraktion

C)

Inhibering av metalloproteinaser

D)

Resolution av subkutant ödem

E)

Aktivering av metalloproteinase

Karo/y Do/apcsiev
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18 En

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,Sp (65%)

KOD:

man dör plötsligt i kongestiv hjärtsvikt. Vid obduktion hittar man ett hjärta som väger 570

g och visar kraftig förtjockning av vänster kammare och endast minimal koronarskleros.
aortavalven ser man prominenta noduli som palperas

Patientens labprover 1

före döden

var väsentligen utan anmärkning. Vilken patologisk process beskriver bäst förändringarna
aortavalven? (lp)
A)

Amyloidos

B)

Dystrofisk kalcifikation

C)

Lipofuscininlagring

D)

Hemosideros

E)

Metastatisk förkalkning

19 Vilken av följande celltyper har störst telomerasaktivitet? (lp)
A)

Endatelceller

B)

Germinala celler

C)

Nervceller

D)

Erythrocyter

E)

Neutrafila granulocyter

Karo/y Do/apcsiev
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Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:

20. Hur benämns en (O,Sp/rätt svar max.3p)
a)

benign tumör

fettväv?

b)

malign tumör

körtelepitel?

c)

malign tumör

blodkärl?

d)

malign tumör

skivepitel?

e) benign tumör

körtelepitel?

f) benign tumör

uterusväggens muskulatur?

a) Lipom
b) Adenocarcinom
c) Hemangiosarkom
d) Skivepitelcarcinom
e) Adenom
f) Leiomyom

21. Vilka är de tre vanligaste cancerformerna i Sverige? (0,25p/rätt svar max.0,75p)

Prostatacancer,
Bröstcancer,
Hudcancer (tidigare kolorektal cancer)

22. Nämn fyra egenskaper som kännetecknar en cancercell ("The hallmarks of cancer"). (O,Sp/rätt svar max.

2p)

Produktion av egna tillväxt signaler
Okänslighet mot anti-tillväxt signaler
Motståndskraft mot apoptos
Kärlbildning
Obegränsat antal celldelningar
Invasion och metastas

Lorand Kis
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Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:

23. Ange tre olika mekanismer för aktiveringen av en protoonkogen. (0,25p/rätt svar max.0,75p)

Aktiverande mutationer, genamplifiering, kromosomala omlagringar

24. Beskriv de fem möjliga spridningsvägar för maligna tumörer. (O,Sp/rätt svar max.2,5p)

Per continuatem - direkt överväxt på omkringliggande vävnad
Venöst
Arteriellt
Lymfatiskt
Perineural refers to cancer spreading to the space surrounding a nerve
I serösa hålrum

Lorand Kis
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Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:

25. Vilka är konsekvenserna av mitralklaff-läckage/mitralklaff-stenos? (3p)

Dilatation av vä förmak, förmaksflimmer med bildning av murala tromber och embolisering.
Sekundär pulmonär hypertension som leder till interstitiell fibros och lunginsufficiens.

26.

Beskriv patagensen vid en: (3p)

a) anemisk (vit) infarkt och
b) hemorragisk (röd) infarkt.

a) arteriell ocklusion.
b) venös ocklusion.
Red infarcts
1) with venous occlusions (such as in ovarian torsion);
(2) in loose tissues (e.g., lung) where blood can collect in infarcted zones;
(3) in tissues with dual circulations such as lung and small intestine, where partial,
inadequate perfusion by collateral arterial supplies is typical;
(4) in previously congested tissues (as a con- sequence of sluggish venous outflow);
(5) when flow is reestablished after infarction has occurred

White infarcts occur with arterial occlusions in solid organs with end-arterial circulations
(e.g., heart, spleen, and kidney), and where tissue density limits the seepage of blood from adjoining patent vascular beds.
Infarcts tend to be wedge-shaped, with the occluded vessel at the apex and the organ periphery forming the base when the base is a serosal surface,
there is often an overlying fibrinous exudate. Lateral margins may be irregular, reflecting flow from adjacent vessels.
The margins of acute infarcts typically are indistinct and slightly hemorrhagic; with time, the edges become better defined by a narrow rim of hyperemia attributable to inflammation.
Infarcts resulting from arterial occlusions in organs without a dual circulation typically become progressively paler and sharply defined with time.
By comparison, hemorrhagic infarcts are the rule in the lung and other spongy organs.
Extravasated red cells in hemorrhagic infarcts are phagocytosed by macrophages, and the heme iron is converted to intracellular hemosiderin.
Small amount do not impart any appreciable color to the tissue, but extensive hemorrhages leave a firm, brown residuum.

Leif Andersson
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Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:

DIC ("disseminated intravascular coagulopathy"). (lp)

Beskriv patogenesen!

Ett disseminerat trombotiskt tillstånd som leder till konsumption av koagulationsfaktorer,
sekundär fibrinolys med okontrollerbar blödning.
Komplikation till andra primära sjukdomar som sepsis, chock, hypoxi, trauma, malignitet.
TF frisätts från cytokiner vid sepsis, även från skadad vävnad och från tumörer. PAI1 frisätts från
tumörer och förhindrar fibrinolys.

Leif Andersson

7

SLUTTENTAMEN DSMl
VT12 DUGGABONUs

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:

· 28. What is Barrett's oesophagus? Define, and explain the aetiology and risks associated with this condition.
(lp)

Metaplasi av esofagus där skivepitelet ersätts av ventrikelns mer beständiga cylinderepitel
pga långvarig reflux av magsyra. Ökad risk för adenocarcinom.

29. There are two different types of gastric adenocarcinoma. Please, give at !east four characteristics in which
both types of gastric adenocarcinoma differ. (1p)

Diffus typ - Intestinal typ
Utbredning: Diffus infiltration i ventrikelväggen i corpus - Kringgärdad tumörmassa i antrum
H.Pyloris association: misstänkt - stark
Metastaser: i peritoneum - hematogena
Prognos: Dålig - Något bättre
Åldergrupp: Yngre - Äldre

30. What is a !arge bowel polyp? Explain and give an a example. (1p)

Polyp som uppkommer i kolon. Har karaktäristisk utseende beroende på om den är malign
eller benign. Ex papillär polyp är benign.

earofine Verbeke

8

sLUTTENTAMEN DSMl
VT12 DUGGABONUs

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:

31., What are possible local complications of !arge bowel polyps? state and explain briefly two of these. (O,Sp)

Obstruktion - tumören växer och obstruerar tarmpassage.
Malign transformation - tumören blir malign (adenocarcinom) och får förmåga att sprida sig.

32. Give three common eauses and three morphological features of chronic pancreatitis. (l,Sp)

Orsaker: alkohol, rökning, hög fetandel i dieten, obstruktion.
Morfologi: fibros mellan lobuli, atrofi av acini, ev förlust av Langerhanska cellöar.

earofine Verbeke
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Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:.

är felaktigt? (1 p)

J.. Prostatacancer sprider sig lymfogent och hematogent.

2. Risken för testiscancer är förhöjd hos bröder till patienter med testiscancer.
prostatacancer är ofta inte palpabel.
K Erythroplasia Queyrat är premalignt.
;t Klarcellig njurcancer har oftast orangegula snittytor.
Prostatahyperplasi
framför allt i transitionszonen.
%.Risken att insjukna i klinisk prostatacancer är större om man har förstagradssläktingar som drabbats av
sjukdomen.
8. Patologen kan i allmänhet fastställa extraprostatisk växt av prostatacancer i preoperativa biopsier riktade mot
för
tumörväxt.
9. Mogna teratom hos vuxna män är att betrakta som maligna tumörer.
10. Tumörklassifikationen vid testistumörer har avgörande betydelse för ev. adjuvant cytostatika eller
efter kirurgi.
11. Seminom är typiskt välavgränsade.
12. Ca 10% av män med testiscancrar har haft kryptorkism.
13. De flesta testistumörer är maligna.
14. Kryptorkism är associerad till ökad risk för testiscancer.
1S. Kromofob cancer är ovanlig typ av njurcancer.
34. Vilket av följande

är felaktigt? (1 p)

1. Mikroskopiska foci av prostatacancer är vanliga redan vid 30
2. Orsaken till att serum-PSA ofta är förhöjt vid prostatacancer är att cancercellen producerar mer PSA än en
normal prostataepitelcell.
3. Vanligaste diagnosmetoden för prostatacancer är genom tranrektala ultraljudsledda
4. Makroskopisk hematuri hos
med cystitsymptom skall föranleda tumörutredning.
S. Testistumörer kan
Leydigceller.
6. Skellettmetastaser av prostatacancer är oftast sklerotiska.
7. Vid metastaserande cancer med okänt ursprung hos
man är testiscancer en mycket osannolik
primärtumör.
8. Akut cystit karakteriseras av granulocytinfiltration i lamina propria och ytepitelet.
9. Interstitiell cystit förekommer mest hos kvinnor.
10.
hygien är en etiologisk faktor för peniscancer.
11. Papillär njurcancer är mindre vanlig än klarcellig cancer.
12. Papillom är en benign urotelial tumör utan atypi i urotelet.
13. Gulesäckstumör är en sorts testiscancer.
14. Vanligaste symptomet vid testiscancer är smärtfri förstoring av tesikeln.
1S. En metastas som uttrycker PSA immunhistokemiskt kommer med all sannolikhet
en primär
prostatacancer.

3S. Vilket av följande

är felaktigt? (1 p)

1.
2.
3.
4.

'Bowens sjukdom
penis är ett förstadium till peniscancer.
Embryonal cancer är en sorts testiscancer.
Prostatacancer är oftast adenocarcinom.
Verrukös skivepitelcancer är en variant av peniscancer.
s. Incidensen av testiscancer har ökat senaste decennierna.
6. Spermatocytiskt seminom drabbar typiskt äldre män.
7. HPV-virus orsakar peniscancer.
8. Testiscancer är vanligare efter kryptorkism.
9. Det är prognostiskt bättre att ha en prostatacancer med Gleason score 3+3=6 än 3+4=7.
10. Mer än 9S% av peniscancrar är skivepitelcancrar.
11. Hydrocele är en vätskeansamling i scrotum.
cancersjukdomar som kan
att bota även efter att den satt fjärrmetastaser.
12. Testiscancer är en av
13. En typisk prostatacancer är en cystisk tumör med oskarp avgränsning.
14. Prostatacancer är vanligare i apex än vid basen.
1S. Seminom har vita homogena snittytor.

Lars Egevad
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KOD:

36. Vilken cell i testikeln är den vanligaste precursorn till testiscancer?
(1p)

Spermatocyt.

37. Prostatahyperplasi engagerar framför allt en av de tre anatomiska zonerna i prostata. Vilken? Skriv ut hela
namnet.
(1p)

Transitionszon

38. Vad är vanligaste symptomet vid testiscancer?
(1p)

Förstorad testis.

Lars Egevad
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SLUTTENTAMEN DSM1
VT12 DUGGABONUs

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:.

39. Beskriv de histologiska förändringarna som ses i olika lokaler (enl nedan) i lungorna hos patienter med KOL.
a. Bronk. (O,Sp)
b. Bronkial. (O,Sp)
c. Alveoli. (o,Sp)

a) Ökad slemproduktion
b) Fibrotisering och partiell destruktion
c) Ökat luftutrymme (Nedbrytning av väggen i acinus)

40. Interstitielllungsjukpom ger ofta upphov

Ge 3 st exempel på dylika sjukdomar. (l,Sp)

Antrakos, asbestos, silicos, sarkoidos, pneumoni.

Robert Nilsson
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SLUTTENTAMEN DSM1
VT12 DUGGABONUs

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:.

41. Vilken är den vanligaste histologiska subtypen av longcarcinom i Sverige? (lp)

Adenocarcinom.

42. Utöver rökning - nämn 2 st riskfaktorer för att utveckla lungcancer. (lp)

Stadsmiljö, gruvarbete, radonexponering, dammexposition, kronisk irritation, fibros.

43. Nämn 2 st sjukdomar eller tillstånd som kan orsaka pneumothorax. (lp)

Trauma, emfysem, cystisk fibros.

Robert Nilsson

13

·sLUTTENTAMEN DSM1
VT12 DUGGABONUs

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:_

44. Ge en kort beskrivning av Myastenia gravis: (4p)

Myastenia gravis är en autoimmun sjukdom som beror på antikroppar mot ACh-receptorer.
Ger förlust av ACh-rec i den postsynaptiska terminalen i PNS. Svaghet först i extraokulära
muskler – diplopi och ptos = ser dubbelt + hängande ögonlock.

Peter Collins
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sLUTTENTAMEN DSM1
VT12 DUGGABONUs

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:.

45. Beskriv kort spina bifida. (Sp)

Ockulta - saknar dorsala delar av en kota (ev pigmenterade håriga nevusliknande förändringar på
huden ovanför)
Meningocele - missbildningen är så stor att meningerna är utanför deras normala plats.
Myelomeningocele - både meningerna och ryggmärgen är utanför ryggraden men täckta av hud.
Rachischisis - ryggmärgen ligger oskyddat på ytan av barnet.

Peter Col/ins
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'SLUTTENTAMEN DSM1
VT12 DUGGABONUs

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:.

46. Addissons sjukdom (1,5 p)
Ange de två vanligaste orsakerna till primär binjurebarkssvikt.
Nämn en ofta använd synonym till primär binjurebarkssvikt.

Tuberkulos i binjurarna, autoimmun sjukdom riktad mot binjurebarkscellerna.
Synonym: Morbus Addisson.

47. Hyperqlycemi (högt blodqlukosvärdel- andra orsaker än diabetes mellitus (2 pl
Diabetes mellitus (typ 1 respektive typ 2) är de vanligaste sjukdomstillstånden som orsakar förhöjda
blodglukosvärden (hyperglykemi). Nämn tre andra sjukdomstillstånd som orsakar hyperglykemi?

1) Tumörer som bildar hormoner med blodsockerhöjande effekt
(t.ex: Hypofysadenom med GH-produktion, Cushings sjukdom med
cortisolproduktion, Feokromocytom med adrenalinproduktion)
2) Graviditetsdiabetes - en perifer insulinresistens ger orsak till hyperglykemi.
3) En mycket uttalad pancreatit kan leda till destruktion av hela pancreaskörteln.

Anders Höög
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SLUTTENTAMEN DSMl
VT12 DUGGABONUs

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:

48. Hypofysadenom (2 pl
Nämn de fyra vanligaste typerna av hypofysadenom. Nämn något typiskt symtom för respektive

- ACTH-producerande tumör (Cushings sjukdom - t.ex. hypertoni, förhöjt blodsocker,
infektionskänslighet, bålfetma, atrofi av extremiteter m.m.).
- GH-producerande tumör (barn: "jätteväxt"/gigantism, vuxna: akromegali, t.ex. grövre maxill,
grövre händer fötter och skalle, förhöjt blodsocker m.m.).
- Prolaktinom (laktation, minskad libido).
- Kromofobt hypofysadenom (ingen hormonproduktion, ofta synfältsinskränkningar.

49. Thyreoideacancer (2 p)
Nämn fyra olika typer av thyreoideacancer. Vilken är mest respektive minst malign i sitt förlopp.

Anaplastisk - mest malign
Papillär - minst malign
Follikulär
Medullär

Anders Höög
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SLUTTENTAMEN DSMl
VT12 DUGGABONUs

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:_

50. Vad menas med leukoplaki i munhåla, vad kan det vara och hur diagnostiserar man det? (3p)

Vit beläggning. Bitskada, dysplasi, förstadie till cancer. Skrapas och en PAD görs.

PAD=patologisk-anatomisk diagnos, den diagnos som patolog ger efter obduktion eller
mikroskopisk undersökning av vävnadsprov.

Johan Lindholm
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SLUTTENTAMEN DSM1
VT12 DUGGABONUs

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:.

51. Vad menas med begreppet "borderline" i ovarialtumörer. (2p)

Menas att tumören ligger mellan lågmalignt och malignt. Det sker en proliferation av stromat
men epitelet är inte längre enradigt utan är ojämnt och prolifererande. Kan sprida sig till
buken, implanteras och växa men förstör inte omkringliggande vävnad.

52. Vad menas med endometrios, och vilka kliniska problem kan sjukdomen förorsaka? (2p)

Endometrieslemhinna på fel ställe (utanför uterusslemhinnan, i myometrium, adnexa och
bukhåla). Ger smärtor (vid mens) och infertilitet.

53. Nämn 3 teorier som förklarar patagenesen till endometrios.(2p)

Menstrual implantation, metaplasi, spridning via kärlsystemet, lymfogen spridning.

Joe Carlson
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SLUTTENTAMEN DSM1
VT12 DUGGABONUs

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:.

54. Du har en orolig patient på din mottagning. Hon har bröstcancer i släkten och vill att du skall undersöka
hennes bröst.
Du undersöker hennes bröst inklusive axillerna. Utöver palpatoriska fynd vilka synliga förändringar i bröstet
bör du vara observant på? (Sp)

Hud: missfärgning, hudnappning, ulceration, apelsinhud, värmeökning.
Bröst: formförändring, oklar icke-premenstruell ömhet.
Bröstvårta: sekrektion, eksem, indragning.

Elina Eriksson
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SLUTTENTAMEN DSM1
VT12 DUGGABONUs

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:

55. Fullt utvecklad järnbristanemi karakteriseras av följande: (Markera endast ett alternativ). (lp)
a)
b)

el
d)

Normocytär och normakrom anemi
Normocytär och hypokrom anemi
Mikrocytär och normakrom anemi
Mikrocytär och hypokrom anemi

56. En äldre kvinna söker Dig för tilltagande trötthet och ryggsmärtor. Röntgenundersökning visar
osteolytiska härdar i kotkropparna och kem.lab. upplyser Dig om att patienten har en s.k. Mkomponent i serum. (2p)
a) Vilken sjukdom är mest sannolik?
b) Vilken typ av celler förväntar Du dig ska finnas i dessa härdar?

a) multipelt myelom
b) (klonala) plasmaceller

57. En yngre man söker dig för en knöl till vänster på halsen. Finnålspunktion visar att det är ett Hodgkins
lymfom. (l,Sp)
a) Vad kallas den cell som karakteriserar denna typ av /ymfom?
b) Och hur ser denna cell ut (rita gärna)?

a) Hodgkinceller / Reed-Sternbergceller
b) Uggleögon.

58. En äldre kvinna söker Dig för trötthet och blodprover visar B-Hb 100g /L (ref område 120-150 g/L), BLPK 50x10 9/L (ref.område 4-9x10 9/L) och B-TPK 120x109/L (ref.område 150-400x109/L). Vid
undersökningen upptäcks flera förstorade lymfkörtlar.
Vilken hematologisk tumörsjukdom är mest sannolik om blodutstryk visar att det höga B-LPK värdet
betingas av en kraftig ökning av lymfocyter? (lp)

Kronisk lymfatisk leukemi

Leonie Saft
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SLUTTENTAMEN DSM1
VT12 DUGGABONUs
59. Nämn

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:_

kliniskt möjliga komplikationer){hyperparathyreoidism. (2p)

(j;J
Muskelatrofi, hypercalcemi, skörare skelett, peptiskt ulcer, pankreatit, njursten.

60. Differentialdiagnos till de skelettförändringar som ses till följd av hyperparathyreoidism (lp).

Jättecellstumör.

61. Ange de vanligaste sarkomen i mjukdelarna (2p)

Malignt fibröst histiocytom, Liposarkom, GIST

Olle Larsson
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SLUTTENTAMEN DSMl
VT12 DUGGABONUs

Max poäng: 87,5p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD:_

62. Sedan mindre än ett är nytillkommen exofytisk,
cm-stor, hudlesion med central hornplugg i
ansiktet hos 60-ärig man.
Vilka tvä differentialdiagnoser överväger man i
första hand? (2p)

Keratoacantom, skivepitelcancer.

63. Vilken är den vanligaste maligna hudtumören? (lp)

Skivepitelcancer

Sten Stemme
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SLUTTENTAMEN DSM1
VT12 DUGGABONUs
64. Nämn
(2p)

Max poäng: 87,Sp
Godkänd gräns 56,Sp (65%)

bakomliggande njursjukdomar som kliniskt kan presentera sig som en akut njursvikt.

Glomerulonefrit,
Akut tubulär nekros,
Akut intestinal nefrit.

65. En
man behandlas för myelom. Han utvecklar ett nefrotiskt syndrom. Nämn exempel
möjliga
njursjukdomar som kan ha orsakat den kraftiga proteinurin hos patienten. Hur skall man gS tillväga för att få
diagnos.
(2,5p)

Minimal change nefrotisk syndrom, membranös nefropati.
Njurbiopsi.

Georg Jaremko
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2LK093
DSMl
Ordinarie tentamen
17 januari 2013
Kod:

Glöm inte att skriva din kod på varje sida

Namn:

Resultat:

_____ poäng

Frågorna l - 18 besvaras av dem utan tidigare godkänd dugga
Frågorna 19 - 66 besvaras av alla
För betyget G krävs 65% rätt
Betygsgränser:
Med G/TG på dugga max 103,5 poäng, min för G 6 oän
Utan G/TG på dugga max 144,5 poäng, min ff G 94 poäng '

Lycka till!
Omtentamen ges den 8 mars 2013, föranmälan senast l mars

2LK093, DSMl
Tentamen 17 januari 2013
l.

2.

Kod:

Göran Andersson
Vad innebär en reperfusionskada? Vilka mekanismer är inblandade?

Förklara kortfattat den underliggande vävnadsreaktion som orsakar var och en av
de lokala inflammatoriska kardinalsymptomen.

2p

2p

2

2LK093, DSM1
Tentamen 17 januari 2013

Kod:

Birger Christensson

3.

Överkänslighet mot fodoämnen kan vara av olika karaktär, med skilda
underliggande sjukdomsmekanismer.
Järnfor laktosintolerans och glutenintolerans med avseende på underliggande
sjukdomsmekanism, kliniska manifestationer och hur man kommer fram till
diagnos.

2p

4.

Infektion med beta-hemolyserande streptokocker manift:(sterar sig ofta som
halsfluss, men kan vara orsaken till komplikationer i form av efterföljande
immunpatologiska vävnadsskador.
a. Hur manifesterar sig denna efterfåljande sjukdom kliniskt?
b. Hur kan man forklara kopplingen mellan infektion och sjukdomsbild
(sjukdomsmekanism)?

2p

3

2LK093, DSMl
Tentamen 17 januari 2013

Kod:

Mikael Rehn

5.

Nämn tre bakteriella ytstrukturer, och ange kort funktionen för dessa.

3p

6.

Vad menas med a) transformation och b) transduktion inom bakteriologin?

2p

4

2LK093, DSMl
Tentamen 17 januari 2013
7.

8.

Kod:

MikaelRehn
Vad menas med aeroba, anaeroba och mikroaerofila mikrober?

Vad menas med biofilm inom bakteriologin?
Vilken nytta kan bakterierna ha av
,,
detta?

3p

2p

5

2LK093, DSMl
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9.

10.

Kod:

Mikael Rebn
Beskriv kort strukturen och funktionsprincipen för ett sk. AB toxin? Ge ett
exempel på ett dylikt toxin.

En del bakterier kan aktivt ta in sig i våra celler. Beskriv kort hur detta är
mekanistiskt möjligt.

3p

2p

6
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Tentamen 17 januari 2013

Kod:

11.

MikaelRehn
Vilka är de två vanligaste strukturella formerna av viruskapsiden?

lp

12.

Vilka viktiga skillnader finns mellan nakna virus och hölje-bärande virus?

2p

7
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.13.

Kod:

Mikael Rehn
Vilka två egenskaper hos en cell påverkar ett virus celltropism.

2p

8
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14.

Kod:

Inger Johansson
En rejäl överdos av paracetamol (Alvedon) kan leda till en livshotande situation.
Beskriv hur nedbrytningsprodukten av paracetamol blir toxiskt och ange vilket
organ som skadas?

4p

9
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15.

16.

Kod:

Inger Johansson
Beskriv kortfattat 2 farmakologiska principer för behandling av gikt.

Glukokortikoider har en central roll i behandlingen av inflammatoriska
sjukdomar idag. Hur påverkar glukokortikoider den inflammatoriska processen?
Ge tre exempel som belyser glukokortikoidernas inflammationsdämpande
verkningsmekanismer.

2p

3p

10

2LK093, DSM1
Tentamen 17 januari 2013
17.

18.

Kod:

Inger Johansson
Vid vilken sjukdom används cysteinyl-leukotrien-receptor-antagonister och hur
framkallas den terapeutiska effekten (genom vilken/vilka mekanism/er verkar
medlet)?

Prostaglandinanalogen misoprostol är ett magslemhinneskyddande läkemedel,
hur verkar det?
varför är det kontraindicerat vid graviditet?

2p

2p

Här slutar den integrerade delen av tentamen

11

2LK093, DSM1
Tentamen 17 januari 2013

Kod:

Här börjar "patologidelen" av tentamen.

19.

Göran Andersson
Förklara orsakerna till varför metastaser från coloncancer ofta kan påvisas i
levern. Finns det andra exempel på sk organ-selektiv metastasering?

2p

Metastaserna sprids hematogent och venerna från colon tömmer sig i v.portae hepatis
som går till levern. Annat exempel är metastasering till lungorna från organ som tömmer
blod i systemiska vener.

20.

Vilken betydelse har proteolytiska enzymer från cancerceller för metastasering?

2p

Vid invasion frisätter cancerceller proteolytiska enzymer för att ta sig genom extracellulära
matrix för att sedan remodellerar matrixet, adherera och växa i ny vävnad.

12
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21.

Kod:

Aristi Fernandes
Hur kan man definiera oxidativ stress? Ge minst ett exempel på hur det kan
uppstå, samt vilken/vilka förening( ar) som bildas och hur cellen kan försvara sig
mot just denna förening.

2p

En störning i balansen mellan pro-oxidativa och anti-oxidativa faktorer som leder till en
förskjutning till fördel för pro-oxidativa faktorer. Kan uppstå vid oxidativ fosforylering i
andningskedjan där reaktiva syreradikaler som superoxid läcker ut ur mitokondrien och skadar
cellulära beståndsdelar. Cellen försvarar sig mot superoxiden mha antioxidativa enzymet
superoxiddismutas (SOD) som omvandlar det till syre och väteperoxid.

13
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22.

Kod:

Lennart Eriksson
Cancer som dödsorsak är den näst vanligaste i Sverige om man ser till hela
populationen.
a) Hur många personer dör av cancer i Sverige varje år?
b) Hur många insjuknar i en ny primär cancer varje år?
c) Hur många personer i Sverige lever med en diagnosticerad
cancersjukdom under behandling eller efter avslutad behandling?
Avrundade ungefårliga siffror är helt ok!

3p

a) 20 000 dödsfall/år
b) 50 000 nya primärcancrar/år
c) 330 000 lever idag under behandling eller efter avslutad behandling i Sverige

23.

För en onkolog som behandlar en patient med malign tumörsjukdom är det
viktigt att kunna följa upp behandlingens resultat.
" tumören inte
a) Vad kallas det tillstånd när behandlingen har resulterat i att
längre kan detekteras?
.
b) Vad kallas det tillstånd när tumören kommit tillbaka igen\eft:er initialt
lyckad behandling?

2p

a) Total remission
b) Recidiv

14
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24.

Kod:

Lennart Eriksson
Nämn en cancerform med
a) god femårsöverlevnad och
b) en med låg femårsöverlevnad samt
c) en där det är vanligt med sena recidiv efter behandling och
d) en där sena dödsfall på grund av recidiv är ovanligt.

2p

a) prostatacancer
b) pancreascancer
c) blåscancer
d) testiscancer

25.

Vid klassifikation av en malign tumör behöver patologen svara på vissa
grundläggande frågor som vi brukar beskrivas i nedanstående termer.
Vilka tumöregenskaper avses med termer:
a) Hi sto genetisk typ
b) Gradering (differentierings grad)
c) stadium

3p

a) Vilket ursprung tumören har i groddbladen.
b) hur lågt eller högt differentierad tumören är från stamcellen. relaterar till celltillväxten och
malignitetsgraden.
c) hur långt ned i vävnaden tumören invaderat, om den metastaserat, om lymfkörtar är
engagerade

15

!

2LK093, DSM1
Tentamen 17 januari 2013
26.

Kod:

Lennart Eriksson
Vad menas med begreppet genetisk instabilitet och hur kan man förklara dess
uppkomst?

2p

En ökad benägenhet hos genomet att drabbas av mutationer när olika reparations- eller
replikationsförlopp inte fortlöper normalt.
Dessa kan i sin tur ha blivit störda till följd av mutationer, kromosomskada, cellskada,
aneuploidi, etc.

16
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27.

Kod:

Anders Hjerpe
Vad menas med toljande begrepp, och forklara hur dessa tillstånd
uppstår:

a)
b)
c)
d)

4p

Atelektas
Bronchiektasi
Emfysem
Stoke's krage

a) Atelektas = kollaps av expanderad lungvävnad ofta pga bronkobstruktion (slem, främmande kropp,
tumör)
b) Bronkiektasi = irreversibel dilatation av bronker pga destruktion av de muskulära och elastiska
elementen i bronkväggen.
c) Emfysem = förstoring av luftbärande strukturer distalt om terminala bronkioler pga rökning eller
alfa1-antitrypsinbrist.
d) Stokes krage = Svullnad av halsen och huvudet p.g.a. blodstockning; vanligen orsakad av
lungcancer eller annan tumör som trycker på v.cava sup.

17
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28.

Anders Hjerpe
Vilka faktorer predisponerar för osteoporos?

Kod:

2p

Immobilisering, malnutrition, alkoholmissbruk, inflammatoriska sjukdomar, tumörer, rökning

29.

Hur kan gikt manifestera sig?

2p

Podagra = svullen, röd, MTP-led i stortån.
Tophi = ansamling av urat i leder, brosk, skelett. Ibland utfällning av urat i huden i form av
vita eller gulaktiga noduler.
Uratstenar i njurarna.

18
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30.

Birger Christensson
Vilken åldersgrupp är det som ffa. drabbas av följande sjukdomar (ett svar l rad):

Sjukdom
Prostatacancer
Seminom
Embryonal cancer

31.

Kod:

<30

30-50

l,Sp

>50

X
X
X

sexuellt överförda sjukdomar kan förorsakas av bakterier eller virus.
Ange vilken/ vilka av de tre sjukdomarna som orsakas av bakterie respektive

4p

VlfUS

Vilka kan behandlas med antibiotika? (4p)
(ett eller flera svar l rad)
sexuellt överförd
sjukdom
Kondyl om
Herpes
Syfilis
Go n orre

Orsakad av
bakterier
NÄ
NÄ
JA
JA

Orsakad av
virus
JA
JA
NEJ
NEJ

Kan behandlas
med antibiotika
NEJ
NEJ
JA
JA
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Kod:

Andreas Marnerides
32.

a)

Nämn två (2) komplikationer av Diabetes Mellitus (DM)

2p

b) Nämn två (2) orsaker till Hyperparathyreoidism

a) mikroangiopati, ateroskleros, ophtalmopati, nefropati, neuropati
b) benign hypertrofi, kronisk njursjd med låg resorption av Ca2+

20
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33.

Kod:

Britta Krynitz
En del hudtumörers uppkomst är direkt kopplad till kronisk, dvs. långvarig UV
exponenng.
a) Ge minst fyra exempel på hudtumörer som är relaterade tilllångvarigUV
exposition.

i

4p

b) Ange tre bakomliggande faktorer/egenskaper som kan ses hos individer
med ökad risk att utveckla hudtumörer associerade med kronisk UVstrålning.

a) malignt melanom, skivepitelcancer, Mb Bowen, basalcellscancer,
aktinisk keratos, keratoakantom
b) vithyade, immunsupprimerade, ärr, HPV-infektion, ärftlighet, ålder

34.

Vilka primära hudtumörer måste rapporteras till cancerregistret?

2p

Aktinisk keratos (med grav skivepitelial dysplasi)
Mb Bowen
Alla invasiva epidermala cancrar

21
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Kod:

Caroline Verbeke
35.

What is Barrett's oesophagus? Defme, and explain the aetiology and risk
associated with this condition.
l

2p

Metaplasi i esofagus där skivepitelet ersätts med cylinderepitel som i ventrikeln pga långvarig
reflux av magsyra. Ger hundrafaldig ökad risk för adenocarcinom.

36.

What are the three main possible eauses of acute intestina! ischaemia?

l,Sp

Arteriell ocklusion,
Venös ocklusion,
Icke-ocklusiv intestinal ischemi (minskad CO, arteroskleros av abdominella artärer, portal
hypertension)

22
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37.

Kod:

Caroline Verbeke
What is a (neuro-)endocrine tumour? Where in the digestive system does this
tumour entity occur? Which hormorres can be produced by these tumours and
what are the corresponding clinical symptoms?

l,Sp

Ett neuroendokrina tumör utvecklas från neuroendokrina celler i mukosan i tunntarmen.
Serotonin-producerande tumör (i jejunum, ileum) ger carcinoida symtom med diarre, kräkning,
takykardi, ansiktsrodnad,
gastrin-producerande tumör (duodenum) ger ökad produktion av magsyra [Zollinger-Ellison
syndrom] med ulcer och diarre,
somatostatin-producerande tumör (duorenum) ger gallsten, diarre, magsyrabrist, högt
blodsocker.

38.

Colonic adenoma and colonic adenocarcinoma: what are the differences
morphologically and in terms of prognosis?

lp

Adenom ser ut som polyper. Adenom kan bli adenocarcinom om tumören börjar växa inåt och
invadera submukosan.
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39.

Kod:

Caroline Verbeke
Gallbladder cancer: which type of cancer is this, what is the main risk factor in
the Western world, and what is the prognosis?

l,Sp

Gallblåsecancer =
Typ av cancer: Adenocarcinom.
Riskfaktor: Gallsten.
Prognos: Dålig.
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40.

Kod:

Eva Darai Ramqvist
Vad är ett fibroadenornlange 3 karakteristiska för fibroadenom.

lp

Proliferation av stroma och epitel.
Kompakt, välavgränsad, solid, palpabel, rörlig mot underlaget.

41.

Vilken är den vanligaste maligna tumören i bröstkörteln?

lp

Invasiv duktal cancer (adenocarcinom)

42.

Vad är den viktigaste histologiska skillnaden mellan duktal carcinom in situ och
duktal invasiv cancer?

lp

Inga ductuli.

43.

Vilken patologisk förändring är vanligast i manlig bröst?

lp

Gynekomasti
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44.

Kod:

Eva Darai Ramqvist
Vilken funktion har tumör-suppressorgenema i normala celler?

2p

Kontrollerar proliferation och apoptos.

45.

Vilken förändring hos dessa gener är associerad med cancerutveckling?

2p

Inaktiverande mutationer, gendeletioner, inaktiverade promotorer.

46.

Vad är orsaken att de flesta normala celler bara kan dela sig ett vissat antal
gånger? Vilken förändring hos cancerceller har gett dem förmåga att dela sig
obegränsat antal gånger?

2p

[Telomerer är sekvenser av nukleotider i kromosomers ändar som skyddar dem från att
uppfattas som DNA-strängbrott av cellen.] Vid varje celldelning blir kromosomändarna
(telomererna) kortare och vid en viss gräns slutar cellen dela sig. De flesta cancerceller
uttrycker enzymet telomeras som syntetiserar telomerer och möjliggör obegränsat antal
celldelningar.
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47.

Kod:

Monika Klimkowska
Hur kan diagnos av HPV -infektion i cervix ställas? Vilken betydelse har ett
sådant fynd?

2p

Cellprover. Innebär ökad risk för cervixcancer.

48.

Patologiska vaginala blödningar kan ha olika orsak, beroende på kvinnans ålder
och fertilitetsstatus. Ge två exempel av förändringar/sjukdomar som kan orsaka
blödningar hos:
a) fertila kvinnor:
b) postmenopausala kvinnor:

2p

a) cervicit, cervixcancer, störningar i hypofys-hypothalamus-axeln
b) endometrial hyperplasi eller cancer, atrofisk vaginit
atrofi = förtvining av en cell, vävnad eller ett organ på grund av åldrande eller ett sjukdomstillstånd.
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49.

Kod:

Nikos Papadogiannakis
Vilka (3) typer av hepatit leder oftast till kronicitet (kronisk hepatit, cirrhos)?

1,5p

Hepatit B, C, autoimmun kronisk hepatit

50.

Ge en komplett histopatologisk definition av cirrhos.

3p

Ökning av bindväven till bildning av regenerativa noduli utan centralven som åtskiljs genom
bindvävsstråk. Föregånget av levernekros och regeneration.

28

2LK093, DSMl
Tentamen 17 januari 2013

51.

Kod:

Nikos Papadogiannakis
Hur uppstår en placentainfarkt? Nämn en sjukdom där infarkter i placenta
förekommer ofta.

3p

Tromboembolisk ocklusion av maternellt kärl leder till ischemisk villusnekros. Preeklampsi
(graviditetsförgiftning).

52.

Vilken histopatologisk bild i placenta är oftast associerad till en intrauterin
bakteriell infektion?

2p

Chorioamnionit: Granulocyter subchorealt, i chorionvävnad och amnionepitel.
Vaskulit i chorionplattans kärl, funisit.
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53.

Kod:

Inger Nennesmo
a) Vid virusencefaliter förekommer tropism. Vad innebär detta?
b) Ange tropismen för herpes simplex virus typ l (HSVI).

2p

a) Att virus angriper en viss del av hjärnan.
b) Hippocampus (temporalloben)

54.

a) I vilken del av hjärnan är flertalet primära hjärntumörer hos barn belägna?
b) Från vilken celltyp utgår flertalet primära CNS-tumörer hos vuxna?

2p

a) De flesta primära hjärntumörer hos barn är belägna infratentoriellt.
b) Astrocyter.

55.

Vid en intrakraniell expansiv process finns risk för hemiering. Ange två
områden där detta typiskt äger rum.

2p

Herneringar äger typiskt rum under falx, över tentoriet, foramen magnum.
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56.

Kod:

Annika Wernerson
Bengt är 45 år och har kommit till dig som AT-läkare på vårdcentralen får
hälsokontroll. Du har konstaterat att han har kraftigt fårhöjt blodtryck.
Blodproverna har bland annat visat kreatininstegring. Då du frågar om
sjukdomar i släkten beskriver han att hans pappa fick njursvikt och blev
njurtransplanterad, men dog får en tid sedan. Han hade "blåsor i njurarna". Allt
detta gör att du misstänker att Bengt skulle kunna ha adult polycystisk
njursjukdom.
Hur ärvs denna sjukdom?
Vilka symtom brukar dessa patienter ha? Finns det något du kan fråga Bengt om
som kan ge dig mer vägledning?
Hur ser sådana
ut makroskopiskt?
"blåsor" är får något. V ad svarar du?
Bengt frågar dig

3p

- Autosomalt dominant.
Symtom: UVI, hypertoni, hematuri, njursten, flanksmärtor.
Makroskopisk bild: Enorma njurar (4-5 kg) som kan innehålla några få till hundratals
vätskefyllda cystor utan mellanliggande njurparenkym.
- blåsorna bildas av tubulusceller i nefronet och innehåller vätska.
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57.

Kod:

Annika Wernerson
Johanna är 5 år. Hon kommer med sin mamma till mottagningen. Johanna har
"kissat rött". Då läkaren frågar lite mer om Johanna framkommer att hon varit
lite trött senaste veckorna och att hon dessutom haft "svinkoppor" (impetigo).
Urinprovet som tas visar att det finns blod och små mängder protein i urinen.
Vilken sjukdom tror du Johanna drabbats av?
Det finns ett samband med svinkopporna Johanna haft. Beskriv hur!

3p

Hur stor är risken att Johanna kommer utveckla kronisk njursvikt? Är risken stor
l medel /eller liten?

Postinfektiös glomerulonefrit.
Patogenes: Efter genomgången infektion med streptokocker (som kan orsaka impetigo)
bildas komplex mellan antikroppar och cirkulerande streptokock-antigen. Dessa antigenantikropps-komplex cirkulerar sedan i blodet och deponeras i glomerulus kapillärväggar
där det sker en aktivering av komplement och frisättning av inflammatoriska mediatorer.
Det leder till inflammation och proliferation av endoteliala celler och mesangieceller.
Lytiska enzymer frisätts och detta ger glomerulär skada.
90 procent av alla patienter blir helt friska = liten risk att utveckla kronisk njursvikt.
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Kod:

Birgitta Sander

58.

Anemi definieras som en reduktion av totala mängden cirkulerande erytrocyter.

4p

Ange 2 exempel på bristande produktion av erytrocyter och beskriv de
bakomliggande orsakerna!
Ange 2 exempel på ökad konsumsion av erytrocyter och beskriv de
bakomliggande orsakerna!
Bristande produktion:
Stamcells eller progenitorcellsdefekter pga benmärgssjukdom där överproduktion av andra cellinjer konkurrerar ut
erytropoetiska celllinjer.
Näringsbrist exv. vid järnbrist (järn behövs vid syntes av hem som ingår i hemoglobinet) eller B12-brist vid
vegankost.
Ökad konsumtion pga kronisk blödning (ulcer), ökad mens (störd hypothalamus-hypofys-axel).
Nedbrytning pga parasiter som angriper erytrocyterna (malaria), mekaniska hjärtklaffar som ger ökad slitage.

59.

Beskriv symtombild, laboratoriefynd, patogenes och sjukdomsförlopp vid
kronisk myeloisk leukemi

3p

Symtombild: hepatosplenomegali (med extramedullär blodbildning), feber, viktförlust.
Laboratoriefynd: i benmärgen ses maximal cellularitet och ökat antal små megakaryocyter. I blod ses
förstadieceller till granulocytopoesen, LPK >>> 100x10^9.
Patogenes: Fusion av BCR-gen på kromosom 22 med ABL-genen på kromosom 9. ABL-genen kodar normalt för
ett tyrosinkinas som reglerar celltillväxten. Vid translokation blir genen överaktivit. Cellerna blir apoptosresistenta.
Sjukdomsförlopp: Kronisk fas 2-8 år därefter accelererad fas med blaster som uppgår till över 10 procent av
blodkroppsantalet och ytterligare kromosomförändringar tillkommer. Sist en transformation till akut leukemi, 30
procent av fallen blir ALL och 70 procent blir AML.
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Kod:

Birger Christensson

60.

8 av de följande 12 påståenden om lymfom är korrekta.
Markera de korrekta. Endast de första 8 markerade påståendena ger poäng
(8x0,5p=4p)
Påstående
Hodgkinlymfom utgår från B-celler
I Sverige är Hodgkinlymfom mer frekventa förekommande än NonHodgkinlymfom
Tumörcellerna i Hodgkinlymfom är i många fall EBV -positiva
Vid Burkittlymfom är eyelinDl-genen re-arrangerad genom
translokation
Benee-Jorres protein är associerat med multipelt myelom
En M-komponent betingas av ett serumprotein som alltid är av
IgM-typ
Multipelt myelom är en tumör som utgöres av maligna myeloiska
celler
MALT-lymfom i magsäcken kan behandlas med antibiotika med
god effekt
BCRJABL är en fusionsgen som kan ses såväl vid vissa lymfatiska
som myeloiska leukemier
Translokationen t(14;18) som ses vid follikulära lymfom leder till
ett ökat uttryck av BCL2
Deletion av kromosom 13 (13q14) vid KLL leder till förlust av
vissa mikroRNA vilka normalt nedreglerar BCL2-uttrycket.
Förlusten leder till ett ökat uttryck av BCL2
Osteolytiska destruktioner och njursvikt är vanliga komplikationer
vid follikulära lymfom

61.

4p

Sant
SANT

SANT

SANT

SANT
SANT
SANT

SANT

SANT

En 61-årig kvinna får plötsligt insättande uttalade andningsbesvär, följt av
hjärtstillestånd i vilket hon avlider. Vid obduktionen finner man en sadelembolus
i lungartären, vilket kan förklara dödsfallet.
Vilken av följande händelser skulle bäst kunna förklara ett dödsfall av denna typ
(endast ett svar):
A.
R
trombocytopeni

lp

--"C,

E. AeteinntMt sj eltdM11
SVAR: B.
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62.

Kod:

Birger Christensson
En 62-årig rökare söker för att han de senaste månaderna har fått uttalade
smärtor i benen vid gång på slät mark mer än 300 meter. I status finner man
at patienten har ett BMI på 32 och att benen är bleka och kalla men inte
svullna. Pulsar i a. dorsalis pedis eller a. tibialis posterior är ej palpabla.
Vilken ay följande kärlsjukdomar är den mest sannolika förklaringen till
patientens tillstånd (endast ett svar)?
A. :hyll! fl< ä
Ateroskleros (åderförkalkning)

lp

D. v.eMr mrrbcrs

SVAR: B.
63.

En 52-årig man sökte för drygt ett år sedan på akutmottagningen på grund av
snabbt insättande bröstsmärtar som ej gick över på nitroglycerin. Han hade då
förhöjda troporrin-nivåer och ST-höjning på EKG.

3p

Ett år senare söker han för alltmer uttalad trötthet vid fysisk ansträngning.
Ekokardiografin visar att en del av vänsterkammarväggen är akinetisk och att
ejektionsfraktionen är sänkt till 25%.
En kort tid därefter söker han för att han med fått cerebrala bortfallssymptom
med bia. ensidig muskelsvaghet Trots att dessa symptom snabbt gick i spontan
regress, blev patienten orolig och sökte akut. Han har då ett normalt troporrinvärde och inga nytillkomna EKG-förändringar.
Förklara hur kan dessa tre sjukdomsbilder hänga samman.

Förhöjda troponin-nivåer och ST-höjning tyder på akut hjärtinfarkt. Till följd av denna har
patienten fått ischemiska myokardskador. Hjärtats slagförmåga är således nedsatt och en
vänstersidig hjärtsvikt har utvecklats med nedsatt vänsterkammarfunktion (=sänkt EF).
Den snabbt övergångna cerebrala bortfallssymptomet är sannokikt en TIA som uppstått till
följd av carotisstenos. Denna är orsakad av atheroskleros. Atheroskleros i kranskärlen kan
ursprungligen ha varit orsaken till patientens infarkt.
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64.

Birger Christensson
De tre sjukdomarna i tabellen nedan (DIC, TTP & HUS) är associerade med
störningar i koagulationsfunktioner och kan samtliga leda till mikrovaskulära
ocklusioner och mikroangiopatiska hemolytiska anemier

3p

De har dock olika patogenitetsmekanismer. Ange vilken patogenitetsmekanism
(ett svar per rad) som bäst hör ihop med respektive sjukdom (3p)
DIC
Infektion med E. Coli
med frisättning av
Shiga-like toxin
Defekt ADAMTS 13
funktion
Frisättning av Tissue
Factor

65.

TTP

HUS

X

X
X

En 57-årig kvinna har varit inneliggande i 3 veckor för behandling av en akut
pankreatit. Vi ronden en morgon visar hon upp ett svullet högerben. Hon är
palpationsöm över bakre omfånget av benet, men visar i övrigt inga
inflammationstecken.
Vilken är den mest sannolika förklaringen till patientens tillstånd (endast ett
svar)?
A. Venös trombos
B. ..flj mts vikt

D._ r

E.

lp

'

SVAR: A.
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66.

Kod:

Birger Christensson
En 25-årig, tidigare frisk kvinna, dör oväntat. Hon hade de senaste 3 dagarna
klagat på lite huvudvärk, men inte mycket mer symptom.
Vid obduktionen finner man ett förstorat och dilaterat hjärta på 410 gram. Man
ser väsentligen ingen koranarskleros och normala hjärtklaffar. Histologiskt ses i
myokardiet lymfocytinfiltration och små fokal nekroser.
Vilken av följande mikroorganismer är den mest sannolika orsaken till
patientens hjärtsjukdom (endast ett svar).

lp-

X Coxsackie B virus
A!._;

,-,

B .......... Candida albicans

,-,

C "-' Aspergillus furnigatus
,-,
D ._.

,-,

streptococcus, v1n
. "dans

E ..._, Staphylococcus aureus

,-!
,-,

F .._, Cytomegalovirus

G..._, Streptococcus, grupp A
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SLUTTENTAMEN DSMl
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

1.

KOD:.

Vad innebär en reperfusionskada? Vilka mekanismer är inblandade? (2p)

2. Förklara kortfattat den underliggande vävnadsreaktion som orsakar var och en av de lokala inflammatoriska
kardinalsymptomen. (2p)

Göran Andersson
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slUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:

3. Överkänslighet mot födoämnen kan vara av olika karaktär, med skilda underliggande sjukdomsmekanismer.
Jämför laktosintolerans och glutenintolerans med avseende
underliggande sjukdomsmekanism, kliniska
manifestationer och hur man
(2p) - - ------ -- -- - ---- -

4. Infektion med beta-hemolyserande streptokocker manifesterar sig ofta som halsfluss, men kan vara orsaken
till komplikationer i form av efterföljande immunpatologiska vävnadsskador.
a.Hur manifesterar sig denna efterföljande sjukdom kliniskt?
b.Hur kan man förklara kopplingen mellan infektion och sjukdomsbild (sjukdomsmekanism)? (2p)

Birger Christensson
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SLUTTENTAMEN DSMl
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:.

5. En rejäl överdos av paracetamol (Aivedon) kan leda till en livshotande situation.
Beskriv hur nedbrytningsprodukten av paracetamol blir toxiskt och ange vilket organ som skadas? (4 p)

6. Beskriv kortfattat 2 farmakologiska principer för behandling av gikt. (2p)

Inger Johansson
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SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:_

7. Glukokortikoider har en central roll i behandlingen avinflammatariska sjukdomar idag. Hur
glukokortikoider den inflammatoriska processen? Ge tre exempel som belyser glukokortikoidernas
inflammationsdämpande verkningsmekanismer. (3 p)

.

.

'

8. Vid vilken sjukdom används cysteinyl-leukotrien-receptor-antagonister och hur framkallas den terapeutiska
effekten (genom vilken/vilka mekanism/er verkar medlet)? (2 p)

Inger Johansson

s

SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:_

9. Prostaglandinanalogen m isoprostol är ett magslemhinneskyddande läkemedel,
hur verkar det? (l p),
varför är det kontraindicerat vid graviditet? (l p)

Inger Johansson
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SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:.

10. Nämn tre bakteriella ytstrukturer, och ange kort funktionen för dessa. (3p)

11. Vad menas med a) transformation och b) transduktion inom bakteriologin? (2p)

Mikael Rehn
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SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:.

12. Vad menas med aeroba, anaeroba och mikroaerofila mikrober? (3p)

13. Vad menas med biofilm inom bakteriologin? Vilken nytta kan bakterierna ha av detta? (2p)

Mikael Rehn
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SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:_

14. Beskriv kort strukturen och funktionsprincipen för ett sk. AB toxin? Ge ett exempel på ett dylikt toxin. (3p)

15. En del bakterier kan aktivt ta in sig i våra celler. Beskriv kort hur detta är mekanistiskt möjligt. (2p)

16. Vilka är de två vanligaste strukturella formerna av viruskapsiden? (lp)

Mikael Rehn
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SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:

17. Vilka viktiga skillnader finns mellan nakna virus och hölje-bärande virus? (2p)

18. Vilka

egenskaper hos en cell

ett virus celltropism. (2p)

Mikael Rehn
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SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:.

19 En 42-årig kvinna upplever sura uppstötningar efter stora måltider. Efter några månaders anamnes på
symtomgivande refluxsjukdom görs en gastroskopisk undersökning med biopsitagning. Biopsin visar:
(lp)

20 En

A)

Skivepitelmetaplasi

B)

Bägarcellshyperplasi

C)

Förtjockad basalmembran

D)

Atrofi i lamina propria

E)

Cylindercellsmetaplasi

10-årig pojke

uppvisar svår leversvikt pga

cirrhos och

portal

hypertension.

Han

behöver

levertransplanteras. Man utför en leverbiopsi på honom för att säkerställa diagnosen. I leverbiopsin kan
man se utöver cirrhosbilden små röda droppar i levercellerna. Detta är ett exempel på: (lp)

21

A)

Glykogenos

B)

Proteininlagring

C)

Cholesterolos

D)

Dystrofisk kalcifikation

E)

Apoptotiska kroppar

En 12-årig pojke från Afrika vaccinerar sig mot mässling, påssjuka och röda hund efter ankomst till
Sverige. Ett par veckor senare får han en tumörliknande förändring i vaccinationsstället. Vilken typ av
kollagen finns i denna förändring? (lp)
A)

Typ 1

B)

Typ 2

C)

Typ 3

D)

Typ 4

Karo/y Dolapcsiev
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SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:

22. Hur benämns en: (3p)
a) benign tumör
b) malign tumör
c) malign tumör
d) malign tumör
e) benign tumör
f) benign tumör utgången från

fettväv?
körtelepitel?
blodkärl?
skivepitel?
körtelepitel?
uterusväggens muskulatur?

a) Liposarkom
b) Adenocarcinom
c) Hemangiosarkom
d) Skivepitelcarcinom
e) Adenom
c) Leiomyom

23. Vilka är de tre vanligaste cancerformerna i Sverige? (0,75p)

Bröstcancer, prostatacancer, hudcancer (tidigare kolorektal cancer)

Lorand Kis
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SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:

24. Nämn fyra biologiska egenskaper som kännetecknar en cancercell ("The hallmarks of cancer"). (2p)

Produktion av egna tillväxtfaktorer
Okänslighet mot anti-tillväxtfaktorer
Motståndskraft mot apoptos
Insöndring av angiogenetiska faktorer
Obegränsat antal celldelningar
Förmåga att metastasera och invadera

25. Ange tre olika mekanismer för aktiveringen av en protoonkogen. (0,75p)

Aktiverande mutation, genamplifiering, kromosomala omlagringar

26. Beskriv de fem möjliga spridningsvägar för maligna tumörer. (2,Sp)

Per continuatem - direkt överväxt/spridning på omliggande vävnad
Lymfatiskt
Venöst
Arteriellt
Perineuralt
I serösa hålrum

Lorand Kis
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SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/lOo/o
Godkänd gräns 79,5p(65o/o)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:

27. Vad innebär en restriktiv kardiomyopati?
Patogenes och konsekvenser? Ge exemel! (2,5p)

Tillstånd som leder till nedsatt elasticitet i hjärtat.
Patogenes: inlagring, filtration eller fibrotisering av myokardiet.
Konsekvens: försämrad diastolisk fyllning, venös kongestion, hjärtinsufficiens.
Kan uppkomma vid t.ex. amyloidos, fibroelastos, ärrbildning, strålningsskada, sarkoidos,
mukopolysackaridos.

28. Vilka är de kliniska manifestationerna vid en post-duktal aortakoarktation? (2,5p)

Kraftig hypertoni i huvudet, armarna,
lågt blodtryck i benen. Kan ge symptom i form av huvudvärk, hjärnblödning, näsblödning
(=epistaxi) samt "trötthet" i benen. Dilaterade kollaterala kärl (interkostalartärerna).

29. Vad menas med cor pulmonale? Definiera och nämn orsaker! (2,5p)

Hypertrofi av höger kammare till följd av ökad resistens i lungkretsloppet vid
a) diffusa lungskador t.ex emfysem och pneumokonioser,
b) vaskulära förträngningar i lungorna
c) vid nedsatt andningsmotorik
d) pulmonär arteriolär konstriktion
e) vid multipla lungembolier

Leif Andersson
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'sLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:.

30. Nämn tre faktorer hos en lungcancer som påverkar dess kliniska stadium och därigenom den drabbade
patientens prognos och val av behandling. (3p)

Stadium TNM (om M1 = palliativ vård) [kollar man på Roberts tenta verkar TNM i sig räcka om
man utvecklar lite],
Histologisk typ (adenocarcinom, småcelligcancer, SCC) [Anne fick ej godkänt för denna???]
Differentieringsgrad,
Resektabilitet,
Operabilitet (kan aktualiseras vid välavgränsad lokalisation).

Prognostiska,faktorer,från,patologen,
• Histopatologisk och cytologisk analys på patologen ger viss
information om den cancer som precis opererats bort. Exempelvis:
o Histologisk typ
o Differentieringsgrad
o Tumörstorlek (T)
o Lymfkörtelmetastas (N)
o Lokal!invasion!(M)

31. Nämn två mineraler som kan ge upphov till pneumoconios. {l,Sp)

Kol (antrakos),
Asbest (asbestos),
Kisel (silicos).

32. Nämn två lungsjukdomar som kan ge upphov till granulernatös inflammation. {l,Sp)

Tuberkolos, sarkoidos.

Robert Nilsson
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'SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:.

33. Question: Idiopathic inflammatory bowel disease: which are the two main diseases, and in which ways do
they differ from each other? (2p)

Kroniskt inflammatorisk tarmsjukdom.
Crohns sjukdom - ulceröst kolit
Lokalisation: mun till anus - kolon till rektum
Utbredning: diskontinuerlig - kontinuerlig
Infiltration: transmural - främst i mukosan
Patofysiologi: förtjockad tarmvägg, smalt lumen - förtunnad tarmvägg, dilaterat lumen
Granulom: ofta - sällan
Fissurer: vanliga - ovanliga
Cancerrisk: liten - mkt stor

re, l< l·
34. Question: QJe1tac disease: explain the underlying cause and pathomechanism, the histological changes, the
clinical signsand symptoms and complications of this disease. (l,Sp)

Överkänslighet mot gluten pga enzymatisk modifiering av gliadin som immunsystemet reagerar
mot. Ger skada på enterocyter.
Histologi: Villusatrofi i tunntarm, intraepitelial lymfocytos, elongerade kryptor.
Symtom: Diarré, buksmärtor, viktnedgång, malnutrition, anemi.
Komplikationer: Lymfom (T-cells), adenocarcinom.

35. Question: What is a Meckel's diverticulum? What are the pdssible complications of it? (lp)

En utbuktning i tarmen nära valva ileocaecalis. Embryonal rest. Består ofta av tarmmukosa men
kan även utgöras av ventrikmukosa som då kan producera magsyra vilket kan ge lokal
inflammation men även komplikationer i form av ulcus och perforation. Liknar appendicit.

earofine Verbeke
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CSLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)
36. Vad karakteriserar ett

(recidiverande) aphtöst

KOD:

i munslem hinnan? (l,Sp)

Aftösa blåsor ser ut som vita till vitgula små gropar i munslemhinnan
som är mkt ömma. Blåsorna växer sakta och brister sedan för att
utvecklas till mkt smärtsamma sår. Den omgivande vävnaden är
inflammerad och ofta ilsket röd. Oklar etiologi.

Sven Lindskog
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SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:_

37. Vilket av följande påståenden är felaktigt? (lp)

1.

2.
3.
4.

s.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
lS.

Kryptorkism är associerad till ökad risk för testiscancer.
Lobus tertius är en polypös bildning i inre urethraostiet vid prostatahyperplasi.
Vid metastaserande cancer med okänt ursprung hos 7S-årig man är testiscancer en mycket
osannolik primärtumör.
Prostatacancer är ofta inte synlig med blotta ögat.
Vanligaste debutsymptomet vid blåscancer är svårigheter att kasta vatten.
Vanligaste lokalen för extraprostatisk växt är i dorsolaterala hörnet av prostata där
neurovaskulära bunten sitter.
Mogna teratom hos vuxna män är att betrakta som maligna tumörer.
Prostatahyperplasi uppstår framför allt i transitionszonen.
·
Peniscancer sitter oftast på glans eller preputiet.
PSA är ett proteolytiskt enzym.
Ett vanligt fynd vid peniscancer är en indurerad ulcererad lesion.
En prostatacancer Gleason score S+S= lO saknar i princip glandulår differentiering.
Kryptorkism leder till atrofi av tubuli seminiferi.
De flesta testistumörer är maligna.
Urotelial cancer in situ innebär att man har grav kärnatypi i flackt urotel utan papillär.
arkitektur ..

38. Vilket av följande påståenden är felaktigt?

1.

2.
3.
4.

s.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
lS.

Klarcellig cancer är den vanligaste kliniskt diagnostiserade tumörtypen i njuren.
Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen i Sverige.
Akut cystit karakteriseras av granulocytinfiltration i lamina propria och ytepitelet.
Risken att insjukna i klinisk prostatacancer är avgjort större om man har förstagradssläktingar
som drabbats av sjukdomen.
Fynd av urotelial cancer i detrusarmuskulatur är ett mycket allvarligt fynd som oftast leder till
cystektomi.
Obesitas är en riskfaktor för njurcancer.
Hypospadi är en missbildning i penis.
Erythroplasia Queyrat är premalignt.
HPV-visus orsakar peniscancer.
Testikeltorsion drabbar oftast äldre män.
Ärftlighet är en etiologisk faktor vid prostatacancer.
Den idag vanligaste njurcancergraderingen grundar sig endast på kärnatypi.
Prostatacancer är oftast adenocarcinom.
Urotelial cancer in situ ger ofta irritativa symptom eller makrohematuri. ·
Onkocytom är en benign tumör i njuren.

39. Vilket av följande påståenden är felaktigt? (lp)

1.

2.
3.
4,

s.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
lS.
Lars Egevad

Makroskopisk hematuri hos SS-åring'med cystitsymptom skall föranleda tumörutredning.
Klarcellig cancer har oftast orangegula snittytor.
Rökning är en riskfaktor för njurcancer.
Vanligaste symptomet vid testiscancer är smärtfri förstoring a_v tesikeln.
Prostatahyperplasi uppstår framför allt i centrala zonen.
Prostatahyperplasi består av hyperplasi av både körtelepitel och strama.
Rökning är en etiologisk faktor för peniscancer.
Tumörcellerna i embryonal cancer ser odifferentierade ut.
Kromafob cancer är ovanlig typ av njurcancer.
Prostatacancer sprider sig lymfagent och hemafogent.
Testistumörer kan utgå från Leydigceller.
Embryonal cancer är en sorts testiscancer.
Ca 10% av män med testiscancrar har haft kryptorkism.
Prostatacancer graderas enligt Gleasongraderingen.
stadium hos urotelial cancer är av mycket stor betydelse för val av behandling.

/)
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'sLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:_

40. Vilket av följande påståenden är felaktigt?
l.

AFP och hCG produceras inte sällan av testiscancer.
Seminom är typiskt välavgränsade.
Bowens sjukdom på penis är ett förstadium till peniscancer.
Vid prostatahyperplasi uppstår igångsättningssvårigheter och ibland urinretention med ökad
risk för konkrementbildning.
Testiscancer är vanligare efter kryptorkism.
solitära kortikala cystor är mycket vanliga i njurarna.
När prostatacancer är palpabel är den oftast diffust avgräns,ad.
Embryonal cancer är en högmalign tumör i naturalförloppet.
skelettmetastaser av prostatacancer är oftast sklerotiska.
Vanligaste metastaslokalen för prostatacancer är lever.
Prostatacancer är oftast beige, gul eller vit samt solid.
Risken för cancer i kontralaterala testikeln är ökad hos patienter med testiscancer.
I Sverige är den vanligaste tumören i urinblåsan papillär urotelial cancer.
Lymfknutemetastaser i ljumskarna är en typisk metastaseringsväg för peniscancer.
Spermatocytiskt seminom drabbar typiskt äldre män.

2.
3.
4.

s.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

41. Nämn två tumörer i urinvägarna och/eller manliga genitalia som anses vara starkt associerade till rökning?
(lp)

Blåscancer,
Peniscancer,
Njurcancer.

42. Vilken är den vanligaste histopatologiska typen av njurcancer i Sverige? (lp)

Klarcellig njurcancer.

Lars Egevad
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"sLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus flO%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:

43. Vad är ett Berry aneurysm? Beskriv lokatsaion, orsak, incidens, och vad det kan leda till? (4p)

Medfödd missbildning som resulterar i avsaknande av muskel och elastiska lagrar vid en
artärförgrening i circulus willisii i hjärnan. Artärtryck leder långsamt till att ett aneurysm uppstår på
den platsen. Denna kan sedan spricka och leda till subarachnoidalblödning.
Incidens ca 2 procent av populationen.

44. Beskriv de olika graderna av Spina Bifida. (Sp)

Ockulta - saknar dorsala delar av en kota (ev pigmenterade håriga nevusliknande förändringar på
huden ovanför)
Meningocele - missbildningen är så stor att meningerna ligger utanför deras normala plats
Myelomeningocele - både meningarna och ryggmärgen ligger utanför ryggraden men täckta av
hud.
Rachischisis - ryggmärgen ligger oskyddat på ytan av barnet.

Peter Collins
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'SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:

45. Diabetes mellitus förekommer främst i tv3 principiellt olika former. Vad kallas dessa? Beskriv de tv3
formerna: (3p)
l) Uppkomstmekanism.
2) Vilka åldersgrupper drabbas främst?
3) Makroskopiska fynd i pancreas?
4) Mikroskopiska fynd i pancreas?

Typ 1 (ungdomsdiabetes, insulinberoende DM) och Typ 2 (åldersdiabetes, insulin-oberoende DM)
1) Typ 1: autoimmun reaktion mot beta-celler i langherhanska cellöar som i efterhand destrueras
helt.
Typ 2: Otillräcklig produktion av insulin och perifer insulinresistans.
2) Typ 1: <15 år. Typ 2: >40 år men främst >65 år.
3) Inga makroskopiska fynd.
4) Typ 1: Inflammation under pågående autoimmun reaktion, därefter avsaknad av beta-celler.
Typ 2: Bevarade beta-celler, ev lätt amyloidinlagringar i cellöarna.

Anders Höög
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'SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus flO%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:

46.Cushings syndrom är ett samlingsnamn för olika tillstånd med förhöjda cortisolnivåer i blodet. Redogör för
de olika histopatologiska diagnoser (PAD) som ses i binjurebarken. Ge tre exempel på effekterna av förhöjda
kortisolnivåer. (3p)

1) Mb Cushing: ACTH-bildande hypofysadenom => bilateral diffus binjurebarkshyperplasi.
2) Adenom (eller nodulär hyperplasi) utgående från binjurebarken.
3) Lungcancer kan producera ACTH. Samma PAD som Mb Curshing.
4) LM-inducerad (kortikoider) binjurebarksatrofi.
Effekter av förhöjda kortisolnivåer: hypertoni, sekundär diabetes, bålfetma, atrofi av
extremitetsmuskulatur, striae i hud, ökad infektionskänslighet, gallstenssjd, depression.

47. En orsak till förhöjd kalciumkoncentration i blodet (hyperkalcemi) är primär hyperathyreoidism. Ge exempel
·
på fyra andra sjukdomstillstånd som kan ge hyperkalcemi. (l,Sp)

Myelom, sarkoidos, bröstcancer, skelettmetastaser, D-vitaminintoxation, kronisk njursvikt.

Anders Höög
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'SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:.

48. Ange 4 teorier som förklarar endornetrios uppkomst (2p)

Menstrual implantation, metaplasi, spridning via kärlsystemet, lymfogen spridning.

49.Sant eller falsk (2 p)
FALSK
a. _
_ _ Endometriosvävnad är inte bara lokaliserad på fel ställe, men är också biologisk annorlunda än
endometrieslemhinna i livmoder.
FALSK
b. _
_ _ Leiomyosarcomas utvecklar från pre-existerande leiomyomer

50. Hur skiljer sig prognosen mellan en låg diff serös cystadenocarcinoma och en serös borderline tumör (båda
i ovarium). (2p)

En serös borderline har en långsam tillväxt vilket innebär att man kan hinna upptäcka den innan
det är för sent, stor chans att patienten hinner avlida i annan sjukdom innan, och stor chans att
den inte är malign. God prognos.
En lågt differentierad cystadenocarcinom är däremot malign och tillväxer snabbt då den är just lågt
differentierad. Den är expansiv och invasiv, och metastaserar. Dålig prognos.

Joe Carlson

23

'SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus flO%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:_

51. Ange åtminstone fyra olika undersökningsmetoder utförda av mammografi avdelning som används för att
upptäcka/karaktärisera en brösttumör. (2p)

Mammografi, galaktografi, ultraljud, stereotaktiskt punktion, preparatröntgen postoperativt.

52. En 27-årig kvinna söker dig för en knöl i bröstet. Du palperar en välavgränsad, rörlig och korlipakt tumör
som är cirka 1,5 cm stor. (3p)
a) Vad är den mest sannolika diagnosen?

b) Hur ser tumören ut histologiskt?

a) Fibroadenom.
b) proliferation av stroma och epitel.

Elina Eriksson
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SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:_

53. En kvinna söker Dig för tilltagande trötthet. Patienten är blek. Blodprover visar B-Hb 90 g/L (ref
120-140 g/L), Ery-MCV 70 fl (ref
76-96- fl),
Fe, högt Serum-Transferrin och
5-Ferritin. (2p)
l)
2)

Vilken typ av anemi har patienten (mikro- normo- eller makrocytär)?
Trolig orsak till anemin?

1) Mikrocytär anemi.
2) Järnbrist.

54. En äldre kvinna inkommer med en patologisk fraktur och röntgenundersökning visar osteolytiska härdar i
skelettet. Blodprover visar M-komponent i Serum. (2,5 p)
1) Vilken hematologisk sjukdom tyder detta
2) Vilka celler är ökad i benmärgen?
3) Förväntad fynd i urinen

1) Multipelt myelom.
2) Klonala plasmaceller.
3) Bence-Jonesproteiner

Leonie Saft
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'SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:.

55. Diagnostiskt kriterium för (3p):
a) Osteoporos
b) Osteosarkom
c) Ewing's sarkom

a) Låg bentäthet.
b) Hög bentäthet (pga produktion av osteoid).
c) Påvisande av Ewings translokation.

56. Orsak till primär gikt? Nämn 2 riskfaktorer till sekundär gikt. (1,5 p).

Primär gikt: Enzymdefekt leder till ansamling av urat.
Sekundär gikt: Ökad nedbrytning av DNA vid ökad omsättning av celler som blodkroppar vid
lymfom. Blyförgiftning. Tumörbehandling. Kronisk njursvikt.

Olle Larsson
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·. SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)
57. Ange tre kliniska tecken pS melanocytär

KOD:_

malignitet (ABCD-tecknen). (3p)

Asymmetri
Borders (oregelbundna kanter)
Colors (oregelbunden färgvariation)
Diameter (>5 mm)
Evolution (förändring över tid)

Sten Stemme
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. SLUTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus flO%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:.

58. En 74-årig man insjuknar med influensaliknande symtom och akut njursvikt. Kliniskt misstänker man att
mannen har drabbats av en systemisk små-kärlsvaskulit.
a) Vad tror man genesen till små-kärlsvaskulit är. (lp)
b) Vid misstanke om små-kärlsvaskulit som orsaken till en akut njursvikt hos en patient brukar man utföra
njurbiopsi för att bekräfta diagnosen. Beskriv de typiska morfologiska förändringarna man förväntar hitta i en
njurbiopsi från en patient med små-kärslvaskulit. (!,5p)

a) Antikroppar mot neutrofiler (ANCA) ger aktivering av neutrofiler som attacker endoteliala celler
och ger vaskulit.
b) I glomeruli finner man kapillärväggsnekros och crescentbildningar.

59. En man har drabbats av multipla benbrott i båda benen. Strax efter olyckan utvecklar mannen en akut
njursvikt och blir oligurisk.
Vad får man misstänka är bakomliggande orsak till patientens akuta njursvikt. (lp)

Akut tubulär nekros pga rabdomyolys.

60. Vilket symtom är mest karakteristiskt förIgA-nefrit. (lp)

Makroskopisk hematuri i samband med övre luftvägsinfektion.

Georg Jaremko
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Resultat:

_____ poäng
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2LK093, DSMl
Omtentamen 8 mars 2013

Kod: _ _ _ _ __

l.

Göran Andersson
Vilka strukturella förändringar kan observeras i nekrotiska celler?

2p

2.

Vad innebär den sk akut-fas reaktionen?

2p

2

2LK093, DSMl
Omtentamen 8 mars 2013

3.

4.

Kod: _ _ _ _ __

Birger Christensson
Snabba överkänslighetsreaktioner (typ l reaktion) kan ge upphov till antingen
begränsade lokala reaktioner eller mer allvarliga systemiska reaktioner.
a. Beskriv den generella sjukdomsmekanismen for den snabba
överkänslighetsreaktionen (celler och mediatorer som är involverade).
b. Ge exempel på lokala respektive systemiska snabba
överkänslighetsreaktioner och vad som skiljer dem åt.

Cellmedierade immunreaktioner (typ 4 reaktioner) kan skilja sig åt väsentligt.
Dessa kan bland annat ha karaktären av allergiska reaktioner eller vara svar på
infektioner.
a.
Ge exempel på ett ämne som kan ge upphov till en cellmedierad allergisk
reaktion och beskriv mekanismen for denna.
b. Ge exempel på ett infektiöst agens som kan ge upphov till cellmedierad
reaktion och beskriv mekanismen for denna reaktion.

2p

2p

3
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5.

6.

Kod: _ _ _ _ __

Inger Johansson
Systemisk administrering av glukokortikoider över en längre tid kan ge upphov
till en rad problem. Ge exempel på fyra glukokortikoidrelaterade biverkningar
och förklara vad de beror på.

Preparat som minskar urinsyraproduktion eller ökar urinsyrautsöndring används
för att behandla ett inflammatoriskt tillstånd. Vilket?

4p

lp

4
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Kod: _ _ _ _ __

7.

Inger Johansson
Varför skall en långvarig systemisk glukokortikoidbehandling trappas ner
successivt när behandlingen avslutas?

lp

8.

Hur behandlas Ulcus duoedeni?

2p

5
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9.

10.

Kod: _ _ _ _ __

Inger Johansson
Vilka två huvudgrupper av preparat användes vid behandling av astma? Ge två
exempel på läkemedelsgrupper inom varje huvudgrupp.

Varför ska man inte använda näsdroppar med oximetazolin elller xylometazolin
mer än l Odagar i sträck?

3p

2p

6
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11.

12.

Kod: _ _ _ _ __

MikaelRehn
Beskriv kort med vad som avses med bakteriell adhesion och invasion.

Beskriv i korthet vad som menas med bakteriell konjugation. Vilken nytta har
bakterien av detta fenomen?

2p

2p

7
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13.

14.

Kod: _ _ _ _ __

Mikael Rehn
a) Vad är lipopolysackarid (LPS) och b) hur kan vår kropp känna igen LPS? c)
Vilken oönskad kroppsreaktion kan igenkänning av LPS leda till? En annan
grupp bakteriekomponenter kan leda tillliknande oönskade kliniska tillstånd. d)
Vad kallas de?

Ange tre olika antimikrobiella komponenter som ingår i det medfödda
immunförsvaret.

2p

3p

8
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Kod: _ _ _ _ __

MikaelRehn
15.

Beskriv kort vad som menas med ett bakteriellt a) exotoxin, b) enterotoxin, c)
neurotoxin och d) cytotoxin?

2p

16.

Ange två tänkbara nackdelar med att använda desinfektionsmedel i hemmen.

lp

9
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Kod: _ _ _ _ __

MikaelRehn
17.

Nämn två sätt eller metoder man kan tillämpa för att klassificera bakterier.

lp

18.

Ange två viktiga principer som skiljer bakterier från virus.

lp

10
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Kod: _ _ _ _ __

MikaelRehn
19.

Vilka av följande termer tillskrivs bakterier och vilka tillskrivs virus.

2p

Kapsel
Kapsid
Omvänt transkriptas (reverse transcriptase)
Peptidoglukan

20.

Vad menas med nakna och höljebärande virus? Nämn två viktiga skillnader i
egenskap som finns mellan dessa virustyper?

2p

11
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Kod: _ _ _ _ __

21.

MikaelRehn
Nämn minst tre viktiga inträdesportar för virusinfektioner.

3p

22.

Förklara begreppet virustropism.

lp

Här slutar den integrerade delen av tentamen

12
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Kod:

Här börjar "patologidelen" av tentamen.

23.

Birger Christensson
Adaptation innebär an anpassning till ändrade förhållanden, vilket kan ske på
olika sätt i olika sammanhang.
Beskriv vad som menas med följande begrepp och ge exempel på när dessa
förekommer vid (pato)fysiologisk anpassning:
a. Atrofi
b. Involution
Autofagi

3p

a. cellstorleksminskning, t.ex. skelettmuskulatur hos äldre vid inaktivitet.
b. cellantalsminskning, t.ex. thymus efter puberteten.
c. cellens förmåga att kunna skilja ut och bryta ned egna skadade beståndsdelar i
vakuoler, t.ex. vid osteoklasters nedbrytning av benvävnad.

13
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24.

Kod:

Göran Andersson
Vad innebär begreppet "angiogenic switch", och vilken betydelse har det för
tumörutvecklingen?

2p

"Angiogenic switch" sker då en tumör nått 2 mm i diameter, vilket är det maximala avstånd där syre och
näring kan diffundera genom vävnanden. Som svar på bl.a. syrebrist börjar tumörcellerna uttrycka
angiogenetiska tillväxtfaktorer som VEGF. Kärl nybildas då till tumören och syre och näringsämnen kan
då transporteras dit. På så sätt möjliggörs ytterligare tumörtillväxt.

25.

A. Vad betyder det att en primär cancer sprids per continuitatem ?
B. Vilket stadium enl. TNM-systemet är mest sannolikt 'Vid denna situation?

2p

A. Per continuitatem = direkt överväxt (infiltration och invasion) på intilliggande vävnad.
B. T4-N0-M0 enligt listan nedan
TNM
T1: Tumör invaderar lamina propria eller submukosa
T2: Tumör invaderar muscularis propria
T3: Tumör invaderar adventitia
T4: Tumör invaderar omkringliggande vävnad
N0: inga regionala lymfkörtlar engagerade
N1: regionala lymfkörtlar engagerade
M0: ingen metastas
M1: metastas finns

14
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26.

Kod

Aristi Fernandes
När cellen utsätts för oxidativ stress svarar den genom att påverka genuttrycket
för att skydda sig. Ge exempel på minst en gen eller system som uppregleras och
en som nedregleras och förklara principen för varför cellen reagerar på detta sätt.

2p

En gen som uppregleras: [Oxidativ stress => adaptivt svar => aktivation av antioxidativt försvar
=> TF-aktivation => Induktion av antioxidativa gener som] Glutation peroxidas
En gen som nedregleras: [Oxidativ stress => adaptivt svar => repression av ROS-producerande
system => TF-inhibition =>] Cyp1A1 repression
Principen: Oxidativ stress är skadligt för cellen. Det kan skada DNA och inaktivera DNAreparationssystemet. När ROS ökar på ett patologiskt sätt kan kroppen antingen minska ROS͈
produktionen eller öka antioxidantproduktionen för att minimera cellskada.

15
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Lennart Eriksson
Tumörer är heterogena på många sätt. Även stromat är heterogent. Ge
åtminstone tre exempel på olika stromavarianter som har klinisk betydelse.

27.

1,5p

SCIRRÖS CANCER (vissa tumörceller drar till sig fibroblaster
och har massa kollagena trådar runt omkring sig varför man
måste ta bort mer vävnad än vad man tror då bindväven breder
ut sig över stort område).
MEDULLÄR CANCER (består fra av tumörcellsförband och inte alls
mkt bindväv, har mindre tendens att sprida sig. Mjuk och
välavgränsad).
KOLLOID CANCER (uppkommer i körtlar. Tumörcellerna finns i
kolloid och om den sprids kan det ge metastaser. Flytande
stroma).

28.

Gör en enkel skiss av en polyp, ett canceröst ulcus och en neoplastisk cysta.
Indikera var de diagnostiska tumörcellerna är lokaliserade i varje exempel.

l,Sp

Polyp
(tarm)
_ _ _4_ _ _ _ _ ............... . . _ ... .

....... .

Cysta
(Cystadenom, cystadenocarcinom)

-

,ll"•

...........

' h

....

Ulcus
(Ventrikel)

--··------
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29.

Kod:

Lennart Eriksson
Varfor ar det viktigt att känna till en tumors histogenetiska ursprung?

2p

För korrekt diagnos och lämplig behandling. (Ger info om malignitet, patientens prognos
och underlag för hur den fortsatta behandlingen ska se ut.)

30.

Cancertumörer är inte ömma, men kan orsaka stark tumörrelaterad smärta. Hur
kan det förklaras?

2p

Växer och trycker på annan smärtkänslig vävnad.
Tumörer kan även exv. växa i tarmen och förhindra passage av feces vilket orsakar
smärta.

17
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31.

Kod:

Lennart Eriksson
Tumörutveckling och celltillväxt är kopplade till varandra. Vilka av dessa
påståenden gäller, markera ett sant samband med kryss.
Tumörer utvecklas mest i sådana vävnader där celltillväxten
är hög.

2,5p

SANT

Förhöjd celltillväxt i samband med kronisk cellskada, celldöd
och cell regeneration påverkar inte risken för ·
tumörutveckling.

FALSKT

Celltillväxt är en viktig förutsättning under tumörutveckling
för såväl initiering, promotion som progression och
metastasering.

SANT

Ett högt differentierat skivepitelcarcinom växer långsammare
än ett lågt differentierat skivepitelcarcinom.

SANT

Ett högt differentierat skivepitelcarcinom svarar bättre på
strålbehandling än ett lågt differentierat skivepitelcarcinom.

FALSKT

18
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32.

Kod:

Anders Hjerpe
Förklara varfor de flesta lungcancrar forst drabbar centrala delarna av
bronkträdet

4p

Carcinogener fastnar i slemmet på bronkväggarna pga turbulens och transporteras mot svalget av
cilierna. Problem uppstår vid bronkernas förgreningar (=centrala delarna av bronkträdet) där mkt
slem från många bronkioler slås ihop och samlas. Luft virvlar även mer här och exponering av
carcinogener är också därför ökad. Ju mer centralt man kommer desto mer uttalad är exponeringen.

19
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33.

Anders Hjerpe
Hur uppstår artros?

Kod:

3p

Artros är en degenerativ ledsjukdom som drabbar belastade leder och ger förlust av
matrixkomponenter.
Etiologi: [I vanliga fall ger ökad ledbelastning ökad syntes av matrixproteoglykaner. Det osmotiska
svälltrycket ökar och det ger bättre stötdämpning.] Patologisk punktbelastning av leden dödar de
ytliga cellerna vilket ger cellsönderfall och frisläppande av enzymer. Resultatet blir minskad syntes
av proteoglykaner och ökad nedbrytning av alla matrixkomponenter i ytlagret
[ÖVERKURS dessutom fibrillering av ledytan, reaktiv förtjockning av subkondrala benvävnaden,
ibland sekundär synovit och periartikulär bennybildning.]

34.

Vad är skillnaden mellan rachit och osteomalaci?

lp

Vitamin D-brist hos vuxna kallas osteomalaci. Då ses normal mängd benvävnad men ökad mängd
osteoid. Detta ger mjukare benväv.
Hos barn (med aktiv tillväxtplatta) kallas vitamin D-brist rachit och ger en likadan uppmjukning av
benväv men dessutom en störd enkondral växt.

SUMMA SUMMARUM:
Likheter: Båda innebär D-vitamin-brist där man ser en normal
mängd benväv men ökad mängd osteoid. Det ger mjukare benväv.
Osteomalaci kallas tillståndet hos vuxna, rachit hos barn.
Skillnad: Rachit hos barn innebär dessutom störd enkondral växt.

20
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35.

Kod

Birger Christensson
Seminom är en av de vanligaste maligna sjukdomar som specifikt drabbar män.
A. Vilken åldersgrupp drabbas vanligen? 10-20 år; 30-40 år eller över 50år?
B. Vilket organ drabbas primärt av seminom?
C. Vad är prognosen efter adekvat seminombehandling?

2p

A. 30-40 år
B. Testiklar
C. God

36.

Den allra vanligaste mansspecifika maligna sjukdomen är dock en annan.
a. Vilken åldersgrupp drabbas vanligen av denna den vanligaste av alla
mannens tumörsjukdomar? 10-20 år; 30-40 år eller över 50år?
b. Vilket organ drabbas primärt av denna tumör?
c. Hur kan man lämpligen monitorera patienten avseende ev. recidiv/
progress efter behandling?

2p

a. över 50 år
b. Prostata
c. Regelbundna årliga kontroller med PSA prostataspecifik antige
PSA-stegring signalerar vanligen progress.

21
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37.

Kod:

Birger Christensson
HPV är associerat med utveckling av en tredje typ av mansspecifik malign
sjukdom, vilken?

lp

Peniscancer (skivepitelcancer)

22
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38.

Kod:

Birger Christensson
.
Nämn två (2) orsaker till Cushings Syndrom

Binjurebarkshyperfunktion (adenom, carcinom),
Ektopisk ACTH-produktion (lungcancer),
Cushings sjukdom (hypofysadenom)

39.

Hypofystumörer kan kliniskt manifestera sig på många olika vis. I många fall är
det en effekt av endokrin hyperfunktion i andra betingat av lokal påverkan.

3p

a. Ange vilken av följande hormonproducerande hypofystumörer som är
_vanligast:

PRL, GH FSH/LH, ACTH, TSH.
b. Bitemporal hemianopsi kan vara ett symtom vid hypofystumörer. Beskriv vad
som menas med detta tillstånd och den patofysiologiska mekanismen bakom hur
detta manifesterar sig.

a. PRL
b. Bitemporal hemianopsi = halvsidig synfältsdefekt. Bortfall av laterala sidan av
synfältet på båda ögonen. Pga tryck från hypofystumöret mot
synnervskorsningen.
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40.

Kod:

Britta Krynitz
Hur skiljer man en benign melanocytär tumör från ett malignt melanom? (Du
kan använda dig av ABCDE ledtråden)

2p

Assymmetri
Border (oregelbunda kanter)
Color (oregelbunden färg)
Diameter (>5mm)
Evolution (förändring över tid)

41.

Ange de (den) bakomliggande orsaken (etiologin) till uppkomst av följande
hudförändringar:
a)
Dermatofibrom
b)
Kondylom
c)
Kaposis sarkom
d).
Seborroisk keratos

4p

a) ofta efter insektsbett eller mikrotrauma
b) HPV 6+11, carcinogena 16+18
c) HHV8 Herpes virus 8
d) oklar etiologi, ev ärftlig disposition

24
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42.

Caroline Verbeke
Which are the two types of gastric adenocarcinoma, and in which aspects do
they differ?

Diffus typ
Corpus
Diffus infiltration i ventrikelväggen
Associerad med H.pylori?
Precursor lesions?
Mer metastaser i peritoneum
Dålig prognos
Yngre patienter
Hereditet
E-cadheriner viktiga.

43.

Kod:

2p

Intestinal typ
Antrum
Kringgärdad tumörmassa
Starkt associerad med H.pylori
Prekursor lesions: metastaser i tarmen, dysplasi
Mer hematogena metastaser
Något bättre prognos
Äldre patienter
MSI, p53

What are the possible reasons for the relatively low incidence of neoplasia in the
small bowel, despite the fact that this isthelargest part of the GI tract?

2p

Snabb matpassage och stor vätskevolym ger kort exponering och låg koncentration av
carcinogener. Även bakteriefloran och aktivt immunsystem (antikroppar etc) är skyddande.

25
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44.

Kod:

Caroline Verbeke
What is a Zenker's diverticulum? What are the main presenting symptoms?

lp

Utbuktning i esofagusväggen i närheten av pharynx. Dålig andedräkt
Kan bli fylld av mat och ger då dysfagi, ont i nacken, halitosis, hosta och uppstötningar.
Svårigheter att äta, svälja och tugga

45.

What is Crohn's disease? Which part(s) of the body does it affect? What are the
main symptoms? What are the distlngriishing morphological features?

2p

Kronisk inflammation som kan drabba hela magtarmkanalen (från mun till rektum).
Symtom: kronisk diarré, magsmärta, rektal blödning, viktnedgång.
Morfologi: diskontinuerlig, djup i tarmvägg, kan ge fissurer, fistlar och granulom.

26
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46.

Kod

Caroline Verbeke
Anal cancer: which (histological) types of carcinoma can this be? What is a
known risk factor?

lp

Skivepitelscarcinom. HPV.

27
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Kod:

Eva Darai Ramqvist
Vilken siukdom visar mikrokalcifikationer?

47.

lp

Ductal cancer in situ (DCIS)

48.

Vilken är de viktigaste skillnaderna mellan mastit och fettnekros i bröstet?

lp

Mastit = inflammation i bröstet. Oftast vid amning eller vid förlossning. Man får in bakterier i
öppna körtelgångar. Smärta och ömhet.
Fettnekros = fett är ömtåligt. Trauma/våld kan ge nekros – konstig knöl som är liten, mjuk
och vällokaliserad. ”Kandidatcancer” - svårt att skilja från cancer mikroskopiskt.

49.

Vilka gener är associerade till bröstcancer patogenes?

lp

BRCA1,2

28
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50.

Kod:

Eva Darai Ramqvist
Hur utvecklas heterogeneitet inom en malign tumör?

2p

En malign tumör har ofta monoklonalt ursprung d.v.s. kommer från en enda cell som genomgått en
malign transformation. De olika dottertumörcellerna samlar på sig ännu fler mutationer pga
oreglerad patologisk celldelningsmekanism. Denna ansamling bidrar till den genetiska instabiliteten
som ger upphov till subpopulationer inom tumören med olika biologiska karaktäristika.

51.

n-P. P.xemnel nå 3 strukturella kromosomrubbningar

1,5p

Deletion, insertion, inversion, duplikation, translokation

52.

Vad betyder autosomal dominant nedärvning?

2p

Det räcker att en defekt allel hos en förälder förs vidare till avkomman för att egenskapen
(sjukdomen) ska överföras.

29
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53.

Kod:

Monika Klimkowska
Förldara kort (en mening/begrepp) nedanstående förkortningar:
a) AFP(aFP)
b) PID
c) PCOS
d) CIN

2p

a) AFP = alfa-fetoprotein
b) PID = Pelvic inflammatory disease
c) PCOS = PolyCystic ovary syndrome
d) CIN = Cervical intraepithelial neoplasia. Graden av dysplasi i cervix

54.

Förklara kort vad är:
a) condyloma acuminatum
b) dennoid cysta.
Var i kroppen kan du hitta sådana förändringar?

2p

a) Virala könsvårtor relaterade till HPV-infektion.
Hos kvinnor på vagina, cervix, uterus, anus. Hos män på penis, scrotum, anus.
b) Ett teratom som innehåller hud och alla dess komponenter inkl (ofta mkt) hår. Oftast i ovarier.
Groddcellstumör

30
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55.

Kod

Nikos Papadogiannakis
Vilken typ av leversjukdom tänker man på om patienten uppvisar förhöjda
värden av bilirubin och alkalisk fosfatas i blodet?

lp

Kolestas = gallstas, hinder i gallans väg från lever till tarm.

56.

Vad är steatohepatit?

lp

Inflammerad förfettad lever.

57.

Nämn de vanligaste orsaker till fettlever.

2p

Alkohol, övervikt, diabetes, hyperlipidemi, läkemedel, droger

il

Kod:
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58.

Nikos Papadogiannakis
Diskutera den kliniska nyttan av perinatal obduktion efter avbrytande av
graviditet pga ultraljudsdiagnostiserade missbildningar.

4p

Man vill verifiera UL-fynd/diagnosen och kartlägga ev ytterligare fynd.
Bidra till en korrekt diagnos, komplettera eller revidera UL-diagnosen.
Även ge underlag för genetisk rådgivning.
Skillnad
Kvalitetssäkring för att minska diskrepanser mellan UL och obduktion (minska andelen onödiga
aborter där obduktionsfynd är mindre allvarliga än UL-fynd.)

59.

Vilka typer av strukturella missbildningar förekommer ofta vid trisomi 21?

1,5p

medfödda hjärtsjukdomar,
akut lymfoblastisk leukemi (15 gånger vanligare än hos euploida)
och megacolon.

Diskreta yttre missbildningar (ansikte),
hjärtmissbildningar,
GI

32
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60.

Inger Nennesmo
Vad innebär stroke?

Kod:

2p

(Plötslig, icke-konvulsiv) förlust av nervfunktioner till följd av intrakraniell ischemi eller
blödning.

61.

Ange två funktioner hos blod-hjärn-barriären!

2p

1) hindrar mikroorganismer från att infektera hjärnan.
2) reglerar transport av syre, LM, näringsämnen.

62.

Ange två kännetecken för metastaser i hjärnan!

2p

Multipla
Ytliga
Välavgränsade

33
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64.

Kod:

Annika Wernerson
Anna är 26 år och njurtransplanterades för en dryg vecka sedan. Njurens
funktion kontrolleras genom att kreatininvärdet mäts i blodet. Idag har detta
värde stigit rejält som ett tecken på att njuren fungerar sämre.
Ge två tänkbara förklaringar till att njurens funktion är försämrad.
Vad tycker du man ska göra för att ta reda på orsaken till att njuren fungerar

2p

c::Hmre?

Akut rejektion exv till följd av dålig compliance med läkemedel.
Rediciv i grundsjukdom hos transplantatet.
Kronisk rejektion pga immunologiska faktorer,
Kronisk nefrotoxicitet pga läkemedel
Njurfunktionsprov, urinprover, urinstatus, urinodling, ultraljud, blodprover, njurbiopsi.
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65.

Kod:

Birgitta Sander
3p
Frågan handlar om de röda blodkropparna.
a. Vad menas med hemolys?
b. Nämn två orsaker till hemolys där erytrocytema är normala men där en yttre
faktor leder till hemolys.

a. Nedbrytning av röda blodkroppar
b. Kemikalier (cytostatika, bly, arsenik, ormgift), malaria, mekaniska orsaker (DIC, mekaniska
klaffar), autoimmunitet (lymfom, virus, tumörer, UC, mykoplasma, mononukleos), hypersplenism,
levercirrhos.

66.

Vilka symtom uppvisar en patient med akut leukemi (myeloisk eller lymfatisk)?
Vad är orsaken till att patienten f'ar dessa symtom?

2p ·

Symtom: trötthet (pga lågt Hb), infektion och feber (pga lågt LPK), blödningar (pga lågt TPK).
(Akut leukemi är när över 20 procent av kärnförande celler i benmärgen består av lymfatiska
eller myeloiska blastceller (normalt är denna siffra under 5 procent). Dessa konkurrerar ut andra
blodkroppsprekursorer.)
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67.

Kod:

Birger Christensson
Av de f6ljande 12 påståenden om lymfom är 7 korrekta.
Markera de korrekta. Endast de f6rsta 7 markerade påståendena ger poäng
Påstående

3,5p

Sant
Hodgkinlymfom utgår från NK-celler

FALSKT

I Sverige är Non-Hodgkinlymfom vanligare än Hodgkinlymfom

SANT

Tumörcellerna i Hodgkinlymfom är i många fall EBV-positiva

SANT

Vid Burkittlymfom är eyelinD l-genen re-arrangerad genom
translokation
i plasma är associerat med multipelt myelom
En M-komponent är alltid äravIgM-typ

FALSKT
SANT
FALSKT

Multipelt myelom är en tumör som utgöres av maligna plasmaceller

SANT

MALT-lymfom i magsäcken kan behandlas med antibiotika med
god effekt

SANT

Glivec (imatinib) är en tyrosinkinasinhibitor som används vid
behandling såväl av :ti-1L som vissa akuta lymfoblastiska
\./leukemier

SANT

Translokationen t(14; 18) som ses vid follikulära lymfom leder till
ett ökat uttryck av BCL2 och en ökad apoptosbenägenhet f6r
tumörcellerna
Deletion av kromosom 13 (13q14) vid KLL leder till f6rlust av
vissa mikroRNA vilka normalt nedreglerar BCL2-uttrycket.
Förlusten leder till ett ökat uttryck av BCL2
Osteolytiska destruktioner och njursvikt är vanliga komplikationer
vid follikulära lymfom

FALSKT

SANT

/

FALSKT
/
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68.

Kod:

Birger Christensson
Beskriv vad som vanligen menas med begreppen stenos respektive
insufficiens i samband med hjärtsjukdom.
A. Vilka delar av hjärtat är primärt involverade?
B. Hur påverkas hjärtats form och hemodynamiken av en stenos?
C. Hur påverkas hjärtats form och hemodynamiken av en insufficiens?
D. Vad kan den bakomliggande till stenosutveckling?

4p

Förträngning (stenos) eller läckage (insufficiens) i hjärtklaffarna.
A. Klaffarna, aortaklaffen och mitralisklaffen vanligast.
B.
AS: Hypertrofi av vä kammare, låg genomblödning av kranskärl (=angina pectoris).
C.
MI: dilatation av vä förmak, hypertrofi av vä kammare, förmaksflimmer
D. Ateroskleros, Rheumatisk feber.

69.

Beskriv vad en venös trombos är.
A. V ar uppkommer den vanligen?
B. Vad kan förorsaka trombosbildningen?
C. Vad kan konsekvenserna bli av en venös trombos?
A. I djupa vener i benen.
B. Skada i kärlväggen, dåligt blodflöde, rubbningar i koagulationssystemet.
C. Lungembolus
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70.

Kod:

3
Birger Christensson
Vad menas med hjärtsvikt?
a. Beskriv vad som kan ge upphov till hjärtsvikt
b. Beskriv hur hjärtsvikten påverkar patienten?
c. Ange tre organ förutom hjärtat där man ofta f'ar funktionspåverkan
vid hjärtsvikt.

p

Vid hjärtsvikt är hjärtats pumpförmåga nedsatt och blodet kan inte pumpas runt tillräckligt i kroppen.
a. Högt blodtryck kan långsamt ge hjärtsvikt då hjärtat hypertroferar för att kunna pumpa ut mot den ökade
perifera resistansen. Infarkt kan snabbt leda till hjärtsvikt då delar av myokardet dör och pumpförmågan
försämras.
b. Patienten blir lättare andfådd vid ansträngning då hjärtat ej förmår tillfredställa det ökade syrebehovet.
Vid vänsterkammarssvikt har patienten svårt att sova liggande (ortopné) då vätska från kretsloppet
redistribuerat sig i lungan och trycker på lungkapillärer vilket hindrar andningen.
c. Lever, lungor, njurar.
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Max poäng: 122,5p
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus flO%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD

1. Vilka strukturella förändringar kan observeras i nekrotiska celler? (2p)

2. Vad innebär den sk akut-fas reaktionen ? (2p)

Göran Andersson
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD

3. Snabba överkänslighetsreaktioner (typ 1 reaktion) kan ge upphov till antingen begränsade lokala
reaktioner eller mer allvarliga systemiska reaktioner. (2p)
a.
b.

Beskriv den generella sjukdomsmekanismen för den snabba överkänslighetsreaktionen (celler och
mediatorer som är involverade).
Ge exempel på lokala respektive systemiska snabba överkänslighetsreaktioner och vad som skiljer
dem åt.

"OJNNFEJBUFIZQFSTFOTJUJWJUZSFBDUJPONBZPDDVSBTBTZTUFNJDEJTPSEFSPSBTBMPDBMSFBDUJPO
5IFOBUVSFPGUIFSFBDUJPOJTPGUFOEFUFSNJOFECZUIFSPVUFPGBOUJHFOFYQPTVSF

-PLBMB

4VTDFQUJCJMJUZUPMPDBMJ[FEUZQF*SFBDUJPOTIBTBTUSPOHHFOFUJD
DPNQPOFOU BOEUIFUFSNBUPQZJTVTFEUPJNQMZGBNJMJBM
QSFEJTQPTJUJPOUPTVDIMPDBMJ[FESFBDUJPOT

4. Cellmedierade immunreaktioner (typ 4 reaktioner) kan skilja sig åt väsentligt. Dessa kan bland annat ha
karaktären av allergiska reaktioner eller vara svar på infektioner. (2p)
a.
b.

Ge exempel på ett ämne som kan ge upphov till en cellmedierad allergisk reaktion och beskriv
mekanismen för denna.
Ge exempel på ett infektiöst agens som kan ge upphov till cellmedierad reaktion och beskriv
mekanismen för denna reaktion.

Birger Christensson

3

RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD

5. Systemisk administrering av glukokortikoider över en längre tid kan ge upphov till en rad problem. Ge
Text på fyra glukokortikoidrelaterade biverkningar och förklara vad de beror på. (4 p)
exempel

7JEIÚHBEPTFSFMMFSMÌOHBENJOJTUSFSJOHBWHMVLPLPSUJLPJEFSGÚSIÊNOJOHBWJNNVOGÚSTWBSFU HÊMMFS
BMMUTÌJOUFWJE"EEJTPOTTKVLEPN VQQTUÌSCJFGGFLUFS#MBOEEFTTBTFTFONJOTLBENPUTUÌOETLSBGUNPU
JOGFLUJPOFS GÚSTÊNSBETÌSMÊLOJOH NBHTÌSPDIPTUFPQPSPT7JEBSFTFTEFFGGFLUFSTPNTFTIPTFOQFSTPO
NFE$VTIJOHTTZOESPN
)ZQFSUPOJ TFLVOEÊSEJBCFUFT CÌMGFUNBPDIBUSPGJBWFYUSFNJUFUTNVTLVMBUVS TUSJBFJIVEFO ÚLBE
JOGFLUJPOTLÊOTMJHIFU HBMMTUFOTTKVLEPN EFQSFTTJPO

6. Preparat som minskar urinsyraproduktion eller ökar urinsyrautsöndring används för att behandla ett
inflammatoriskt tillstånd. Vilket? (1 p)

(JLU

Inger Johansson
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus flO%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD

7. Varför skall en l§ngvarig systemisk glukokortikoidbehandling trappas ner successivt när behandlingen
avslutas? (1 p)

8. Hur behandlas Ulcus duoedeni (2 p)?

"OUJCJPUJLB
11* 0NFQSF[PM
#FIBOEMJOHBWVMDVT
4ZSBTFLSFUJPOTIÊNNBSF UFY)CMPDLBSFFMMFS11*
4MFNIJOOFTLZEEBOEFNFEFM UFY.JTPQSPTUPM 1(&BOBMPH
4ZSBOFVUSBMJTFSBOEF-. UFY.BHOFTJVNIZESPYJEFMMFS"MVNJOJVNIZESPYJE
"OUJCJPUJLB "OOBSTPGUBSFDJEJWQHB)QZMPSJ 
9. Vilka tv§ huvudgrupper av preparat användes vid behandling av astma? Ge två exempel p§
läkemedelsgrupper inom varje huvudgrupp. (3 p).

Bronkdilaterande:
Dilation.
1. B2-agonister: Ökar cAMP och minskar kalcium IC i glatta muskelceller->
BV: Takykardi, arytmi, huvudvark, skelettmuskeltremor.
2. Antikolinergika: m3-blockad -> Dilation. Samt minskad slemsekretion.
3. Teofyllin (liten anvandning pga BV): Okar cAMP och cGMP IC samt kompetetiv antagonist pa
adenosin A1/A2-receptorer-> Dilation.
Anvands bara vid sva
r astma pga allvarliga BV; arytmi, kramper, somnloshet, arytmi, krakning, anorexi.
Inflammationsbekampande: Steroid som inhaleras. Anti-IgE. Leukotrienantagonist.

Inger Johansson
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RESTTENTAMEN DSMl
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD

10. Varför ska man inte använda näsdroppar med oximetazolin eliler xylometazolin mer än 10 dagar i sträck?
(2 p)

5PSLBSVUTMFNIJOOBOQHBLÊSMLPOTUSJLUJPO -.ÊSBBHPOJTUFS 

Inger Johansson
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RESTTENTAMEN DSMl
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus flO%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD

11. Beskriv kort med vad som avses med bakteriell adhesion och invasion. 2 p

"EIFTJPO#BLUFSJFSTPNTLBMMLPMPOJTFSBLSPQQFOVUUSZDLFSPGUBTÊSTLJMEBBEIFTJWBPSHBOFMMFS UFYGJNCSJFS%FTTBLBO
LÊOOBJHFOSFDFQUPSFSQÌWÊSEDFMMFO FMMFSJWÊWOBEFO WJMLFUNFEHÚSWJEIÊGUOJOHWFOCJPGJMNGPSNBUJPOCJESBSUJMM
CBLUFSJFMMBEIFTJPO
'JNSJFSQJMJTPNGÚSNFEMBSBEIFTJPOUJMMFVLBSZPUBDFMMFS
'QJMJTPNGÚSNFEMBSBEIFTJPOUJMMBOESBCBLUFSJFSPDILSÊWTGÚSLPOKVHBUJPO
'MBHFMMFSTPNÊSSÚSFMTFPSHBO
5ZQTFLSFUJPOTTZTUFNTPNBOWÊOETGÚSJOKFLUJPOBWQSPUFJOFSUPYJOFSJFVLBSZPUBDFMMFS
%FODFMMVMÊSBJOWBTJWJUFUFOÊSCFSPFOEFBWTQFDJGJLBWJVSMFOTGBLUPSFS.FLBOJTNFOÊSPGVMMTUÊOEJHULÊOE NFOWJTTBCBLUFSJFMMB
ZUQSPUFJOFSTUJNVMFSBSWJBDFMMNFNCSBOFUFQJUFMDFMMFOUJMMFUUFOEPDZUPUJTLUVQQUBHBWFOTUBLBCBLUFSJFS#FHSFQQFUJOWBTJWJUFUBOWÊOET
JCMBOEPDLTÌPNCBLUFSJFSTGÚSNÌHBBUUWÊYBJ JOWBEFSB WÊWOBEFSPDIPSHBO%FOOBGÚSNÌHBTBNNBOIÊOHFSNFECBLUFSJFOQSPEVLUJPO
BWFYUSBDFMMVMÊSBFO[ZNFSPDIUPYJOFS TBNUGÚSNÌHBBUUNPUTUÌLSPQQFOTPTQFDJGJLBGÚSTWBSTNFLBOJTNFS
12. Beskriv i korthet vad som menas med bakteriell konjugation. Vilken nytta har bakterien av detta fenomen?
2 p
#BLUFSJFSLBOJOIBNUBOZHFOFUJTLJOGPSNBUJPOHFOPN
5SBOTGPSNBUJPO6QQUBHBWMPTMJHU%/"GSB OPNHJWOJOHFO
5SBOTEVLUJPO5SBOTQPSUBW%/"NFMMBOCBLUFSJFSNFEIKÊMQBWCBLUFSJPGBHFS
,POKVHBUJPO5SBOTQPSUBW%/"NFMMBOCBLUFSJFSNFEIKÊMQBW'GBLUPSFS

4QSJEOJOHBWHFOFSNFMMBOCBLUFSJFS UFYHFOFSGÚSBOUJCJPUJLBSFTJTUFOT
,POKVHBUJPO*NQPSUBW%/"GSÌOFOBOOBOCBLUFSJFNIB'QJMVTTPNÚWFSGÚS'GBLUPSOUJMMNPUUBHBSDFMMFO4LwCBLUFSJFTFYw
'QJMJTPNGÚSNFEMBSBEIFTJPOUJMMBOESBCBLUFSJFSPDILSÊWTGÚSLPOKVHBUJPO
5SBOTGPSNBUJPO%JSFLUVQQUBHBW%/"BWLPNQFUFOUBCBLUFSJFDFMMFS
5SBOTEVLUJPO*OGÚSTFMBW%/"NIBCBLUFSJPGBH
"OHFUSFQSJODJQJFMMUPMJLBTÊUUNFEWJMLFOFOCBLUFSJFLBOEPOFSBTJOHFOFUJTLBJOGPSNBUJPOPNBOUJCJPUJLBSFTJTUFOTUJMMFOLÊOTMJHCBLUFSJF
B ½WFSGÚSJOHBWQMBTNJEWJBLPOKVHBUJPO
C 6QQUBHBWLSPNPTPNBMUFMMFSQMBTNJECVSFU%/"WJBUSBOTGPSNBUJPO
D 'BHNFEJFSBUVQQUBHWJBUSBOTEVLUJPO

13. a) Vad är lipapolysackarid (LPS) och b) hur kan
kropp känna igen LPS? c) Vilken oönskad
kroppsreaktion kan igenkänning av LPS leda till? En annan grupp bakteriekomponenter kan leda tillliknande
oönskade kliniska
d) Vad kallas de? 2p
-14ÊSGÚSBOLSBEJZUUSFNFNCSBOFU LÊOOTJHFOBW5-3QÌNBLSPGBHFS EFOESJUJTLBDFMMFS NGMWJMLFUMFEFSUJMMTZOUFTBWQSPJOGMBNNBUPSJTLBDZUPLJOFS GFCFSPDIDIPDL 
,BQTFMOÊSGÚSBOLSBEWJECBLUFSJFOTDFMMWÊHHPDIIBSPGUBFOBOUJGBHPDZUÊSFGGFLU
4MJNFÊSGSJFYUSBDFMMVMÊSQPMZTBDLBSJETPNIÌMMFSTBNNBOCBLUFSJFSOBJTLCJPGJMN
-14&OEPUPYJO
-ÌOHBTPDLFSLFEKPSTPNÊSGÊTUBJEFUZUUSFMBHSFUBWGPTGPMJQJEFSJDFMMNFNCSBOFU
7ÌSBUJNNVOTZTUFNSFBHFSBSLSBGUJHUQÌEFTTBZUUSFTPDLFSLFEKPS GGBUPMMMJLFSFDFQUPST

Mikael Rehn
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RESTTENTAMEN DSMl
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD

13. Ange tre olika antimikrobiella komponenter som ingår i det medfödda immunförsvaret. 3p

14. Beskriv kort vad som menas med ett bakteriellt a) exotoxin, b) enterotoxin, c) neurotoxin och d) cytotoxin?
2p

15. Ange två tänkbara nackdelar med att använda desinfektionsmedel i hemmen. lp

Mikael Rehn
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:

16. Nämn två sätt eller metoder man kan tillämpa för att klassificera bakterier. lp
l

17. Ange två viktiga princ;iper som skiljer bakterier från virus.

lp

18. Vilka av följande termer tillskrivs bakterier och vilka tillskrivs virus. 2 p
Kapsel
Kapsid
Omvänt transkriptas (reverse transcriptase)
Peptidoglukan

19. Vad menas med nakna och höljebärande virus? Nämn två viktiga skillnader i egenskap som finns mellan
dessa virustyper? 2p

Mikael Rehn
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD

20. Nämn minst tre viktiga inträdesportar för virusinfektioner. 3p

21. Förklara begreppet virustropism. lp

Mikael Rehn
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD

22. En 70-3rig man som f3r täta tvingande trängningar till vattenkastning samt upplever svärigheter med
att börja urinera samt med att tömma billsan helt undersöks av en urolog som finner att prostatan är
förstorad. Transurethral prostataresektion är utförd och den mikroskopiska bilden av den erh311na
prostatavävnaden visar nodulära förändringar best3ende av körtlar omgivna av strama. Vilken
cellpatologisk process har lett till detta tillst3nd?

(lp)

A. Hypertrofi
B. Glattmuskelmetaolasi
C. Atrofi
D. Hyperplasi
E. Hyperemi
23. Vid obduktion väger hjärtat av en 63-3rig man endast 250 gram. Hjärtats bägge kamrar är smil.
Myakardiet är fast i konsistens och har homogen mörk chokladbrun färg. Kranskärlen visar lätt
arterioskleros. Vilken av följande substanser kan hittas i stor mängd i myakardiet vid mikroskopisk
undersökning?

(lp)

A. Melanin
B. Lipofuscin
C. Hemosiderin
D. Bilirubin
E. Kol
24. Hur pilverkar kortikosteroidbehandling särläkningsprocessen?

(lp)

A. Förkortar den genom att den främjar neutrafilinfiltration av s3ret.
B. P3verkar ej.
C. Förlänger den genom minskad kollagendeposition.
D. Leder till ökad bindvävsdeposition genom utsöndring av fibroblasttillyäxtfaktorer (FGF).

Karo/y Dolapcsiev
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:_

25. Hur benämns en: (3p)
a) malign tumör
b) malign tumör
c) benign tumör
d) benign tumör
e) benign tumör
f) malign tumör

fettväv?
körtelepitel?
blodkärl?
skivepitel?
körtelepitel?
uterusväggens muskulatur?

a) liposarcom
b) adenocarcinom
c) hemangiom
d) skivepitelpapillom
e) adenom
d) leiomyosarkom

26. Ange tre olika mekanismer för inaktiveringen av en tumörsuppressorgen. (0,75p)

Inaktiverande mutationer, inaktiverade promotorer, gendeletioner

27. stadieindelningen beskriver utbredningen av cancersjukdomen och stadiet vid diagnostillfället är den
viktigaste prognostiska faktorn_för överlevnad. stadieindelningen görs enligt TNM-klassifikationen. Beskriv de
tre komponenterna som
i TNM-systemet. (lp)

T = beskriver tumörens storlek och om den är in situ eller invasiv.
N = beskriver om närliggande lymfkörtlar är engagerade.
M = beskriver om fjärrmetastaser föreligger.

Lorand Kis
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:

28. Nämn tre virus som betraktas som tumörvirus hos människa. (0,75p)

EBV (Burkitts lymfom)
HPV16,18 (Cervixcancer)
HBV, HCV (hepatocellulär carcinoma)
HHV8 (Kaposis sarcom)

29. Nämn fyra biologiska egenskaper som kännetecknar en cancercell ("The hallmarks of cancer").
(2p)
-

Produktion av egna tillväxt-signaler
Okänslighet mot anti-tillväxt-signaler
Motståndskraft mot apoptos
Insöndring av angiogenesfaktorer
Obegränsat antal celldelningar
Förmåga att metastasera och invadera

30. Förklara vad som menas med (lp)
a). carcinoma in situ,
b). aneuploidi.

a) tumör med maligna drag men som ännu inte penetrerat basalmembranet.
b) övertalighet eller undertalighet av kromosomer.

Lorand Kis
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 1225p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD

31. Ge exempel på icke-infektiösa (sterila) myokarditer (2,5p)

I samband med reumatisk feber, vid autoimmuna sjukdomar. Fiedlers
jättecellsmyokardit, Löfflers syndrom, etc.

32. Vilka faktorer är avgörande för skadans omfattning vid en arteriell blodpropp?
(2,5p)

a) Vaskulaturens anatomi, t.ex. förekomst av kollaterala flöden
b) Hur snabbt ockulsionen inträder
c) Vävnadens hypoxikänslighet.

33. Beskriv patagenesen vid medfödda hjärtfel som leder till blue baby.
Vilka är de vanligaste formerna? (2,5p)

En shunt från höger till vänster hjärthalva => venöst blod kommer ut i stora kretsloppet.
Exempel:
1) Fallot’s tetralogi (VSD, pulmonell stenos, förbipassge av aorta, hö kammarhypertrofi),
2) Total transposition av aorta och truncus pulmonalis,
3) öppen ductus arteriosus,
4) Tricuspidalis atresi (=avsaknad av valva tricuspidalis).

Leif Andersson
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:_

34. Astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är två stycken obstruktiva lungsjukdomar. Hur skiljer sig
dessa båda sjukdomar åt mikroskopiskt? (3p)

Astma: hypertrofi och hyperplasi av glattmuskulatur i bronkväggen, för mkt slemproduktion,
inflammation, muskelkontraktion.
KOL: Kronisk bronkit = Hypertrofi och hyperplasi av submucösa körtlar i bronkväggen och ökad
slemsekretion
Emfysem = förstorning av de luftbärande strukturerna distalt om de terminala bronkiolerna och
nedbrytningen av väggen i acinus

35. Nämn de 3 vanligaste histomorfologiska subtyperna av lungcancer. {l,Sp)

Skivepitelcancer, adenocarcinoma, småcellig cancer.

36. Nämn 3 riskfaktorer för att utveckla lungcancer. (1,5p)

Tobaksrök, storstadsmiljö, gruvarbete, radonexponering, dammexposition, kronisk irritation, fibros.

Robert Nilsson
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
KOD:
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

37. Chronic gastritis: explairi the possible aetiologies, microscopic changes, and long-term risks.
(2p)

Etiologi:
1) H.pyloris-infektion: [bakterien skadar epitelet och leder till att epitelceller fjällas av i ökad
utsträckning och kronisk inflammation av mukosan i antrum.]
2) Autoimmunitet: [autoantikroppar mot parietalcellerna och IF-binding sites ger kronisk
inflammation i mukosan i corpus.]
3) kemisk skada: [pga läckage av galla eller reflux av alkalisk duodenuminnehåll.]
Mikroskop: gradvis körtelatrofi, fibros, intestinal metaplasi.
Risker: ulcer, adenocarcinom.

38. Chronic pancreatitis: what are the possible aetiological factors? Which pathological changes does the
pancreas undergo? What are the main clinical signsand symptoms? (l,Sp)

Etiologi: Alcohol, tobak, obstruktion, ärtfliga faktorer (cystisk fibros), hög fetandel i dieten,
proteinmalnutrition, idiopatisk.
Patologiska förändringar: Fibros mellan lobuli, atrofi av acini, ev. förlust av Langerhanska
cellöar.
Symtom: Svår smärta som strålar mot ryggen, steatorhea, diabetes mellitus

39. What is diverticular disease? What are the possible complications of it?
(lp)

Divertikulär sjukdom = bråck i slemhinnan i/genom tarmväggen orsakad pga ökat intraluminalt
tryck. Ses vid fiberfattig kost (huvudparten av tarminnehållet trycker mucosan genom "luckor" i
tarmväggen.
Komplikationer = divertikulit, divertikulär abscess, perforation, blödning.

Caroline Verbeke
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD

40. Vad avses med den kliniska diagnosen leukop/aki och vad kan en leukopl_aki leda till

sikt? (l,Sp)

Vit beläggning i slemhinnan. Skivepitelcancer.

Sven Lindskog
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD

41. V Redogör för makroskopiska och mikroskopiska bilden vid peniscancer.
(3 p)

Mikroskopi: Skivepitelcancer. Dysplasi.
Makroskopi: ulcererad krater och exofytisk växt under preputiet eller kanten av glans.
Som växer utåt

42. Vilken av följande tumörer har bäst prognos? (lp)
l. Prostatacancer Gleason score 4+5=9
2. Klarcellig njurcancer
3. Seminom
4. Urotelial cancer G3 pT2
5. Njurbäckencancer

43. En 55-årig dam söker dig för att hon märkt blod i urinen. Hon har märkt att urinen luktar lite illa och hon
har täta trängningar till vattenkastning.(2p)
a. Sannolikast diagnos?
b. Du arbetar på en kirurgisk klinik. Hur utreder du?

a) Cystit (nedre urinvägsinfektion).
b) Nitrit och granulocytesterastest.

Lars Egevad
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:_

44. Hur nl3r smittämnet vid en infektion CNS? (3p)

Infektiös agens når CNS via blodbanan direkt eller efter trauma.
Retrograd axonal transport utnyttjas av rabies och HSV.
Över blodhjärnbarriären.
Via plexus choroideus.
Via n.opticus.

45. Vilka typer av primära och sekundära demenserkänner du till?
Ge minst tre exempel av primära och sekundära demenser. Ge en kort: beskrivning av en primära resp.
sekundär demens (6p)

Primära demenser: Alzheimers, Huntingtons, Parkinsons.
Sekundära: Multi-infarkt, Post-traumatisk, Post-encefalit.
.
Alzheimers = presenil. beror på kronisk, nedbrytande hjärnsjukdom. I sjukdomsbilden ingår för
tidigt inträdande av senilitet, förvirring och talrubbningar. Förtviningen av nervceller i hjärnan har
likheter med för tidigt åldrande.
.
Multi-infarktsdemens = Förlust av högre hjärnbarksfunktioner, men med bibehållen medvetenhet,
till följd av multipla kortikala eller subkortikala hjärninfarkter. Minne, omdöme,
uppmärksamhetsregister och impulskontroll är ofta nedsatta och kan åtföljas av
pseudobulbärpares, hemipares, onormala reflexer och andra tecken på lokala
nervfunktionsstörningar.

Peter Collins
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:

46. Diabetes mellitus är en sjukdom där patienterna riskerar att utveckla långtidskomplikationer. Nämn tre
organ som drabbas och förklara hur skadorna uppstår. (3p)

Näthinna, njurar, hjärna - opthalmopati, nefropati, neuropati fås till följd av mikroangiopati pga
hypertoni, glykosylering av proteiner i kärlväggarna, ökad produktion av basalmembranets
komponenter, ökad trombocytaggregation.

Anders Höög
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:

47. Vilka förändringar/ symtom uppkommer hos patienter med aldosteronproducerande tumörer. Vad
dessa tumörer med ett egetnamn? (3p)

Påtaglig uttröttbarhet av muskulaturen, törst, ökade urinmängder. Vid undersökning noteras
hypertoni med hypokalemi och lätt hypernatremi. Conn's tumör.

48. Förklara vad sekundär hyperparathyreoidism innebär? Vad är uppkomstmekanismen. Vilka förändringar kfn
uppmätas i blodet? Vilken histopatologisk diagnos (PAD) ses i parathyreoideakörtlarna? (l,Sp)
'

Sekundärt till kalciumförluster (oftast p g a njurinsufficiens) sker en kompensatoriskt
stegrad PTH-utsöndring för att försöka upprätthålla ett normal S-Ca2+.
Blodanalyser visar förhöjt PTH, lätt sänkt eller normalt S-Ca2+ och förhöjt
S-Pi. PAD: Parathyreoideahyperplasi

Anders Höög
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:

49. Matcha ovarialtumörtyp med tumörgrupp (3p):
A: Omoget teratom
B: Mucinös cystadenom
C. Dysgerminom
D. Brenner tumör
E. Granulosacell turnor.
F. Serös cystadenocarcinom

1.
2.
3.

Epitelial tumör
Gradcellstumör
Sex cord stromalcells tumör

A. 2
B. 1
C. 2
D. 1
E. 3
F. 1

50. Matcha tumörtyp till orsaken: (3p)
A: Serös cystadenocarcinom i ovarium
B: Endometrioid earpuscancer i endometrium
C: Skivepitelcancer i cervix

1.
2.

BRCA1 gen mutations bärare
Ökad östrogenhalt I kroppen

3.

HPV

A. 1
B. 2
C. 3

Joe Carlson
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:

51. Vilka symtom ger Mb. Paget i bröst? Vad är orsaken till sjukdomen? (2p)

Eksem på bröstvårtan. Adenocarcinoma in situ i bröstvårtans epidermis.

52. Var i kroppen kan du hitta s k abberant mammae. (lp)

Var som helst utefter mjölklisten.

Elina Eriksson
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/10%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)
53. En yngre man söker Dig för en knöl till vänster
Lymfom. (2p)
1)
2)

halsen.

KOD:

visar att det är ett Hodgkin

Vad kallas den cell som karakteriserar denna typ av lymfom?
Vilken är den vanligaste varianten av Hodgkins lymfom?

1) Hodgkinceller / Reed-Sternbergceller
2) Nodulär skleros

54. En
flicka inkommer i
med halsfluss och feber samt trötthet. Flickan är blek. Vid
undersökningen finns multipla förstora lymfkörtlar vid halsen. Blodprover visar anemi och leukocytos. I
utstryken ses en ökning av blaster. (2.5p)
1) Vilken hematologisk sjukdom misstänker du?
2) Vilken motsvarande tumörsjukdom är vanligast hos äldre vuxna?
Vad är orsaken till infektionen?

1) ALL.
2) AML.
Granulocytopeni.

Leonie Saft
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:

55. Vad kännetecknar histopatologin för malignt fibröst histiocytom (2p).

Mikroskopiskt ses mkt nekroser, pleomorfism, myxoida områden som är cellfattiga o slemrika.
Dessutom finns jätteceller, fibroblaster, inflammatoriska celler.

56. 2. Två orsaker till ganglion i led eller senskida? Vanligaste Iokaiisatian av ganglion? (2,5 p)

Överansträngd led eller trauma.
Ganglion är en slags senknuta som är en vätskefylld utbuktning som bildas i anslutning till en led.
Oftast sitter den på ovansidan av handen eller foten.

Olle Larsson
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RESTTENTAMEN DSM1
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus flO%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)

KOD:.

57. Beskriv aktinisk keratos (klinisk betydelse,histologisk bild, etiologi). (3p)

Klinisk betydelse: premalignt potential. Skivepitelcancer som kan uppstå i aktiniska keratoser
metastaserar långsamt.
Histologisk bild: Parakeratos, oregelbunden epitelial hyperplasi, strukturell atypi, cellulär atypi, ingen
dermal infiltration.
Etiologi: UV-inducerad.

Sten Stemme
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RESTTENTAMEN DSMl
Max poäng: 122,5p
HT12 Ej duggabonus/l O%
Godkänd gräns 79,5p(65%)
Godkändgräns vid duggabonus (äldre kursare) 67p (55%)
58. Vilken är den egentliga skillnaden mellan

,., .

KOD:_

och nefritiskt syndrom? (lp),

Nefrotisk syndom: ökad glomerulär permeabilitet ger massivt läckage av proteiner.
Nefritisk syndrom: inflammation skadar de glomerulära kapillärerna vilket ger läckage av
blodkroppar (hematuri).
59.
a) Vilket är det tidigaste symtomet som kan signalera att en patient med diabetes
utveckla diabetesnefrooati som till slut leder till terminal njursvikt. (lp)

sikt löper stor risk att

b) När ungefär efter debuten av diabetessjukdomen kan man förvänta sig att detta symtom börjar uppträda.
(lp)

a) Mikroalbuminuri.
b) 15-25 år

60. En tidigare frisk kvinna har av distriktsläkare blivit ordinerad antiinflammatoriska tabletter pga. värk i höger
Efter
dygn, uppsöker hon sin doktor
hon inte känner sig "bra". Ett blodprov visar kraftigt
förhöjt 5-kreatinin . Vilken typ av njursjukdom
man misstänka kan ha drabbat sekreteraren. (lp)

Membranös nefropati

61.En patient med myelom sedan ett
Vad

tillbaka utvecklar ett nefrotiskt syndrom.

man i första hand misstänka orsakar detta? (lp)

Bence-Jonesproteiner

Georg Jaremko
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SLUTTENTAMEN DSM1
VT13 Duggabonus

Max poäng: 87,25p
Godkänd gräns 56,5p(65%)
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SLUTTENTAMEN DSMl

VT13 Duggabonus

Max poäng: 87,25p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD: _ __

24. Vad händer i bronkepitelet till följd av långvarig rökning? (lp)
a. Skivepitelhyperplasi
b. Skivepitelhypertrofi
c. Skivepitelmetaplasi
d. Bägareelisförlust
e. Cylindercellagenesi

25. En 35-årig kvinna skadas i en trafikolycka. Hon ådrar sig en vänstersidig lårbensfraktur och benet
gipsas. Efter ett par veckor har diametern på hennes vad minskat. Denna förändring ses till följd av en
process i vadmuskulaturen. Vilken? (lp)
A) Aplasi
B) Atrofi
C) Hypoplasi
D) Hyalines
E) Dystrofi

26. En 23-årig kvinna genomgår kejsarsnitt och incisionsområdet sutureras. Suturerna tas bort efter en
vecka Vilket påstående beskriver såret bäst vid suturborttagningens tidpunkt? (lp)
A.Granulationsvävnad finns fortfarande kvar
B.Kollagennedbrytning överstiger kollagensyntes
C. Draghållfastheten av såret är ca 80 %jämfört med normal vävnad
D. Myofibroblaster kontraherar
E. Draghållfastheten kommer inte längre att öka

27. En 40-årig man med alkoholöverkonsumtion läggs in på sjukhus pga ikterus, ascites och hepatisk
encefalopati. Efter ett par dygn avlider patienten. Vid obduktion ser man fettomvandlad förstorad
kroppar i
lever. Mikroskopiskt hittar man makrovesikulär steatos samt förekomst av Mallory
Text
hepatocyterna. Mallory kroppar är exempel på: (lp)
a. Kolhydratinlagring
Mallory-Denk bodies. These consist of tangled
b. Fettinlagring
skeins of intermediate filaments (including ubiquitinated
keratins 8 and 18) and are visible as eosinophilic
c. Hemosiderininlagring
cytoplasmic
d. Proteininlagring
inclusions in degenerating hepatocytes
e. Kolinlagring
"DLVNVMBUJPOBWDZUPTLFMFUBMBQSPUFJOFS .BMMPSZIZBMJOoBMLPIPMJOEVDFSBEMFWFSTLBEB OFVSPGJCSJMMÊSBUSBTTFM

Karo/y Dolapcsiev
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sLUTTENTAMEN DSM1

VT13 Duggabonus

KOD:. _ __

Max poäng: 87,2Sp
Godkänd gräns 56,Sp(65%)

28. Hur benämns en (2p, 0,2Sp/ rätt svar)
a) benign tumör
fettväv?
b) malign tumör
körtelepitel?
c) malign tumör
blodkärl?
d) malign tumör
skivepitel?
e) benign tumör
körtelepitel?
f) benign tumör
uterusväggens muskulatur?
g) malign tumör
pigmentceller (melanocyter)?
h) malign tumör
placentas trofoblastceller?

-JQPN

a) _____________________________________

"EFOPDBSDJOPN
)FNBOHJPTBSLPN
d) __

4LJWFQJUFMDBSDJOPN CFOJHOCFOÊNOTTLJWFQJUFMQBQJMMPN
BEFOPN
MFJPNZPTBSLPN

NFMBOPN
g) ________________________________
_
$IPSJPDBSDJOPN

29. Tumörutveckling och celltillväxt är kopplade till varandra. Vilka av dessa
Markera ett sant samband med krvss. (2,5p)
Tumörer utvecklas mest i

vävnader där celltillväxten är hög.

gäller?
[ Y]

Förhöjd celltillväxt i samband med kronisk cellskada, celldöd och
cell regeneration
inte risken för tumörutveckling.

[ ]

Celltillväxt är en viktig förutsättning under tumörutveckling för
initiering, promotion som progression och metastasering.

[ Yl

Ett högt differentierat skivepitelcarcinom växer
lågt differentierat skivepitelcarcinom.

[ YI

Ett högt differentierat skivepitelcarcinom svarar bättre
än ett
differentierat skivepitelcarcinom.

än ett

[ ]

Lorand Kis
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sLUTTENTAMEN DSM1

VT13 Duggabonus

Max poäng: 87,25p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

30. Ange tre olika mekanismer för aktiveringen av en prataonkogen med exempel
vilken denna är aktiverad. (2,25p)
Mekanism

Protoonko2en

KOD: _ __

en gen och en cancer i

Cancer

31. Beskriv 4 möjliga naturliga spridningsvägar för maligna tumörer (ej iatrogena spridningsvägar).
(2p, O,Sp/ rätt svar)

4QSJEOJOHTWÊHBS
t 1FSDPOUJOVJUBUFNoEJSFLUÚWFSWÊYUQÌPNLSJOHMJHHBOEFPSHBOWÊWOBE
t -ZNGBUJTL
SFHJPOBMBMZNGLÚSUMBS TFOUJOFMOPEF
t 7FOÚT

WJBIÌMWFOFOMVOHPS
WJBQPSUÌEFSOMFWFSO

t "SUFSJFMM
$/4 TLFMFUU OKVSBS
t 1FSJOFVSBM 1/* 1FSJOFVSBMWÊWOBEOFSWFS TNÊSUB
t *TFSÚTBIÌMSVNoDBSDJOPT
t *OUSBFQJUFMJBMTQSJEOJOHo.C1BHFUT
t *OUSBUFDBMTQSJEOJOHoJMJLWPSSVNNFU

Lorand Kis
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SLUTTENTAMEN DSM1

VT13 Duggabonus

Max poäng: 87,25p
Godkänd gräns 56,5p(65%)

32. Nämn tre tidiga och tre sena komplikationer till hjärtinfarkt (3p)

KOD: _ __

4FGÚSFHÌFOEFTJEB

Plötslig död, arrytmi, akut hjärtsvikt, murala tromboser, myokardruptur, angina pectoris.

5JEJHBI
"SSIZUINJB "DVUF)' DBSEJPHFOJDTIPDL EFBUI
4FOBEZHO
'SFFXBMMSVQUVSFUBNQPOBEFQBQJMMBSZNVTDMFSVQUVSFNJUSBMSFHVSHJUBUJPO
JOUFSWFOUSJDVMBSTFQUBMSVQUVSFEVFUPNBDSPQIBHFNFEJBUFETUSVDUVSBMEFHSBEBUJPO
WFDLPS'MFSBNÌOBEFS
-7QTFVEPBOFVSZTN NVSBMUISPNCVTiQMVHTwIPMFJONZPDBSEJVNiUJNFCPNCw 
%SFTTMFSTZOESPNF )' BSSIZUINJBT USVFWFOUSJDVMBSBOFVSZTN PVUXBSE
CVMHFEVSJOHDPOUSBDUJPO iEZTLJOFTJBw 
33. En 82-åriq dam har ett par månader lidit av värk i höger tinning.
Där kan palperas en ömmande resistens. SR är 56.
Under de senaste två veckorna har synen på höger öga
dramatiskt försämrats. Vad kan det röra sig om? (l,Sp)

Temporal- eller jättecellsarterit.

34. Vad innebär chock? Vilka typer av chock känner du till? (3p)
När den cirkulerande blodvolymen är otillräcklig i förhållande till vaskulaturens kapacitans.
Ex. kardiogen, hypovolemisk, septisk, anafylaktisk, neurogen chock.

$)0$,
,MJOJTLBGZOE
t 5BLZDBSEJ
t 0UJMMSÊDLMJHCMPEWPMZN
o ,BMMIVE
o 0MJHVSJ
t .FUBCPMJTLBDJEPT

Claes Lindh

s

SLUTTENTAMEN DSM1

VT13 Duggabonus

Max poäng: 87,2Sp
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD: _ __

35. Nämn de tre vanligaste histomorfologiska typerna av lungcancer. (2p).
Skivepitelcancer, adenocarcinom, småcellig cancer

36. Mesoteliom ses i Sverige huvudsakligen hos män. Varför? (2p).
Nästan uteslutande män som har haft yrken där man i arbetsmiljön har exponerats för asbest
Bronchogenic carcinoma > mesothelioma
.&405&-*0.
1BUPHFOFT
.ZDLFUMÌOHTBNUVNÚSVUFDLMJOH
5VNÚSFOLBOBOUJOHFOJOOFIÌMMBGJCSPCMBTUMJLOBOEFDFMMFSFMMFSFQJUFMMJLOBOEFDFMMFS7BOMJHBTUFÊSFOCMBOEOJOHBW
CÌEBÊSEFFQJUFMMJLBTFSUVNÚSFOVUTPNFOBEFOPDBSDJOPN
ÊSUVNÚSFOGJCSPCMBTUMJLTFSEFUVUTPNFUUGJCSPTBSLPN4ÊNSFQSPHOPTQHBMÊHSFEJGGFSFOUJFSBE
DJSLBÌSTÚWFSMFWOBE
&UJPMPHJ
SVOULWJOOPSPDIDJSLBNÊOESBCCBTÌSMJHFO
0STBLBTBWBTCFTUPDIBTCFTUMJLOBOEFNBUFSJBM
ESBCCBSGGBCZHHBSCFUBS SÚSNPLBSF WBSWTBSCFUBSF EÊSGÚSNZDLFUNFTPUFMPJNJIBNOTUÊEFSTPN(ÚUFCPSH NBMNÚ
NGM
&SPOJUÊSFOBTCFTUMJLOBOEFGJCFSTPNÊSÊONFSDBSDJOPHFOÊOBTCFTUPDIHFSNFTPUFMJPN4QFDJFMMUJOUSFTTFJ
4UPDLIPMNQHBJNNJHSBOUFSGSÌOUVSLJFU%FUSÚSTJHPNCZBSJUVSLJFUEÊSNBOCSZUFSFSPOJUPDIBOWÊOEFSEFU
TPNJTPMFSJOHTNFEFM
BWEFTPNCPSJEFTTBCZBSEÚSJNFTPUFMJPN

Robert Nilsson
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t )JTUPMPHJTLUUWÌUZQFS FOMJHU-BVSÏO 
o*OUFTUJOBMUZQ
t "UZQJTLBLÚSUMBS MJLOBOEFBEFOPLBSDJOPNJLPMPO
t 0GUBQPMZQPJEFMMFSVMDFSFSBOEF
t 4UPSHFPHSBGJTLWBSJBUJPO NÊOLWJOOPS
t 6UHÌSGSÌOBEFOPNPDIEZTQMBTJ
t 3FMBUFSBEUJMMNVUBUJPOJFY"1$HFO CFUBDBUFOJOFMMFSNJLSPTBUFMMJUJOTUBCJMJUFU .4*
o%JGGVTUZQ
t *OGJMUSBUJWBEZTLPIFTJWBwTJHOFUSJOHDFMMFSwNFETUPSTMFNWBLVPM
t 7ÊYFSEJGGVTUJWÊHHFONFECJOEWÊWTCJMEOJOH EFTNPQMBTJ MJOJUJTQMBTUJDB
t -JUFOHFPHSBGJTLWBSJBUJPO NÊOLWJOOPS
t *OHFOQSFLVSTPSMFTJPO
t 3FMBUFSBEUJMMNVUBUJPOJ$)%HFO GBNJMKÊSWBSJBOU

3FGMVYFTPGBHJU (&3% &TPQIBHVT&TPGBHVTSFGMVY

SLUTTENTAMEN DSM1

VT13 Duggabonus

Max poang: 87,25p
Godkand grans 56,5p(65%)

KOD: _ __
4FGÚSFHÌFOEFTJEB

37. What is reflux oesophagitis? Define and explain the possible causes and complications or risks associated
with this condition. (lp)

38. Gastric cancer of intestinal type and of diffuse type: describe both cancer types and explain in which
aspects they differ (e.g., tumour site, morphological appearance, associated risk factors, patient age) (lp)

4FGÚSFHÌFOEF
TMJEFPDLTÌ

t )JTUPMPHJTLUUWÌUZQFS FOMJHU-BVSÏO 
o*OUFTUJOBMUZQ
t "UZQJTLBLÚSUMBS MJLOBOEFBEFOPLBSDJOPNJLPMPO
t 0GUBQPMZQPJEFMMFSVMDFSFSBOEF
t 4UPSHFPHSBGJTLWBSJBUJPO NÊOLWJOOPS
t 6UHÌSGSÌOBEFOPNPDIEZTQMBTJ
t 3FMBUFSBEUJMMNVUBUJPOJFY"1$HFO CFUBDBUFOJOFMMFSNJLSPTBUFMMJUJOTUBCJMJUFU .4*
o%JGGVTUZQ
t *OGJMUSBUJWBEZTLPIFTJWBwTJHOFUSJOHDFMMFSwNFETUPSTMFNWBLVPM
t 7ÊYFSEJGGVTUJWÊHHFONFECJOEWÊWTCJMEOJOH EFTNPQMBTJ MJOJUJTQMBTUJDB
t -JUFOHFPHSBGJTLWBSJBUJPO NÊOLWJOOPS
t *OHFOQSFLVSTPSMFTJPO
t 3FMBUFSBEUJMMNVUBUJPOJ$)%HFO GBNJMKÊSWBSJBOU
t.FUBTUBTFSJOH
o-ZNGPHFOUSFHJPOBMBLÚSUMBS MHMTVQSBDMBWJDVMBSJT 7JSDIPXTLÚSUFM
o)FNBUPHFOUMFWFS MVOHB $/4
o1FSJUPOFBMUPWBSJVN ,SVLFOCFSHUVNÚS

39. Coeliac disease: explain the underlying cause and pathomechanism, the histological changes, the clinical
signs and symptoms, and the possible complications of this disease. (lp)

&MPOHFSBEFLSZQUPS

$FMJBLJ

Caroline Verbeke

t*NNVONFEJFSBEFOUFSPQBUJUSJHHBEBWFYQPOFSJOHGÚSHMVUFO WFUF SÌH LPSO
t1SFWBMFOT JWÊTUWÊSMEFO
t(FOFUJTLQSFEJTQPTJUJPO )-"%2 )-"%2
7
t"VUPJNNVONFLBOJTN JOWPMWFSBSCÌEF5PDI#DFMMFSNFECJMEOJOHBWBOUJLSPQQBSNPUUSBOTHMVUBNJOBT
t,PSTSFBLUJPOTPNTLBEBSFQJUFMFUPDITMFNIJOOBO WJMMVTBUSPGJJUVOOUBSNPDIJOUSBFQJUFMJBMMZNGPDZUPT
4JHOFUSJOHDFMMTXJUIMBSHFDZUPQMBTNJDNVDJOWBDVPMFT
PDIFMPOHFSBEFLSZQUPS
t.BMBCTPSQUJPO UJMMWÊYUIÊNOJOHIPTCBSO
BOEQFSJQIFSBMMZEJTQMBDFE DSFTDFOUTIBQFEOVDMFJ
t4ZTUFNJTLBNBOJGFTUBUJPOFSEFSNBUJUJTIFSQFUJGPSNJTNN

SLUTTENTAMEN DSM1

VT13 Duggabonus

Max poang: 87,25p
Godkand grans 56,5p (65%)

KOD:___,...__

4FGÚSFHÌFOEFTJEB

40. Ulcerative colitis: characterize this disease in terms of clinical signs and symptoms, involvement of the
gastro-intestinal tract, macro- and microscopic changes, and possible complications. (lp)
6MDFSÚTLPMJU
t%SBCCBSFOEBTULPMPO FWTLCBDLXBTIJMFJU
t#ÚSKBSBMMUJEJSFLUVN TFEBOJQSPYJNBMSJLUOJOHCFSPFOEFQÌVUCSFEOJOHHSBE
t,POUJOVFSMJH EJGGVTVUCSFEOJOH
t0NUPUBMLPMJUSJTLGÚSUPYJTLNFHBLPMPO
t6UUVOOBEWÊHH HSBOVMFSBESÚETMFNIJOOB
t4ZNQUPNCMPEJHEJBSSÏFSPDICVLTNÊSUB
t)JTUPMPHJ
o*OGMBNNBUJPOCFHSÊOTBEUJMMNVLPTBPDITVCNVLPTB
o,SZQUJUFS TUPSBLSZQUBCTDFTTFS
o:UMJHBCSFEBVMDFSBUJPOFS
o1TFVEPQPMZQFS TWVMMFOSFBLUJWUGÚSÊOESBETMFNIJOOBNFMMBOPNSÌEFOBWVMDFSBUJPO
o"USPGJPDITUSVLUVSFMMBGÚSÊOESJOHBSBWNVLPTBO
o*OHBHSBOVMPN
t3JTLGÚSEZTQMBTJVUWFDLMJOHPDIDBODFS
o½LBSNBSLBOUFGUFSÌSTTKVLEPN
o4UÚSSFSJTLWJEUPUBMLPMJU
o4UÚSSFSJTLKVPGUBSFTLPWPDIKVLSBGUJHBSFJOGMBNNBUJPO
o½WFSWBLOJOHTQSPHSBNNFESFHFMCVOEFOLPMPTLPQJPDICJPQTJ

41. Name and briefly characterize 4 benign large bowel polyps. (lp)
#FOJHOBUVNÚSFS
t1PMZQFS JDLFOFPQMBTUJTLB
o*OGMBNNBUPSJTLB SFBLUJWBQHBLSPOJTLTLBEB
SFHFOFSBUJPOPDIJOGMBNNBUJPO
o1FVU[+FHIFSTQPMZQFS IBNBSUPN
o+VWFOJMBQPMZQFS IBNBSUPN
o)ZQFSQMBTUJTLB WBOMJHB NN ÌSTÌMEFSO WÊOTUFSLPMPO

0DLTÌIBNBSUPN

7JMLFOÊSWBOMJHBTUFPSTBLFOUJMMQBOLSFBUJU
4WBS(BMMTUFOFMMFSBMLPIPMÚWFSLPOTVNUJPO
42. Chronic pancreatitis: what are the possible aetiological factors? Which pathological changes does the
pancreas undergo? What are the main clinical signs and symptoms? (lp)

.BLSPTLPQJTLULBOIBFNPSSIBHJTLBPDIGFUUOFLSPUJTLBPNSÌEFOTFT

Caroline Verbeke

8

SLUTTENTAMEN DSMl
VT13 Duggabonus

KOD:. _ __

Max poäng: 87,2Sp
Godkänd gräns 56,5p(6So/o)

43. Vilken är den vanligaste orsak tilllevertransplantation hos barn? (lp)

44. Nämn de 3 vanligaste orsaker till fettlever. (2p)

4UFBUPTGFUUBDLVNVMBUJPOJIFQBUPDZUFS
"MLPIPMLPOTVNUJPO
½WFSWJLU FOMJHUXJLBOWBOMJHBTUFPSTBLFO
%JBCFUFT
)ZQFSMJQJEFNJ
-ÊLFNFEFMESPHFS

7JMLBMFWFSTLBEPSLBOÚWFSLPOTVNUJPOBWBMLPIPMHF
4WBS'FUUMFWFS BMLPIPMIFQBUJU $JSSIPT $BODFS

4LSVNQMFWFS MFWFSDJSSIPT ÊSFUUBMMWBSMJHUUJMMTUÌOEPNCMBOEBOOBULBOHF
DBODFSJMFWFSO(FFYFNQFMQÌEFWBOMJHBTUFCBLPNMJHHBOEFTKVLEPNBSOBJ
MFWFSOTPNNFEUJEFOLBOHFMFWFSDJSSIPT
4WBS"MLPIPMIFQBUJU 7JSVTIFQBUJU#PDI$ )ÊNPDISPNBUPT BVUPJNNVO
IFQBUJU1SJNÊSCJMJÊSDJSSIPT QSJNÊSTLMFSPTFSBOEFDIPMBOHJU

45. Vilka virushepatiter (HepA, B, C, D, E, F, G) leder oftast till kronicitet (kronisk hepatit, cirrhos)? (lp)

#$

7JMLBUJMMTUÌOELBOHFMFWFSDJSSIPT
4WBS7JSVTIFQBUJU #PDI$ IFNPDISPNBUPT 
1#$ 14$ BMLPIPMIFQBUJU /"4) IÚHFSTWJLU

Nikos Papadogiannakis
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SLUTTENTAMEN DSM1
VT13 Duggabonus

Max poäng: 87,25p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

46. Vad avses med den kliniska diagnosen /eukop/aki och vad kan en leukoplaki led till

KOD: _ __

sikt? (2 p)

-FVLPQMBLJBJTEFGJOFECZUIF8PSME)FBMUI0SHBOJ[BUJPOBTiBXIJUFQBUDIPSQMBRVFUIBUDBOOPUCFTDSBQFEPGGBOE
DBOOPUCFDIBSBDUFSJ[FEDMJOJDBMMZPSQBUIPMPHJDBMMZBTBOZPUIFSEJTFBTFw5IJTDMJOJDBMUFSNJTSFTFSWFEGPSMFTJPOTUIBU
BSJTFJOUIFPSBMDBWJUZJOUIFBCTFODFPGBOZLOPXOFUJPMPHJDGBDUPS 'JHo " "DDPSEJOHMZ XIJUFQBUDIFTDBVTFECZ
PCWJPVTJSSJUBUJPOPSFOUJUJFTTVDIBTMJDIFOQMBOVTBOEDBOEJEJBTJTBSFOPUDPOTJEFSFEMFVLPQMBLJB"QQSPYJNBUFMZPG
UIFXPSMETQPQVMBUJPOIBTMFVLPQMBLJDMFTJPOT PGXIJDIUPBSFQSFNBMJHOBOUBOENBZQSPHSFTTUPTRVBNPVTDFMM
DBSDJOPNB
5IVT VOUJMQSPWFEPUIFSXJTFCZNFBOTPGIJTUPMPHJDFWBMVBUJPO BMMMFVLPQMBLJBTNVTUCFDPOTJEFSFEQSFDBODFSPVT
WJUTMFNIJOOFGÚSÊOESJOHJNVOTMFNIJOOBOTPNLBOWBSBFOQSFNBMJHOMFTJPO

*QSJODJQBMMBUJEJHBSF
UFOUBTWBSPNMFVLPQMBLJÊS
GFM%FUÊSJOHFO
OÚUOJOHTTLBEB

7BENFOBTNFEMFVLPQMBLJJNVOIÌMBO 7BSGÚSÊSEFUWJLUJHUBUUUBCJPQTJGÚS1"%GSÌOFOMFVLPQMBLJ
4WBS
7JUCFMÊHHOJOH LBOWBSBCFTLFEMJHUwTLBWTÌSwFMMFSGÚSTUBEJVNUJMMDBODFS
7BEÊSFOMFVLPQMBLJJNVOIÌMBOPDIWJMLBÊSEFWJLUJHBTUFEJGGFSFOUJBMEJBHOPTFSOB
4WBS7JUCFMÊHHOJOH#JUTLBEB EZTQMBTJPDIDBODFS

Sven Lindskog
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Max poäng: 87,25p
/KVSDBODFS KOD: _ __
IUUQXXXJOUFSOFUNFEJDJOTFQBHFBTQY
JE
Godkänd gräns 56,5p(65%)

SLUTTENTAMEN DSM1

VT13 Duggabonus

47. Vilket av följande

%FNFTUBOWÊOEBIJTUPQBUPMPHJTLBHSBEFSJOHTTZTUFNFOÊSCBTFSBEFQÌ
DFMMLÊSOPSOBTVUTFFOEF FOMJHU'VISNBO TFOFEBO %FOMÊHTUB
EJGGFSFOUJFSJOHTHSBEFOTLBMMBOHFT
)JTUPQBUPMPHJTLHSBEFSJOHFOMJHU'VISNBO GÚSFOLMBE

är felaktigt? (lp)

(SBE $FMMLÊSOPSTPNÊSTNÌ SVOEB SFHFMCVOEOBLÊSOPSNFETNÌ
FMMFSBWTBLOBEBWOVLMFPMFS

1. Onkocytom är en benign tumör i njuren.
2. Prostatacancer sprider sig lymfagent och hematogent.
3. Vid kryptorkism har inte testikeln vandrat ner i scrotum.

(SBE

4UÚSSFDFMMLÊSOPSNFEPSFHFMCVOEFOLPOUVSPDITNÌOVLMFPMFS

(SBE 4UÚSSFDFMMLÊSOPSNFEUZEMJHUPSFHFMCVOEFOLPOUVS
PDIQSPNJOFOUBOVLMFPMFS

4. Ca 10% av män med testiscancrar har haft kryptorkism.
5. Gradering av njurcancer baserar sig

körtelarkitektur.

(SBE &HFOTLBQFSTPNWJEHSBENFEUJMMÊHHBWCJTBSSBPGUB
NVMUJMPCVMFSBEFDFMMLÊSOPSTPNJOOFIÌMMFSTUPSBLSPNBUJOBHHSFHBU

'&-",5*(
6. En prostatacancer Gleason score 5+5=10 saknar i princip glandulär differentiering.
7. Orkit kan förekomma i 20% av fallen av parotit och kan leda till tubulär atrofi.
8. Prostatacancer är ofta inte palpabel.
9. Mycket

män dör av testiscancer.

10. Prostatahyperplasi

framför allt i transitionszonen.

48. Vilket av följande

är felaktigt? (lp)

1. Hydrocele är en vätskeansamling i scrotum.
2. När prostatacancer är synlig med blotta ögat är den alltid diffust avgränsad.
3. Incidensen av testiscancer har ökat senaste decennierna.
4. Vanligaste lokalen för extraprostatisk växt är i dorsolaterala hörnet av prostata där neurovaskulära bunten
sitter.
5. Urotelial cancer in situ innebär att man har grav kärnatypi i flackt urotel utan papillär arkitektur,
6. Interstitiell cystit leder till djupgripande fibroserande inflammation i
7. Prostatahyperplasi

framför allt i centrala zonen.

8. I Sverige är den vanligaste tumören i

papillär urotelial cancer.

9. Rökning är en riskfaktor för njurcancer.
10. Makroskopisk hematuri hos

med cystitsymptom skall föranleda tumörutredning.

Lars Egevad
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SLUTTENTAMEN DSM1
VT13 Duggabonus

49. Vilket av följande

KOD: _ __

Max poäng: 87,25p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

är felaktigt? (lp)

l. Germinalcellstumörer delas in i seminornatösa och icke-seminomatösa.

2. Prostatacancer är den cancer som leder till flest dödsfall i Sverige.
3. Hypospadi är en missbildning i penis.

Hypospadi är ett medfött tillstånd hos pojkar, som
innebär att urinröret mynnar på undersidan av
penis. I vissa, allvarligare fall kan urinröret ligga
helt utanför penis och mynna i pungen.
Obehandlad medför hypospadi, att penis blir
krökt och det kan göra att det blir svårt för
patienten att genomföra samlag i vuxen ålder.

4. Fynd av urotelial cancer i detrusormuskulatur är ett mycket allvarligt fynd som oftast leder till cystektomi.
5 .. Vanligaste debutsymptomet vid

är

att kasta vatten.
och ibland urinretention med ökad risk för

6. Vid prostatahyperplasi
konkrementbildning.
7. skelettmetastaser av prostatacancer är oftast sklerotiska.
8.

hygien är en etiologisk faktor för peniscancer.

9. Prostatacancer kan inte med säkerhet diagnostiseras med förhögt S-PSA-prov.
10. Akut cystit kan ge en rodnad, hemorrhagisk

50. Vilket av följande

är felaktigt? (lp)

l. Risken att insjukna i klinisk prostatacancer är avgjort större om man har förstagradssläktingar som drabbats
av sjukdomen.

2. Njurcancer debuterar ibland med allmänna tecken som anemi och förhöjd SR som enda sjukdomstecken.
3. Orkit är en inflammation i testis.
4. Dorsolaterala hörnet av PZ är vanligaste primärlokalen.
5. Vanligaste symptomet vid testiscancer är smärtfri förstoring av tesikeln.
6. ehoriocarcinom är en sällsynt typ av testiscancer.
7. Testikeltorsion drabbar oftast äldre män.
8. Prostatacancer är oftast adenocarcinom.
9. Vid metastaserande cancer med okänt ursprung hos
primärtumör.

man är testiscancer en mycket osannolik

10. Embryonal cancer har ofta blödningar och nekroser.

Lars Egevad
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sLUTTENTAMEN DSM1

VT13 Duggabonus

51. Vilket av följande

Max poäng: 87,25p
Godkänd gräns 56,5p(65%)

KOD:____

är felaktigt? (lp)

1. Papillär njurcancer är mindre vanlig än klarcellig cancer.
2. Testiscancer är vanligaste orsaken till smärtfri förstoring av testikel.
3. Akut

är en vanlig orsak till makrohematuri.

4. Prostatacancer är oftast beige, gul eller vit samt solid .

.5.

Embryonal cancer är en sorts testiscancer.

6. Ureteliala papillom är sällsynta tumörer.
7. Klarcellig cancer har oftast orangegula snittytor.
8. Prostatahyperplasi

r av hyperplasi av

körtelepitel och stroma.

9. Vanligaste metastaslokalen för prostatacancer är lever.
10. Testistumörer kan

52. Vilket av följande

Ryggkotor

Leydigceller.

är felaktigt? (lp)

1. Orsaken till att serum-PSA ofta är förhöjt vid prostatacancer är att cancercellen producerar mer PSA än en
normal prostataepitelcelL
2. Ett av de vanligaste debutsymptomen vid njurcancer är makrohematuri.
3

Kliniskt diagnostiserad prostatacancer är mycket ovanlig före 50

4. Tumörcellerna i embryonal cancer ser odifferentierade ut.
5. Corpora äm'iiacea bildas genom utfällningar av koncentriska proteinlinagringar i intraluminalt sektret i
benigna prostatakörtlar.

6. Gulesäckstumör är en sorts testiscancer.
7. Urotelial cancer in situ ger ofta irritativa symptom eller makrohematuri.
8. Interstitiell cystit förekommer mest hos kvinnor.
9. Bilateral kryptorkism leder till sterilitet.

10. Ärftlighet är en etiologisk faktor vid prostatacancer.

Lars Egevad
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t#FSSZBOFVSZTN
t)ZQFSUPOJBUFSPTDMFSPUJTLBBOFVSZTN
t½WSJHB
tCMBOEGPSNFS
t"7NJTTCJMEOJOHBS

SLUTTENTAMEN DSM1

VT13 Duggabonus

KOD: _ __

Max poäng: 87,2Sp
Godkänd gräns 56,5p (65%)

4FGÚSFHÌFOEFTJEB
53. Mellan vilka hjärnhinnor och/eller andra strukturer är följande hjärnblödningar
lokaliserade: (3p)
$MJOJDBMMZ QBUJFOUTDBOCFMVDJEGPSTFWFSBMIPVSTCFUXFFOUIFNPNFOUPGUSBVNBBOEUIFEFWFMPQNFOUPG
a) En epiduralblödning?
OFVSPMPHJDTJHOT
b) En subarachnoidalblödning?
3. En subdural blödning?
Beskriv dessutom för var och en av dessa olika blödningar (a,b,c) den vanligaste orsaken
till blödningen.

4WBS
B .FMMBOTLBMMCFOFUPDIEVSBNBUFSoJTBNCBOENFEUSBVNBPDITLBMMGSBLUVS  PGUBTUUFNQPSBMCFO 
C NFMMBOBSBDIOPJEFBNBUFSPDIQJBNBUFS QHBLÊSMQBUPMPHJ UFY#FSSZ"OFVSZTN 
D NFMMBOEVSBNBUFSPDIBSBDIOPJEFBNBUFSoJTBNCBOENFEUSBVNB#SPUUQÌTNÌLÊSMTPNHÌSHFOPNCÌEBTUSVLUVSFSOB

54. Kardinalförändringar och deras lokalisatio n vid Alzheimer' s sjukdom? (3p)

t4FOJMBQMBRVFPDIOFVSPGJCSJMMÊSBOZTUBOTFTNJLSPTLPQJTLU
t*OUSBOFVSPOBMHSBOVMPWBLVPMÊSEFHFOFSBUJPO
t)JSBOPLSPQQBSÊSUZQJTLBoEWTFPTJOPGJMBJOLMVTJPOTLSPQQBSJEFQSPYJNBMBEFOESJUFSOB
t/FVSPOFSOBTDZUPQMBTNBÊSGZMMEBWBCOPSNBMUGPTGPSZMFSBUUBVQSPUFJO
"%JTEJBHOPTFECZUIFQSFTFODFPGQMBRVFT BOFYUSBDFMMVMBSMFTJPO 
BOEOFVSPGJCSJMMBSZUBOHMFT BOJOUSBDFMMVMBSMFTJPO 

t 4FOJMFQMBRVFT
FYUSBDFMMVMBSϠBNZMPJEDPSFNBZDBVTFBNZMPJEBOHJPQBUIZJOUSBDSBOJBMIFNPSSIBHF
͂Ϡ BNZMPJEϠ TZOUIFTJ[FECZDMFBWJOHBNZMPJEQSFDVSTPSQSPUFJO "11
t /FVSPGJCSJMMBSZUBOHMFT
JOUSBDFMMVMBS IZQFSQIPTQIPSZMBUFEUBVQSPUFJOJOTPMVCMFDZUPTLFMFUBMFMFNFOUT
UBOHMFTDPSSFMBUFXJUIEFHSFFPGEFNFOUJB

Peter Collins
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SLUTTENTAMEN DSMl
VT13 Duggabonus

Max poäng: 87,25p
Godkänd gräns 56,5p(65%)

KOD: _ __

*OHBNBLSPTLPQJTLBGZOEJQBODSFBT
.JLSPTLPQJTLB*OGMBNNBUJPOJEF-BOHFSIBOTLBDFMMÚBSOB JOTVMJU
VOEFSQÌHÌFOEFBVUPJNNVOSFBLUJPO EÊSFGUFSBWTBLOBE
BWJOTVMJODFMMFS
55. Diabetes mellitus kan debutera redan i barndomen. Vad kallas den formen som uppsdlr hos barn? Vilken är
uppkomstmekanismen till sjukdomen? Vilka är de makroskopiska och mikroskopiska fynden i pancreas. (2p)

%JBCFUFTNFMMJUVTUZQ TL+VWFOJMEJBCFUFT EFCVUFSBSJSFHFMJUJEJHÌMEFSPDITWBSBSGÚSBWEJBCFUFTGBMMFO
4KVLEPNFOCFSPSQÌFOBVUPJNNVOEFTUSVLUJPOBWJOTVMJOQSPEVDFSBOEFϠDFMMFSJQBOLSFBT-BHFSIBOTLBDFMMÚBS
%FUUBMFEFSTMVUMJHFOUJMMUPUBMBWTBLOBEBWJOTVMJODFMMFSJOTVMJO
"OUJLSPQQBSNPU*TMFUDFMM"OUJCPEZ *$" JOTVMJO*OTVMJO"VUP"OUJCPEZ *"" PDINPUHMVUBNBUEFLBSCPDZMBT BOUJ("% LBO
EFUFLUFSBT WJMLFUUZEFSQÌBUU*%%.ÊSFOBVUPJNNVOQSPDFTT
.JLSPTLPQJTLBJOUIFQBODSFBTBSF
4KVLEPNFOÊSJOUFSFOUÊSGUMJH VUBOQÌWFSLBTFOMJHUUWJMMJOHTUVEJFSÊWFOBWNJMKÚO
JODPOTUBOUBOESBSFMZPGEJBHOPTUJDWBMVF0OF
PSNPSFPGUIFGPMMPXJOHBMUFSBUJPOTNBZCF
QSFTFOU
t 3FEVDUJPOJOUIFOVNCFSBOETJ[FPGJTMFUT5IJT
DIBOHFNPTUPGUFOJTTFFOJOUZQFEJBCFUFT 
QBSUJDVMBSMZXJUISBQJEMZBEWBODJOHEJTFBTF.PTUPG
UIFJTMFUTBSFTNBMM JODPOTQJDVPVT BOEOPUFBTJMZ
EFUFDUFE
t -FVLPDZUJDJOGJMUSBUJPOPGUIFJTMFUT XIJDIBSF
QSJODJQBMMZDPNQPTFEPGNPOPOVDMFBSDFMMT
MZNQIPDZUFTBOENBDSPQIBHFT  'JHo " 0G
OPUF CPUIUZQFBOEUZQFEJBCFUFTNBZ
EFNPOTUSBUFJTMFUJOGMBNNBUJPOFBSMZJOUIF
EJTFBTF BMUIPVHIJUJTUZQJDBMMZNPSFTFWFSFJO5%
*OCPUIUZQFTJOGMBNNBUJPOJTPGUFOBCTFOUCZUIF
UJNFUIFEJTFBTFJTDMJOJDBMMZFWJEFOU

56. Vilka förändringar/ symtom uppkommer hos patienter med aldosteronproducerande tumörer. Vad kallas
dessa tumörer med ett egetnamn). (2p)

7JMLBGÚSÊOESJOHBSTZNUPNVQQLPNNFSIPTQBUJFOUFSNFEBMEPTUFSPOQSPEVDFSBOEFUVNÚSFS $POOhTUVNÚS 
4WBS1ÌUBHMJHVUUSÚUUCBSIFUBWNVTLVMBUVSFO UÚSTU ÚLBEFVSJONÊOHEFS7JEVOEFSTÚLOJOHOPUFSBTIZQFSUPOJNFEIZQPLBMFNJPDIMÊUU
IZQFSOBUSFNJ

4WÌSCFIBOEMBUIÚHUCMPEUSZDLNFEIZQPLBMFNJ
t "EFOPN
t "EFOPNPDIIZQFSQMBTJ
4ZNUPN
t .VTLFMTWBHIFU
t )ÊSUBSUBSZUNJ
-BCQSPWFS
t.FUBCPMJTLBDJEPT
t )ZQPLBMFNJ
t )ÚHUBMEPTUFSPO PDIMÌHUSFOJO

Anders Höög
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SLUTTENTAMEN DSM1

VT13 Duggabonus

Max poäng: 87,2Sp
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD: _ __

57. En orsak till förhöjd kalciumkoncentration i blodet (hyperkalcemi) är primär hyperathyreoidism. Ge
exempel
fyra andra
som kan ge hyperkalcemi. (1,5p)

58. Nämn de fyra vanligaste typerna av hypofysadenom. Nämn
(2p)

typiskt symtom för respektive tumörtyp.

"$5)CJMEBOEFIZQPGZTBEFOPNHFS$VTIJOHTTKVLEPNNFECJMBUFSBMCJOKVSFCBSLTIZQFSQMBTJPDIÚLBEFNÊOHEFSDPSUJTPM
(SPXUIIPSNPOF () QSPEVDFSBOEFIZQPGZTBEFOPNHFSHJHBOUJTN KÊUUFWÊYU IPTZOHSFPDIBLSPNFHBMJIPTWVYOB
1SPMBLUJOQSPEVDFSBOEFIZQPGZTBEFOPNHFSHBMBLUPSSÏ BNFOPSSÏ CPSUGBMMBWMJCJEP
,PNPGPCUIZQPGZTBEFOPN JDLFIPSNPOCJMEBOEF HFSJOHBIPSNPOFMMBTZNUPN5SZDLQÌTZOOFSWTLPSTOJOHFOLBOHFCJMBUFSBM
IFNJBOPQTJ TLZHHMBQQTTFFOEF WJMLFULBOPSTBLBTBWTBNUMJHBIZQPGZTBEFOPN
r
"MMBIZQPGZTUVNÚSFSLBOHFCJMBUFSBMIFNJBOPQTJ USZDLQÌDIJBTNB 
"MMBIZQPGZTUVNÚSFSLBOHFVOEFSGVOLUJPOBWBOESBIZQPGZTIPSNPOFSQHBLPNQSFTTJPO

Anders Höög
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SLUTTENTAMEN DSMl
VT13 Duggabonus

Max poäng: 87,25p
Godkänd gräns 56,5p(65%)

KOD: _ __

%&/)3'"55"3*/5&+"('½3+"(34+6,5
53½55/6,0--"611
59. HPV infektion kan leda till tv3 sorters förändringar i epitelet.
Vilka tv3 förändringar (eller lesioner) förekommer p.g.a. HPV? Vilket är benignt och vilket är malignt?
Vilken metod används för att tidigt diagnostisera och förebygga de maligna förändringarna? Hur fungerar
metoden? (3p)
·

OÌHSBUZQFS )17   HFSVQQIPWUJMMIVEWÌSUPS
BOESBUZQFS )17PDI HFSVQQIPWUJMMLÚOTWÌSUBS LPOEZMPN
t(PEBSUBEFUZQFS )17       
oLPQQMBTUJMMHFOJUBMBWÌSUPS DPOEZMPNBUBBDVNJOBUB
t&MBLBSUBEFUZQFS )17      NN
oLPQQMJOHUJMMJOUSBFQJUFMJFMOFPQMBTJJOWBTJWUDBODFS
o)17IJUUBTJDBJOWBTJWBDBODSBSJDFSWJY )17  J

$FMMQSPWFS
WÊWOBETQSPWUBHOJOHJGPSNBWCJPQTJFSGSÌO
MJWNPEFSIBMTUBQQFO TBNUIFMTUÊWFOTLSBQOJOHBW
MJWNPEFSIBMTLBOBMFOVUGÚSBT
t$FMMFSOBTLSBQBTGSÌOFYPDFSWJY FOEPDFSWJY WBHJOB
t$FMMNBUFSJBMUJMMWBSBUBTGÚSNJLSPTLPQFSJOH)17UFTUOJOH

$FMMQSPWUBHOJOH 1BQUFTU

)17XBSUT    
$*/ DFSWJDBMDBODFS  

5ZQ*
t-ÊHSFNBMJHOJUFUTHSBE
t0GUBIBSFOCPSEFSMJOFFMMFS
FOEPNFUSJPTLPNQPOFOU
t4FSÚTUBEFOPDBBWMÌHHSBE FOEPNFUSJPJEBEFOPDB NVDJOÚTUBEFOPDB
t.VUBUJPOFSJ,3"4 #3"' &3##HFOFS NFOJOUF51
5ZQ**
t)ÚHSFNBMJHOJUFUTHSBE
t/ÊTUBOFOEBTUTFSÚTUBEFOPDB
BWIÚHHSBE
t.PMFLZMÊSBTUVEJFSUBMBSGÚSTBNNBVSTQSVOHTPNTFSÚTUDBSDJOPNJEJTUBMÊHMFEBSFUZQ**DBSDJOPNJFOEPNFUSJFU
t.VUBUJPOFSJ51HFOFO#3$" NFOJOUF,3"4FMMFS#3"'
oEPDLTQPSBEJTLUZQBWTFSÚTUDBBMESJH#3$"NVUFSBE

60. Par ihop tumör med orsak: (l,Sp)
A) Skivepitelcancer i cervix
1) hög risk HPV
B) Endometrioid corpuscancer
2) BRCAl mutation bärare
C) Serös ovarialcancer
3) ökad estrogen

$BSDJOPNJPWBSJFS

#3$"
Joe Carlson
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SLUTTENTAMEN DSM1
VT13 Duggabonus

Max poäng: 87,25p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD: _ __

61. Du sitter på kirurgmottagning som vikarierande underläkare och en husläkare har skickat en 50-årig kvinna
till dig. Kvinnan har bekymmer med fjällande, kliande bröstvårta på vänster sida. Husläkaren har provat olika
salvor men ingenting har hjälpt och i och med detta har allergi alternativt infektion uteslutits. (4p)
a) Din diagnos? Beskriv sjukdomen.
b) Vad gör du för att fastställa din diagnos? Hur utreder du patienten vidare?

4WBS
B .C1BHFU BEFOPDBSDJOPNDFMMFS CSÚTUDBODFSDFMMFS JOGJMUSFSBOEFTJCSÚTUWÌSUBOTIVEFQJUFMBWGBMMFOIBSDBODFSJTBNNBCSÚTU
C DZUPMPHJTLUTLSBQQSPWGSÌOCSÚTUWÌSUBO
7JEBSFLMJOJTLVOEFSTÚLOJOH QBMQBUJPO JOTQFLUJPO PDINBNNPHSBGJ

Elina Eriksson

18

#VSLJUUMZNGPNMFVLFNJ
t.ZDLFUBHHSFTTJWU#DFMMTMZNGPNTPNGJOOTJGMFSBGPSNFS
o&OEFNJTLWBSJBOU
t*NBMBSJBFOEFNJTLBPNSB EFO
o4QPSBEJTLWBSJBOU BWOPO)PEHLJOMZNGPNJWBTUWBSMEFO
o*NNVOCSJTUBTTPDJFSBEWBSJBOU )*7
t"SPGUB&#7BTTPDJFSBU JFOEFNJTLBGBMM
t(FSPGUBFYUSBOPEBMUFOHBHFNBOH
o,BLBS JMFPDFDBMU PSCJUB PWBSJFS CSPTU
t)BSFOUSBOTMPLBUJPOEBSD.:$HFOFOBTTPDJFSBTNFEJNNVOHMPCVMJOHFOFOU 
%FOHSVOEMBHHBOEFHFOFUJTLB
GPSBOESJOHFOWJE#VSLJUUMZNGPNBS
5SBOTMPLBUJPOBWDNZDPOLPHFOFO%FOOBSFHMFSBSCMBDFMMDZLFMO
1BUPHFOFTBW#VSLJUUT-ZNGPN
1MBTNB$FMMT
/BJWF#-ZNQIPDZUFT
.FNPSZ$FMM
$-."-5
U 
CDM"1*.-5
"---#$--.$'--$&$BNQP
;BQU 
$$/%U 
CDM
U R
#U 
DNZD
."-"3*" &#7PDI#63,*55-:.'0.
#VSLJUUMZNGPN #- BSEFOWBOMJHBTUFCBSODBODFSOJ"GSJLB
#-IBSIPHJODJEFOT hFOEFNJTLU#VSLJUUMZNGPNh JPNSB EFOEBS1MBTNPEJVNGBMDJQBSVNNBMBSJBBSIPMPFOEFNJTL
&OEFNJTLU#-BS&#7QPTJUJWUJ
&QTUFJO#BSSWJSVT
%FOOJT#VSLJUU


&#7PDINBMBSJBBSEFMBSJVUWFDLMJOHFONPU#VSLJUUMZNGPN
,SPOJTLNBMBSJBSFTVMUFSBSJQPMZLMPOBMBLUJWFSJOHBW#DFMMFS
1PMZLMPOBMBLUJWFSJOHPLBSSJTLFOGPSDNZDUSBOTMPLBUJPO
&#7JOGFLUJPOBW#DFMMFSNFEFODNZDUSBOTMPLBUJPOB TUBELPNNFSFOBVUPOPNUJMMWBYUBWEFTTBDFMMFS
.BMBSJBJOEVDFSBEJNNVOPTVQQSFTTJPOWJMLFUNJOTLBSGPSTWBSFUNPU&#7 SFEVDFSBE&#7TQFDJGJL5DFMMTDZUPUPYJDJUFU

SLUTTENTAMEN DSM1
VT13 Duggabonus

KOD: _ __

Max poäng: 87,2Sp
Godkänd gräns 56,5p(65%)

62. Nedan har Du en lista omfattande sex typer av lymfaida neoplasier.
För fem av dessa sjukdomstyper finns passande beskrivande texter (A-E).
Om Du para ihop dessa texter med rätt sjukdomstyp kommer Du att
en sjukdomstyp över, för vilken det
saknas rätt beskrivande text.
I ditt svar skall Du ange siffran

denna sjukdomstyp som saknar passande text., (3p)

Sjukdomstyp:
·L
Kronisk lymfatisk leukemi l

lymfocytärt lymfom

2r

3.
4.
-5. ·
6.

Mantelcellslymfom
Diffust storcelligt B-cellslymfom
Burkittlymfom- ·
Multipelt myelom·

Beskrivande text:
A. Denna tumörtyp ger- ofta upphov till multipla lytiska lesionerTskelettet-, vilket är associerat med
hyperkqlcemi' och patologiska frakturer. Man ser ofta en suppression av den humorala immuniteten
och en
njurfunktionen. .VMUJQFMU.ZFMPN
B.

Detta är en heterogen grupp av tumörer
mogna B-celler. Tumörtypen uppfattas som
kliniskt aggressiv och utgör en av de vanligaste lymfomtyperna i Sverige. I
fall ses en
rearrangering eller mutationer av BCL6-genen, i andra fall ses en rearrangering av BCL2-genen.
%JGGVTUTUPSDFMMJHU#DFMMTMZNGPN %-#$-

C.

Denna typ av
fdln mogna B-celler
engagerar vanligen benmärg ·och blod
samt även ofta 1'/mfkörtlar. Tumören är vanligen kliniskt indolent, men inte sällan ses dysfunktioner i
immuniteten som kan
sig i ökad
eller autoimmunitet.
...
4NÌDFMMJHU-ZNGPDZUÊSU-ZNGPN 4-- ,SPOJTL-ZNGBUJTL-FVLFNJ ,-Detta är en mycket aggressiv tumörtyp,
mogna B-celler och som ofta engagerar andra
vävnader än lymfkörtlar. I Sverige är tumörformen ovanlig, men den utgör en viktig sjukdom i visa
delar av Afrika, där den oftast är EBV-associerad. I samtliga fall finns en association till en
rearrangering av MYC-genen.
#VSLJUUMZNGPN
_./

D.

E.

I denna lymfomtyp, som utgör en av de vanligare sjukdomstyperna i Sverige, ses ett växtmönster som
om det hos normala follikelcentra. I de allra flesta fallen ses ett överuttryck av BCL2,
betingat av en t(14;18) translokation. 'PMMJLVMÊSUMZNGPN

.BOUUFMDFMMTMZNGPN

SVAR: Den sjukdomstyp som saknar en passande beskrivande text har nr: _ _ _ _ __

Birger Christensson
%JGGVTUTUPSDFMMJHU
#DFMMTMZNGPN %-#$t%-#$-VUHÚSBWOPO)PEHLJOMZNGPNFO
o%FLBOWBSBOPEBMFMMFSFYUSBOPEBM
NBHUBSNLBOBM $/4 IVE HFOJUBMJB MVOHPS
oSBHHSFTTJWB TOBCCUWÊYBOEF MZNGPN
o'JOOTJNÌOHBWBSJBOUFS HFOFUJTLU NPSGPMPHJTLU LMJOJTLU
oSNÚKMJHBBUUCPUBHFOPNCFIBOEMJOHNFELPNCJOBUJPOFSBWDZUPTUBUJLBPDIBOUJ$%BOUJLSPQQBS .BCUFSB
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4NÌDFMMJHU-ZNGPDZUÊSU-ZNGPN 4-- ,SPOJTL-ZNGBUJTL-FVLFNJ ,-t4--,--VUHÚSDBBWOPO)PEHLJOMZNGPNFO
t/FPQMBTNNFEVSTQSVOHGSÌOTNÌNPHOB#MZNGPDZUFS
o7BOMJHUWJTTQSJEETKVLEPNTPNFOHBHFSBSMZNGLOVUPS CFONÊSHPDICMPE
o%JTUJOLUGFOPUZQ#DFMMFSOBVUUSZDLFS$%$%
o%FGMFTUBQBUJFOUFSCFIÚWFSJOUFCFIBOEMJOHWJEEJBHOPT FOTVCHSVQQIBSEPDLNFSBHHSFTTJWUGÚSMPQQ

1"5)0(&/&4*4
5IFQBUIPHFOFTJTPG.%4JTQPPSMZVOEFSTUPPE
$ZUPHFOFUJDTUVEJFTSFWFBMDMPOBMBCOPSNBMJUJFTJOVQUP
PGDBTFT5SBOTMPDBUJPOTHFOFSBMMZBSFMBDLJOH XIFSFBT
MPTTFTPSHBJOTPGXIPMFDISPNPTPNFTPSQBSUTUIFSFPGBSF
GSFRVFOU4PNFDPNNPOLBSZPUZQJDBCOPSNBMJUJFTJODMVEF
NPOPTPNZPSEFMFUJPOTPGR R BOERBOE
USJTPNZ3FDFOUXPSLTVHHFTUTUIBUUIFDSJUJDBMSFHJPO
EFMFUFEPORDPOUBJOTHFOFTFODPEJOHBSJCPTPNBMQSPUFJO
BOETFWFSBMNJDSP3/"T-PTTPGBMMPGUIFTFHFOFTBQQFBST
UPDPOUSJCVUFUPBTVCUZQFPG.%4DBMMFEUIFR¦
TZOESPNF5IJTTZOESPNFPDDVSTNPSFPGUFOJOXPNFO 
JTBTTPDJBUFEXJUITFWFSFBOFNJBBOEQSFTFSWFEPSFMFWBUFE
QMBUFMFUDPVOUT BOEPGUFOSFTQPOETUPUSFBUNFOUXJUI
BOBMPHTPGUIBMJEPNJEF XIJDIBSFCFMJFWFEUPJOGMVFODFUIF
JOUFSBDUJPOPGIFNBUPQPJFUJDQSPHFOJUPSTBOENBSSPX
TUSPNBMDFMMT

SLUTTENTAMEN DSM1
VT13 Duggabonus

KOD:, _ __

Max poäng: 87,25p
Godkänd gräns 56,5p (65%)

63. Myelodysplastiskt syndrom CMDSl är en klona! sjukdom i hernatopoetiska stamceller. För att ställa
diagnosen krävs en sammanvägning mellan laboratorievärden, morfologisk analys av benmärgsceller
och genetisk undersökning. Ange vad som karaktäriserar MDS avseende följande parametrar (kryssa i
antigen ja eller nej, inga poäng om
ja och nej är ikryssat för ett alternativ). (l,Sp)

Anemi och/eller trombocytopeni och/eller granulocytopeni
Genetisk analys visar förlust av kromosomer i benmärosceller
Lymfocytökning i blod .
Avvikande utseende pa celler i blod och/eller benmärg (granulocytserien, erytrocytserien och/eller megakaryocyter
Blastökning>20% i benmärg

64. Vilken bakomliggande, patagenetisk mekanism gör att trombocyt-värdet är
autoimmun trombocytogen purpura CITPl? (l,Sp)

Ja
Y

Nei

Y
Y

vid kronisk

IgG antibodies are directed against the GpIIb-IIIa receptors on platelets (type II hypersensitivity reaction).

'ÚSMVTUBWLSPNPTPNFS
FOMJHUXJLBO TUÌSEFUJOHFU
PNIFMBLSPNPTPNGÚSMVTUFS
&OMJHU3PCCJOT KB
4PNFDPNNPOLBSZPUZQJD
BCOPSNBMJUJFTJODMVEF
NPOPTPNZPSEFMFUJPOT
PGR R BOERBOE
USJTPNZ3FDFOUXPSL
TVHHFTUTUIBUUIFDSJUJDBM
SFHJPOEFMFUFEPOR ÊSWÊM
EFOWJTLBLVBOOB DPOUBJOT
HFOFTFODPEJOHBSJCPTPNBM
QSPUFJOBOETFWFSBM
NJDSP3/"T

*EJPQBUJTLUSPNCPDZUPQFOQVSQVSB *51
o"VUPBOJLSPQQBSNPUUSPNCPDZUBOUJHFO
t5SPNCPDZUFSOBFMJNJOFSBTJNKÊMUFO
t*51ÊSPGUBBTZNQUPNBUTJLU
t7JENZDLFUMÌHBUSPNCPDZUOJWÌFSTFT
o1VSQVSB CSVJTFT
o&MMFSJBMMWBSMJHBGBMMCMÚEOJOHTCFOÊHFOIFU

65. Anders 55
har för högt blodvärde och för
erytrocyter (polycytemi) i blodet. Han är storrökare
rökstopp
och först tänker du att han har en reaktiv polycytemi. Vid kontroll efter 4
polycytemin. Möjligheten av en kronisk myeloproliferativ neoplasi av typen polycytemia vera CPCVl
nu övervägas.
a.

Genom ett enkelt blodprov kan du lätt differentiera mellan de
alternativen (reaktiv
polycytemi alternativt PCV). Vilket blodprov är här diagnostiskt? (l,Op)

b.

Vilken bakomliggande sjukdomsmekanism karaktäriserar PCV? (l,Sp)

Activating mutations in the tyrosine kinase JAK2, which occur in virtually all cases of polycythemia vera.
Muterat JAK2 gör hematopoetiska prekursorceller mer känsliga för tillväxtfaktorer som TPO, EPO etc
Kroniska myeloproliferativa neoplasier
• clonal myeloid stem cell abnormalities leading to overproduction of one or more cell lines
(leading to abnormalities in erythrocytes, platelets and other cells of myeloid lineage)

nivåer av

Överproduktion av erytrocyter; definieras som Hb > 185 g/L hos män och >165 g/L hos kvinnor trots lågt erytropoietin (EPO)
Erytropoietinreceptorn aktiveras spontant och järndepåerna töms pga den höga erytropoesen
Låga eller normala EPO-nivåer hos PCV
Höga nivåer av EPO i reaktiv polycytemi (pga av hypoxi?
kolmonooxid?)
Ange vad som karakteriserar en typisk polycytemia vera avseende
a) B-Hb (högt/lågt/normalt?)
b) Benmärgens cellhalt (ökad/minskad/normal?)
Birgitta Sander c) Benmärgens hemosiderin-innehåll (ökad/minskad/normal?)
d) Benmärgens megakaryocyter (stora/små/normala?)
Svar:
a) högt
b) ökad
c) minskad till 0
d) stora.
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SLUTTENTAMEN DSM1
VT13 Duggabonus
-JQPTBSLPN
/BTUWBOMJHBTUFNKVLEFMTTBSLPNFU
%SBCCBSPGUBTUBMESFPDIBSMPLBMMJTFSBUJMÌS SFUSPQFSJUPOFBMUPDIJMKVNTLBS
'JOOTJCÌEFIÚHPDIMÌH NBMJHOBGPSNFS
.JLSPTLPQJTLUGJOOTPMJLBUZQFS
7ÊMEJGGFSFOUJFSBU HSBE***
.ZYPJUU HSBE** oUSBOTMPLBUJPO
3VOEDFMMJHU HSBE*7 USBOTMPLBUJPO1MFPNPSGU HSBE*7
%FTTVUPNGJOOTFOEFEJGGFSFOUJFSBEUZQNFELPNQMFYLBSZPUZQ

66. Ange de

två

Max poäng: 87,2Sp
Godkänd gräns 56,Sp(65%)

KOD: _ __

 BMJHOUGJCSPTUIJTUJPDZUPN
.
/VNFSCFOÊNOTEFUTPNwPEJGGFSFOUJFSBUQMFPNPSGUTBSLPNw
7BOMJHBTUFNKVLEFMTTBLPNFU%SBCCBSBMMBÌMESBS
0GUBMPLBMJTFSBUJBSNBSPDICFO0GUBTUIPHHSBEJHU ****7
)PHNBMJHOJUFU 
,BSBLUFSJTFSBTBWIFUFSPHFOJDJUFUJEFOFOTLJMEBUVNÚSFOoQMFPNPSGJTN CJTBSSBDFMMFSPDILBSOPS NZYPJEBPNSB EFOPDINVMUJOVLMFSBEFKBUUFDFMMFS
)JTUJPDZUPN
5VNPSGPSNIFMUFMMFSUJMMTUÚSSFEFMCFTÌSBWDFMMFSNFEIJTUJPDZUJTLNPSGPMPHJTBNUWJTTBGJCSPCMBTULPNQPOFOUFS
:UMJHUCFOÊHOBUVNPSFSVQQGÚSTJHPGUBTUHPEBSUBU
%KVQUCFMÊHOBLBOMPLBMUJOWBEFSBPNHJWBOEFWBWOBEFSPDIPSTBLBQSPCMFN
,BOVQQTUÌJIFMBLSPQQFO
:UMJHBGPSNFSLBOMBUUBWMBHTOBTNFEFYDJTJPO NFEBOTUÚSSFWÊWOBETNBSHJOBMLSBWTGPSEKVQUCFMÊHOBUZQFS-PLBMUSFDJEJWÊSPWBOMJHU

vanligaste mjukdelssarkomen. (2p.)

4WBS.BMJHO'JCSÚTU)JTUJPDZUPNPDI-JQPTBSLPN

67. Vilken led drabbas oftast av gikt? Vid innebär primär gikt (hyperurecemi)? (2p)

1SJNÊSHJLUCFSPSQÌOÌHPOBWFUUGMFSUBMCFTLSJWOB
ÊSGUMJHBFO[ZNSVCCOJOHBSPDITLBNJTTUÊOLBTWJE
UJEJHEFCVU UPOÌSFOUJMMÌSTÌMEFSO PDIFOUZEMJH
TMÊLUBOBNOFT1SJNÊSHJLUÊSPWBOMJHUJ4WFSJHF

t 1PEBHSB5PQIJ

7JMLFOMFEÊSHJLUPGUBTUMPLBMJTFSBE 7BEÊSFUUUPGVT
4WBS.51MFEFO5PGVTÊSFUUNKVLEFMTFOHBHFNBOHBWHJLUNFEVUGÊMMOJOHBWVSBULSJTUBMMFSNFEPNHJWBOEF
WÊWOBETSFBLUJPO

Olle Larsson
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sLUTTENTAMEN DSM1

VT13 Duggabonus

Max poäng: 87,2Sp
Godkänd gräns 56,5p (65%)

KOD: _ __

&GUFSBUUIBTVUUJUNFEEFOIÊSGSÌHBOJUZQFOUJNNBTÌHFSXJLBOBUUQSFFLMBNQTJÊS
TBNNBTBLTPNIBWBOEFTLBQTGÚSHJGUOJOH:UUFSMJHBSFFOOBDLEFMNFEBUUGÚSTÚLBQMVHHB
JOFOLVSTQÌEBHBSVUBOBUUHÌUULVSTFO
68. Vad är en placenta infarkt? Diskutera patogenes, betydelse för placentas funktion och nämn ett
sjukdomstillstgnd där placenta infarkter ofta förekommer. (3p)
1BUPHFOFT
5SPNCPFNCPMJTLPDLMVTJPOJNBUFSOFMMBLÊSMHFSJTDIFNJTLWJMMVTOFLSPT
4NÌJOGBSLUFSÊSWBOMJHBPDIPTLBEMJHB
'MFS TUPSB DFOUSBMBJOGBSLUFSLBOGÚSTÊNSBTZSFUJMMGÚSTFMUJMMGPTUSFU
PDIPSTBLBQFSJOBUBMEÚE
1SFFLMBNQTJ
1SFFLMBNQTJ 1&HSBWJEJUFUTUPYJLPT 
&UUSFMWBOMJHU HSBWJEJUFUTSFMBUFSBUTZOESPN IZQFSUFOTJPO BDDPNQBOJFECZQSPUFJOVSJBBOEFEFNBJOUIFUIJSEUSJNFTUFSPGQSFHOBODZ JT
SFGFSSFEUPBTQSFFDMBNQTJB3PCCJOTTJE 
JOLMVEFSBSHSBWJEJUFUTJOEVDFSBEIZQFSUFOTJPOTBNUQSPUFJOVSJ FWÚEFNTPNLBOMFEBUJMMHSBWJEJUFUTLSBNQ FLMBNQTJQSFFLMBNQTJ 
LSBNQBOGBMM 
1BUPHFOFTUJMMQMBDFOUBJOGBSLU WBOMJHUWJEQSFFLMBNQTJ .FTUTBOOPMJLUHFOFSBMJTFSBEFOEPUFMEZTGVOLUJPO1SJNÊSQBUPMPHJJQMBDFOUB
 WJGÌSFUUQSFFLMBNQTJUJMMTUÌOE PUJMMSÊDLMJHCMPEGÚSTÚSKOJOHHFOPNUSPNCPFNCPMJTLPDLMVTJPOBWNBUFSOFMMU VUFSPQMBDFOUÊSU LÊSMFMMFSQHB
SFUSPQMBDFOUÊSUIFNBUPNJSSFWFSTJCFMJTDIFNJDFMMFOFLSPTQMBDFOUBJOGBSLU LBOWBSBMJUFOFMMFSTUPS 
,POTFLWFOT
0NGBUUOJOHEFOWJLUJHBTUFGBLUPSO
t4NÌ JOHBLPOTFLWFOTFS
t.FSPNGBUUBOEF"TTPDJFSBUUJMMUJMMWÊYUIÊNOJOH JOUSBVUFSJOIZQPYJ GPTUFSEÚE

69. Vilken typ av infektion associeras till den histologiska bilden av akut chorioamnionit (lp)

1-"$&/5"*/'&,5*0/&3
"TDFOEFSBOEFJOGFLUJPOFSJOGFLUJPOBWBNOJPOWÊUTLB
IVWVETBLMJHFOJOGMBNNBUJPOJGPTUFSIJOOPS
$IPSJPBNOJPOJU IJTUPMPHJTLEJBHOPT
EÌMJHLPSSFMBUJPOLMJOJLoIJTUPMPHJNBLSPTLPQJTLCJMEWBSJFSBOEF PGUBOPSNBMBIJOOPS
OÊTUBOBMMUJEBLVUJOGMBNNBUJPO
HSBOVMPDZUFSTVCDIPSFBMU JDIPSJPOWÊWOBE BNOJPOFQJUFMWBTLVMJUJDIPSJPOQMBUUBOTLÊSM
OBWFMTUSÊOHTWBTLVMJUGVOJTJU
CMBOEBUJOGJMUSBUNBUFSOFMMUoGFUBMUJOHFOOÊNOWÊSEWJMMJUBLVUEFDJEVJUOÊTUBOOPSNBMGÚSFUFFMTF
&UJPMPHJPGUBQPMZNJLSPCJFMMFOUFSPDPDLFS TUBGZMPDPDLFS &$PMJ (#4 $IMBNZEJBPTWJODJEFOTIÚHGÚSFW BTTPDJBUJPOUJMM
NFNCSBOSVQUVS
&GGFLUFSQÌGPTUFSPGUBTUQPUFOUJFMMUTOBSBSFÊOSFFMMUIPUEPDLSJTLGÚSGPTUFSJOGFLUJPO wLPOHFOJUBMwQOFVNPOJ &GGFLUFSQÌNPEFSFW
BTTPDJBUJPOUJMMBCMBUJP
FOEPUPYJTLTIPDL (SBN QMBDFOUBQFSTFTBOOPMJLUPQÌWFSLBE

Nikos Papadogiannakis
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sLUTTENTAMEN DSM1
VT13 Duggabonus

Max poäng: 87,2Sp
Godkänd gräns 56,Sp (65%)

KOD: _ __

71. En
man ligger inlagd
njurmedicinsk klinik för utredning. Njurbiopsi ger diagnosen membranös
nefropati. Mannen besväras av ihärdig hosta och lungröntgen visar ett avgränsbart infiltrat i vänster ovanlob
samt förstorade mediastina la körtlar.
·
a) På basen av vilka symtom tror du patienten har blivit inremitterad för (obs) njurmedicinsk utredning. (lp)
"/&'305*4,54:/%30.
w,MJOJTLULPNQMFYwTPNCFTUÌSBW
.BTTJWQSPUFJOVSJ
CFSPFOEFQÌÚLBEHMPNFSVMÊSQFSNFBCJMJUFU
)ZQPBMCVNJOFNJ½EFN
CFSPFOEFQÌNJOTLBULPMMPJEPTNPUJTLUUSZDLPDIBMEPTUFSPO
)ZQFSMJQJEFNJ
  USJHHBSTBOOPMJLUUJMMÚLBETZOUFTBWBMMBTFSVNQSPUFJOFSJOLMMJQPQSPUFJOFS

b) Hur kan man resonera om lungfynden avseende patientens njursjukdom? Samband? (lp)

)VSTFSEFOIJTUPQBUPMPHJTLBCJMEFOVUWJENFNCSBOÚTOFGSPQBUJ
4WBS3FHFMCVOEFUGÚSUKPDLBEFCBTBMNFNCSBONFEGÚSFLPNTUBWJNNVOLPNQMFY
CFMÊHOBVOEFSQPEPDZUFSOB TVCFQJUFMJBMU 'PUQSPDFTTGVTJPO

72. Peter är 22 år och insjuknade i Typ 1 diabetes vid 10 års ålder. Njurmedicinisk kontroll visar god
njurfunktion men förekomst av mikroalbuminuri.
a)Varför är det viktigt att följa upp diabetespatienter avseende förekomsten av eventuell mikroalbuminuri.
(l,Sp)
)VSTUPSBOEFMBWBMMBEJBCFUJLFSLPNNFSBUUVUWFDLMBEJBCFUFTOFGSPQBUJ
7JMLFUÊSEFUUJEJHBTUFTZNUPNFUTPNLBOTJHOBMFSBBUUFOQBUJFOUQÌTJLU
MÚQFSTUPSSJTLBUUVUWFDLMBEJBCFUFTOFGSPQBUJTPNUJMMTMVUMFEFSUJMMUFSNJOBM
OKVSTWJLU
4WBSBWBMMBEJBCFUJLFSSJTLFSBSBUUVUWFDLMBEJBCFUFTOFGSPQBUJ
.JLSPBMCVNJOVSJÊSEFUWJLUJHBTUFTZNUPNQFUTPNTJHOBMFSBSBUUQBUJFOUFO
MÚQFSTUPSSJTLBUUVOEFSMPQQFUBWOÌHSBÌSVUWFDLMBOKVSTLBEB

Georg Jaremko

%*"#&5&4.&--*564
DBGB SOKVSQB WFSLBO
$BBWBWEJBMZTUSBOTQMBOUFSBEFQBUJFOUFSIBSEJBCFUFT
/KVSTKVLEPNWJE%.
%JBCFUJTLHMPNFSVMPTDMFSPT)ZBMJOBSUFSJPMPTDMFSPT
1ZFMPOFGSJU
,MJOJTLUGPSMPQQ 
1SPUFJOVSJ
/FGSPUJTLUTZOESPNIZQFSUFOTJPO NJOTLBE('3/KVSTWJLU

24

1BUIPHFOFTJT
HMZLPTZMFSJOHBWNBUSJYQSPUFJOFSQMBTNB
QSPUFJOFSCJOEFSPLBETZOUFTBWNBUSJY
&OLPNQPOFOUJEFOHFOFSFMMBLBSMTLBEBONBOTFSWJE%.
1BUIPMPHZ
-.B/PEVMBSHMPNFSVMPTDMFSPTIZBMJOUNBUFSJBMJNFTBOHJFSOB
w,JNNFMTUJFM8JMTPOOPEVMFTw
C%JGGVTHMPNFSVMPTDMFSPTGPSUKPDLOJOHBW(#.
)ZBMJOBSUFSJPMPTDMFSPT1SPHOPT
5ZQF*B SUJMMOKVSTWJLU

SLUTTENTAMEN DSM1
VT13 Duggabonus

KOD: _ __

Max poäng: 87,25p
Godkänd gräns 56,5p(65%)

73. En
tidigare frisk kvinna insjuknar men influensaliknande symtom; närmare utredning visar att
patienten är oligurisk, har hematuri och proteinuri. Njurmedicinare planerar att utföra njurbiopsi och misstänker
att patienten har insjuknat i en systemisk
Vilket typ av blodprov l serologisk prov kan man ta för att bekräfta misstanken om en
systemisk
(lp) "/$"
&OQBUJFOUJOTKVLOBSNFEJOGMVFOTBMJLOBOEFTZNUPNPDI
VQQUÊDLTIBFUULSBGUJHUTUFHSBU4LSFBUJOJO EWTQBUJFOUFO
TZOFTIBSVUWFDLMBUFOBLVUOKVSTWJLU PDITFSPMPHJTLUUFTU
WJTBSGÚSFLPNTUBW"/$"BVUPBOUJLSPQQBS7JMLFOTZTUFNJTL
TKVLEPNGÌSNBONJTTUÊOLBQBUJFOUFOIBSESBCCBUTBW
4WBS4ZTUFNJTLTNÌLÊSMTWBTLVMJU

&OÌSJH UJEJHBSFOKVSGSJTL NBOCMJSJOMBHEQÌJOGFLUJPOTLMJOLQÌHSVOEBW
wMVOHJOGMBNNBUJPOw1BUJFOUFOWJTBSTJHIBFUULSBGUJHUGÚSIÚKU4LSFBUJOJOPDI
VSJOQSPWFSWJTBSUFDLFOQÌIFNBUVSJPDIFONÌUUMJHUVUUBMBEQSPUFJOVSJ
4FSPMPHJQSPWÊSQPTJUJWUGÚS"/$"NZFPMPQFSPYJEBT1BUJFOUFOOKVSCJPQTFSBT
EBHFOFGUFSJOLPNTUFOUJMMTKVLIVTFU
#FTLSJWEFIJTUPQBUPMPHJTLBGZOEFONBOUSPMJHFOLPNNFSBUUGJOOBJEFOOB
OKVSCJPQTJ
4WBS$SFTDFOUOFGSJU,BQJMMWÊHHTOFLSPTFSPDIDSFDFOUCJMEOJOHBSJNBKPSJUFUFOBW
HMPNFSVMJ

*CMPEFUIPTQBUJFOUFSTPNVUWFDLMBSFOTLTZTUFNJTLTNÌLÊSMTWBTLVMJU
NJLSPTLPQJTLQPMZBOHJJU 8FHFOFSTHSBOVMPNBUPT LBONBOPGUBGJOOB
BVUPBOUJLSPQQBSWBSTLPODFOUSBUJPOFSPGUBCSVLBSLPSSFMFSBUJMMHSBEFOBW
TKVLEPNTBLUJWJUFU7BELBMMBTEFTTBBVUPBOUJLSPQQBS 
4WBS"/$"
#FTLSJWEFNJLSPTLPQJTLBGZOEFONBOPGUBGJOOFSOÊSFOTNÌLÊSMTWBTLVMJU
ESBCCBSOKVSBSOB
4WBS0GUBTUESBCCBTHMPNFSVMJJWJMLBNBOGJOOFSLBQJMMÊSWÊHHTOFLSPTPDI
DSFTDFOUCJMEOJOHBS

7BEÊS8FHFOFShTHSBOVMPNBUPT
4WBS&OHSBOVMPNBUÚT OFLSPUJTFSBOEFWBTLVMJUBWPLÊOEFUJPMPHJTPN
ESBCCBSÚWSFBOEOJOHTWÊHBSOBPDIOKVSBSOB(ÌSUZQJTLUNFED"/$"
BOUJLSPQQBS4OBCCUGBUBMVUBOBHHSFTTJWUFSBQJ7BOMJHBSFIPTLWJOOPS
&OÌSJHLWJOOBTÚLFSIPTEJTUSJLTMÊLBSFQHBBWUSÚUUIFU NVTLFMWÊSLPDI
BOEOJOHTQÌWFSLBO4FSVNLSFBUJOJOÊSLSBGUJHUGÚSIÚKU6SJOQSPWWJTBS
IFNBUVSJPDINÌUUMJHQSPUFJOVSJ7JMLFOTZTUFNTKVLEPNNÌTUFEVVUFTMVUBPDI
WBSGÚS Q
7JMLFUQSPW CMPEQSPW LBOEVCFTUÊMMBGÚSBUUÊOOVNFSTUZSLBEJONJTTUBOLF 
Q
4WBS4ZTUFNJTLTNÌLÊSMTWBTLVMJU,BOVUWFDLMBTUJMMFOTOBCCUGÚSMÚQBOEF
OFLUSPUJTFSBEFHMPNFSVMPOFGSJUTPNJOPNLPSUUJELBOHFTWÌSJSSFWFSTJCFM
OKVSTLBEB
"/$"QSPWFS

Georg Jaremko
7"4,6-*54NB LBSMTWBTLVMJU
TNB
BSUBSFSWFOFSLBQJMMB SFS
UFY8FHFOFSTHSBOVMPNBUPTHSBOVMPNBUPTJOGMBNNBUJPOJLBSMJMVGUWBHBSOB OBTBO
1BUPHFOFT
"VUP"LNPUOFVUSPGJMFS "/$" BLUJWFSJOHBWOFVUSPGJMFSTPNBUUBDLFSBSFOEPUFMJBMBDFMMFS
WBTLVMJUDSFTDFOU(/

8FHFOFSTHSBOVMPNBUPT
&KIFMUPWBOMJHBVUPJNNVOWBTLVMJUJMVGUWBHFS MVOHPSPDIOKVSBS'PSLZMOJOHTPNCBSBCMJSWBSSFPDIWBSSFPDITOBCCVSFNJ/FLSPTFSPDICMPEOJOHBS*CMBOEEPEMJH
5FSBQJ" STMB OHDZUPTUBUJLBCFIBOEMJOH
.JLS(SBOVMPNBUPTBOFLSPTFSJTNB LBSM
4FSPMPHJ"OUJ/FVUSPQIJM$ZUPQMBTNB"OUJCPE@ ٿ
,BOUBOUJHFOJEFOFVUSPGJMBHSBOVMPDZUFNBBSQSPUFJOBTJDZUPQMBTNBO
QSPUFJOBT"/$"
1PMZBSUFSJUJT/PEPTBBVUPJNNVOJOGMBNNBUJPOJNFEFMTUPSBBSUBSFS
0GUBEPEMJHTZTUFNTKVLEPN BWFOJOKVSBSOB4FTJCMBOEWJEWJSVTIFQBUJU
.JLS'JCSJOPJEBLBSWBHHTOFLSPTFSNFECMPEOJOHBSPDIJOGBSLUFSJPMJLBPSHBO1"



.JLSPTLPQJTL1PMZBOHJUBVUPJNNVOJOGMBNNBUJPOJLBQJMMBSFSJNB OHBPMJLBPSHBOVOJWFSTFMMTNB LBSMTWBTLVMJU
4FSPMPHJ.ZFMPQFSPYJEBT"/$"SJLUBUNPUNZFMPQFSPYJEBTJOFVUSPGJMFNBT
DZUPQMBTNB
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 #"%4-0(4 /4$$.&$"+$41)4%/'#/) 4 en inflammatorisk reaktion

Cirkulerande antigen-antikroppskomplex fastnar i glomeruli och utlöser
Type III hypersensitivity reaction
.)4)+4%!.)&",'%% 4• inflammationen skadar de glomerulära kapillärerna läckage
Hematuri
minskad GFR
.)4  ,4"#%+"4)#'((, 4• inflammation
• Hypertoni beroende på vätskeretention (inkl renin som ökar )
• Mild proteinuri

4


  " " "
" "
 " "   

""  " 

Oftast förekommer ett fritt intervall
på 2-3 veckor mellan infektionstillfälle
och njursymtom.
De flesta läker ut utan vidare komplikationer
Symtom: svag feber, illamående







!

LM—glomeruli enlarged and hypercellular.
IF—(“starry sky”) granular appearance (“lumpy-bumpy”) due to IgG, IgM, and C3 deposition
along GBM and mesangium.
EM—subepithelial immune complex (IC)
humps.
Most frequently seen in children.
Occurs∼2 weeks after group A streptococcal infection of the pharynx or skin.
Resolves spontaneously.
Presents with peripheral and periorbital edema, dark urine (cola-colored),
and hypertension.

+")/4 %4+2%4('+,%",3+4"'$(#",'%4+'$4"%4*4)4')%+0+,$4$%4
Typ II hypersensitivitets reaktion
"%+"41$+,4 ))4!1),,4# (4 Reumatisk feber



 #"%4-0(4/4$$.%$"%+$41)4%/'#/) 4Early deaths due to myocarditis.

A consequence of pharyngeal infection with group A β-hemolytic streptococci.

4

.)4)+4!1*,&",'%% 4



.)41)4,4"#%+"4)#'((, 4





Late sequelae include rheumatic heart disease, which affects heart valves
—mitral > aortic >> tricuspid (high-pressure valves affected most).
Early lesion is mitral valve regurgitation; late lesion is mitral stenosis.

" 



" 
" " "




Reumatisk feber orsakas av en streptokockinfektion som orsakar förtjockning av mitralisklaffen, vilket gör att den öppnar sig sämre.
Streptokockinfektionen leder till att antikroppar bildar M-proteiner, vilka korsreagerar mot glykoproteiner i hjärta, leder och andra vävnader.
Detta orsakar en inflammation i hjärtat som resulterar i progressiv fibros. Reumatisk feber orsakar inflammation i klaffar, myokardium och perikardium.
Embolier från murala tromber samt infektiös endokardit kan orsakas av reumatisk feber.
Bakteriell endokardit är en inflammation in hjärtats inre lager, framför allt klaffarna, på grund av en infektion.
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=85+= #0. .=#+=./=5=5 .4/=  -=
Virus inte bara avdödar bakterier utan kan även lägga sig latent i bakteriens genom.
I vissa fall kan bakterievirusen koda för toxingener som gör bakterien mer virulent.
= !%#+=5+04%%=+72=#+=#0. .=0:#/==5=//=5 .4/= Bakterievirus kan även överföra (transducera) bakterie DNA,
tillika transposoner och plasmider, från en bakterie till en annan.
Detta ökar plasticiteten av bakterienas genom och gör det lättare
att snabbt anpassa sig till nya miljökrav.

=//= ;.=3+.= 00=/9./# %0=+*+= 5 )#0= Bakteriofag


     











=  =(.=#0. '%= +#0 ,+.=30<.=#0. %%=0,6 +.= 354,./+=0 %%=/7*-0,*+=9*+=1=/;+=
0,6!+.= &-=

Heat-labile toxin (LT)
Heat-stable toxin (ST)
Shiga-like toxin (SLT); SLT enhances cytokine release, causing HUS
Botullinum toxin
Tetanospasmin
Koleratoxin

= <.#%.= .--+= /0. % /. += ,=/ +$ ,+= = 00=6*-%=-;= 5..= +,*=/"3#5;.+ =  -=



        


 

 



Svar: Vid desinfektion strävar man att sänka antalet bakterier (mikrober) till en låg
eller obefintlig nivå.
Dock, det finns olika typer av desinfektionsmedel med olika kraft.
För att vara säker på att även mer resistenta bakterier och ffa bakteriernas sporer blir avdödade
tillämpar man sterilization (c. 120 graders C, 20 minuter i vattenånga).
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HE5'H 8<7'!5H.<!:*!9H><;F599H897<!*5!9H4!H?*3.H!H.5H8E?!9.H?C979'5*;4!5H 5H!1H?H
!;;H><;F5 :;?*H;8!*!11H;!.:!<*75;4;.*5!:*!9H<!AH?H;E.11!H<B8H H;!.:!<*75;;B;<!4H 8H
H!;0*?H.7:<H4!.5*;4!5H %9H!<<H<B8HH;!.9!<*75;;B;<"4 H

Typ-3-sekretionssystem som används för injektion av proteiner/toxiner i eukaryota celler
H+2/"5H&9"2H/5H/<"9+"5H(H?H<=H><;G59H897<"+5"9H4"H";;H;"/:"<+75;;B;<"4H-D4&9=H4"H@62+'H
897<!,5;!.9!<*75H

Typ III-sekretionssystemet (även T3SS, TTSS)) är ett proteinkomplex i cellväggen hos många gramnegativa bakterier
Komplexet gör det möjligt för bakterien att direkt injicera proteiner in i en eukaryot cell och utgör därför en viktig virulensmekanism
hos ex. E. coli (turistdiarre, UVI).
Både strukturellt och funktionellt kan denna nanomaskin liknas vid en molekylär injektionsspruta.
Sprutan secernerar effektorproteiner in i den eukaryota värdcellen, hos människan ofta en enterocyt.
Genom effektorproteinerna moduleras biologiska funktioner hos värdcellen, så att förändringarna verkar till patogenens fördel.





 H5'!H$9H !'!5;.8!9H;74H.9.<!9*;!99H<!9*!11H81;4*!9H  8H

Plasmider är ringformade DNA-molekyler med omkring 5000 baspar som ofta förekommer i bakterier (prokaryoter).
Plasmiden bär ofta en förhållandevis liten mängd information (gener) och kan därmed lätt överföras mellan bakterier.
Replikeras oberoende av kromosomen
Innehållet i plasmiden är ofta inte essentiellt men kan innebära en selektiv fördel som antibiotikaresistens,
toxiner, virulensdeterminanter eller andra gener som ger tillväxtfördelar jämfört med andra mikrober

HC45H<:"H#.<*75!9H%9H?*9>;)F1-!<H  8H



 

     


 





Lipidhöljet hjälper viruset att tränga in i nya värdceller.
Glykoproteinerna på höljets utsida gör att viruset kan identifiera och fästa sig vid receptorerna på värdcellens membran
The viral envelope then fuses with the host's membrane, allowing the capsid and viral genome to enter and infect the host.
Enveloped viruses possess great adaptability and can change in a short time in order to evade the immune system.
Nakna virus frisätts ofta genom lysering medan de flesta virus med hölje frisätts via avknoppning. Det senare dödar inte värdcellen
och kan därför fortsätta med infekteringen -> vi får en långvarigare infektion.
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Hepadna, Herpes, Adeno, Pox, Parvo, Papilloma, Polyoma.

 /'(-&/((/ +&*'./+/#/*&/&-'/( /  %/

Höljet bildas av fosfolipider, proteiner och
glykoproteiner och liknar i strukturen cellulära
membran. Dock är proteinerna virala och
mänskliga proteiner saknas. Detta trots att
membranet tas från värdcellen (plasmamembran,
kärnmembran eller från ER eller golgi) när den
ska avknoppas. De flesta virus har glykoproteiner, VAP (virala bindningsproteiner)
som binder till värdceller.

//(+-/ "'%&/ $'/ "//%-+&&/()/+&*'/(&$%'!/ %/

Närvaron av virusreceptor på cellens yta så att viruset kan binda in och ta sig in i cellen
Tillgången av cellulära mekanismerna för replikation av nukleinsyra för viruset.
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18 nm (parvovirus) och 300 nm (poxvirus)
medan antalet baspar varierar mellan 3 kbp och 300 kbp.
Större virioner (en enskild viruspartikel) är upp till
storleken av en fjärdedels
stafylokockbakterie
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• Genom att förstöra vävnad får viruset tillgång till blod- och lymfcirkulationen, vilka är de viktigaste spridningsvägarna
• Faecal-oral spridning av enteriska virus främjas av dålig hygien och är speciellt vanligt på förskolor.
•Virala infektioner kan leda till apoptos hos de drabbade cellerna antingen via egna program eller via immunförsvaret.
Detta limiterar den mängd virus som kan bildas men sätter också dessa fria till omgivningen vilket
faciliterar spridning.





Symtom som t ex rinnande näsa och ögon, diarré, ökad urineringsfrekvens,
nysningar och hosta ger god spridning av mikroorganismen.
Lokala skador på celler och vävnad ger god näring åt där växande virus/bakterier.




(Ofta orsakas inte symtomen av mikroorganismen
utan av kroppens försvar mot denna.
I vissa fall är skadorna "misstag”.)
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Vid enstaka besvär: Glukokortikoider.
Vid återkommande besvär: Allopurinol -> Minskar mängden urinsyra
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Systemiska glukokortikoider.
Fördel: kraftig anti-inflammatorisk effekt och effekt i alla inflammerade leder,
nackdel: ökad risk för allvarligare biverkningar tex Cushings syndrom, osteoporos
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• Hematogen spridning (via blodbanan)
Intravasering och sedan extravasering in i ny vävnad
• Invasion av intilliggande vävnad
lokalinvasion
• Spridning via lymfatiska systemet
• Perineural spridning
Längs med nervfiber
• Implantation/seeding: när tumörer invaderar en naturlig kroppshålighet.
Karaktäristiskt för tumörer i ovarier, vilka ofta täcker ytor i peritoneum utan att invadera
underliggande abdominala organs parenkym.
• Mekanisk spridning av tumörfragment vid kirurgiska ngrepp
Cancerceller förflyttas av misstag vid kirurgi.

  &)41)4&4 '& 4+/'#4+'#4 /,2)4 2&4&4 4 
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Vad menas med att tumörer är heterogena?
Svar:
Varje tumör är unik pga slumpvisa förändringar i en genetisk instabil cellpopulation.
Heterogeniteten ses mellan tumörer, inom en och samma tumör och innebär även att
tumören förändras över tiden.
Dessutom varierar tumören med avseende på cellhalt, stroma, inflam celler vaskularitet, nekros etc.



  

Genetisk instabilitet kan förklara varför maligna tumörer är heterogena.
Vad innebär tumörcellsheterogenitet och hur kan den påvisas:
Morfologiskt: Tumörstruktur
Genetiskt: Differentieringsgrad
Terapeutiskt: Olika resultat vid olika typer av cellgifter
Prognostiskt: osäker prognos

 *
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)ZQFSLPBHVMBUJPOTUJMMTUÌOE
RISK FACTORS
• Poor dental hygiene
• Long-term hemodialysis
• Diabetes mellitus
• HIV infection
• Mitral valve prolapse

 JG57J@EHJ095:2+0@+97<J@+22J +7!0@+I>J790<+@ J 4:J

Complications:
chordae rupture,
glomerulonephritis,
suppurative (varbildande) pericarditis,
emboli.
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• Görs i samband med fiberbronkoskopi:
- Borstprov, sköljvätska
- TBNA (transbronchial needle aspiration) görs i samband med bronkoskopi där man med blind teknik finnålsaspirerar, framför allt hiluskörtlar.
• Transthorakal biopsi – görs vid negativ bronkoskopi eller perifer tumör i lungan.
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KOL hos äldre - Astma hos även barn
Astmabesvär är ”triggerkänsligt” (partiklar, rök, damm etc) - KOL har besvär även utan ”triggers” (besvären förvärras med ”triggers”)
KOL huvudsaklig etiologi är rökning
KOL progressiv sjukdom (ej behandlingsbar) - Astma kan kontrollerar med behandling
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Conditions associated with transudative pleural effusions:







Congestive Heart Failure (CHF)
Liver cirrhosis
Hypoproteinemia
Nephrotic syndrome
Acute atelectasis
Myxedema
Peritoneal dialysis
Meigs syndrome
Obstructive uropathy
End-stage kidney disease
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,BOBTTPDJFSBTNFEHBMMTUFOBS LSPOJTLBMLPIPMJTN PCFTJUBT 
JBUSPHFOBÌUHÊSEFSPDIUSBVNBoTL4FBUCFMUJOKVSZ

'FUUWÊWTOFLSPT4FTTPNWJUB GÚSLBMLBEF PNSÌEFOJGFUUWÊWFGUFSQBOLSFBUJU
%JGGVTFGBUOFDSPTJT IZQPDBMDFNJB $B DPMMFDUTJOQBODSFBUJDDBMDJVNTPBQEFQPTJUT 
QTFVEPDZTUGPSNBUJPO IFNPSSIBHF JOGFDUJPO BOENVMUJPSHBOGBJMVSF
$PNQMJDBUJPOQBODSFBUJDQTFVEPDZTU MJOFECZHSBOVMBUJPOUJTTVF OPUFQJUIFMJVNDBOSVQUVSFBOEIFNPSSIBHF 
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$PNNPODPOEJUJPODIBSBDUFSJ[FECZUIFSFQFBUFEGPSNBUJPOPGCFOJHOBOEOPO
DPOUBHJPVTNPVUIVMDFST BQIUIBF JOPUIFSXJTFIFBMUIZJOEJWJEVBMT
.PTUBQQFBSPOUIFOPOLFSBUJOJ[JOHFQJUIFMJBMTVSGBDFTJOUIFNPVUI JFBOZXIFSF
FYDFQUUIFBUUBDIFEHJOHJWB UIFIBSEQBMBUFBOEUIFEPSTVNPGUIFUPOHVF BMUIPVHIUIF
NPSFTFWFSFGPSNT XIJDIBSFMFTTDPNNPO NBZBMTPJOWPMWFLFSBUJOJ[JOHFQJUIFMJBMTVSGBDFT
*CMBOELBOWJTTBTKVLEPNBSPSTBLBUJMMTUÌOEFU$SPIOTTKVLEPN BUSPGJTLHBTUSJUNFECSJTU
QÌWJUBNJO# DFMJBLJ KÊSOCSJTUPDIBOESBNJOFSBMCSJTUFS4FMFOÊSZUUFSMJHBSFFUUNJOFSBM
EÊSCSJTULBOPSTBLBBGUF TQFDJFMMUCMBOECBSOWFOBOESBTKVLEPNBSNFEQÌWFSLBOQÌ
JNNVOGÚSTWBSFUHFSBGUÚTBTÌS
"GUÚTBCMÌTPSTFSVUTPNWJUBUJMMWJUHVMBTNÌHSPQBSJNVOTMFNIJOOBO
TPNÊSNLUÚNNB#MÌTPSOBWÊYFSTBLUBPDICSJTUFSTFEBOGÚSBUU
VUWFDLMBTUJMMNLUTNÊSUTBNNBTÌS%FOPNHJWBOEFWÊWOBEFOÊS
JOGMBNNFSBEPDIPGUBJMTLFUSÚE0LMBSFUJPMPHJ
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TESTISTORSION
Testistorsion (eller testikeltorsion) förekommer i alla åldrar,
men incidensen är högst i åldrarna 13-15 år
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1FSJWFOUSJDVMBSQMBRVFT BSFBTPGPMJHPEFOESPDZUFMPTTBOESFBDUJWFHMJPTJT XJUIEFTUSVDUJPOPGBYPOT.VMUJQMFXIJUFNBUUFSMFTJPOT
TFQBSBUFEJOTQBDFBOEUJNF
$ISPOJDMFTJPOTIBWFGFXNPOPOVDMFBSDFMMT BMNPTUDPNQMFUFEFNZFMJOBUJPO BOETFWFSFBTUSPHMJPTJT5IFSFDBOCFPMJHPEFOESPDZUF
MPTTBOETPNFTFDPOEBSZBYPOBMMPTTJOBEWBODFEDBTFT

.BLSPTLPQJTLBGZOE
7JETOJUUOJOHBWTUPSIKÊSOBOQÌWJTBTCJMBUFSBMUJEFO
WJUBTVCTUBOTFOBWTUPSIKÊSOTIFNJTGÊSFSOBNVMUJQMB
HSÌCSVOBUÊNMJHFOWÊMBWHSÊOTBEFGÚSÊOESJOHBS 
NFETUÚSTUBNÌUUDJSLBNN/ÌHSBBWIÊSEBSOBÊS
CFMÊHOBIFMUJOUJMMTJEPWFOUSJLMBSOBTÚWSFMBUFSBMB
IÚSO
)JTUPMPHJTLVOEFSTÚLOJOH
1SFQBSBUFUIÊSSÚSBOUJOHFOGSÌOWFOUSJLFMOÊSBFMMFS
DPSUFYOÊSBHSÌCSVOBGÚSÊOESJOHBS%FUIBSGÊSHBUT
NFEMVYPM TPNHFSNZFMJOFUCMÌGÊSH3FEBO
NBLSPTLPQJTLUTFTQÌHMBTFOWÊMBWHSÊOTBEF
BWCMFLUBPNSÌEFOJEFOWJUBTVCTUBOTFO
.JLSPTLPQJTLUTFTJEFTTBIÊSEBSBWTBLOBEBW
NZFMJO(SÊOTFONPUEFOPNHJWBOEFWÊWOBEFO
NFECFWBSBUNZFMJOÊSUÊNMJHFOTLBSQ&OEBTUFUU
GÌUBMPMJHPEFOESPDZUFSLBOJEFOUJGJFSBTJ
GÚSÊOESJOHBSOB&OTUBLBMZNGPDZUFSTFTLSJOHOÌHSB
LÊSM#JMEBWÊMESFEFNZFMJOJTFSBEFQMBRVFT

5IFLFZNJDSPTDPQJDGFBUVSFTPGNVMUJQMFTDMFSPTJTBSF
1FSJWFOPVTNPOPOVDMFBSJOGMBNNBUJPO MZNQIPDZUFT QMBTNBDFMMTBOE
NBDSPQIBHFT
-PTTPGNZFMJOBOEWBSJBCMFMPTTPGPMJHPEFOESPDZUFT
3FMBUJWFQSFTFSWBUJPOPGBYPOT
3FBDUJWFBTUSPHMJPTJT TDMFSPTJT 
)PXFWFS .4MFTJPOTEPWBSZEFQFOEJOHPOUIFJSBHF
&BSMZ BDVUF MFTJPOTBSFDIBSBDUFSJ[FECZ
QFSJWBTDVMBSBOEQBSFODINBMJOGJMUSBUJPOCZJOGMBNNBUPSZNPOPOVDMFBSDFMMT BOE
NZFMJOCSFBLEPXOBOEQIBHPDZUPTJTCZNBDSPQIBHFT"TUSPHMJPTJT QMBDL JTOPUZFU
QSPGPVOEBOEBYPOTBSFSFMBUJWFMZQSFTFSWFE
"TUIFMFTJPOQSPHSFTTFT UIFSFBSFGFXFSJOGMBNNBUPSZDFMMT GÊSSFJOGMBNNBUJPSJTLB
DFMMFSÊOJCÚSKBO BOENPSFBTUSPHMJPTJT PDINFSQMBDLÊOJCÚSKBOBWQBUPHFOFTFO 
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QBSBUIZSFPJEFBBEFOPN 
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0WBOMJHBPSTBLFSÊSNBMJHOJUFU PGUBTUNFUBTUBTFS  XBSGBSJO CMÚEOJOH USPNCPT BESFOPMFVLPEZTUSPGJ BESFOBMFLUPNJ )*7 TWBNQJOGFLUJPOFS 
TBSLPJEPT BNZMPJEPTPDIHSBOVMPNBUÚTBTKVLEPNBS
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3PCCJOTTWBSBSJPSEOJOH
"VUPJNNVOFBESFOBMJUJTBDDPVOUTGPSUPPGDBTFTBOEJTCZGBSUIFNPTUDPNNPODBVTFPGQSJNBSZBESFOBMJOTVGGJDJFODZJO
EFWFMPQFEDPVOUSJFT
*OGFDUJPOT QBSUJDVMBSMZUVCFSDVMPTJTBOEUIPTFQSPEVDFECZGVOHJ BMTPNBZDBVTFQSJNBSZDISPOJDBESFOPDPSUJDBMJOTVGGJDJFODZ
5VCFSDVMPVTBESFOBMJUJT XIJDIPODFBDDPVOUFEGPSBTNBOZBTPGDBTFTPG"EEJTPOEJTFBTF IBTCFDPNFMFTTDPNNPOXJUIUIFBEWFOU
PGBOUJUVCFSDVMPTJTUIFSBQZ
.FUBTUBTFSGSÌOFYMVOHPSPDICSÚTU WBOMJHBTUFNFUBTUBTFSOBTPNTQSJETUJMMCJOKVSBS
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