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Cellen och nervsystemet- Eva Oskarsson 29 p
l. Vad är en gen? (2 p)

2. Var i cellen sker den s k translationen, en viktig del av proteinsyntesen? Motivera ditt
svar. _(2 p)

3. Om du trampar på något riktigt vasst med vänster fot leder det till att du snabbt drar
undan den.
a. Vad kallas denna typ av reflex? (0,5 p)
b. Flera ryggmärssegment kommer att aktiveras när du trampar på det vassa. Hur
är det möjligt och vilken funktionell betydelse har det? (2 p)

c. Nedan ser du ett ryggmärgssegment Namnge de markerade strukturerna (A-E)
i figuren nedan. Ange också i vilken/ vilka strukturer (A-E) den motoriska
nervfibern, det s k alfamotorneuronet passerar. (3 p)
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d. Namnge även den perifera nerven A figuren nedan och ange också vilket
nervplexus den utgår ifrån. (l ,5 p)
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e. Iraetus corticospinalis den s k pyramidbanan, har också betydelse får rörelse.
Redogör kortfattat får ursprung, förlopp, målområde och funktionell betydelse.
Rita gärna. (3 p)

4. En av dina vänner berättar att hon har besvär med känseln i vänster tumme och upp i
armens laterala del. Vid en neurologisk kontroll konstateras det att känselbortfallet
motsvarar derrnatornet C6.
a. Hur fårklarar du får din vän vad ett derrnatom är? (2 p)
b. Var kommer känseln från beröringen av detta område på armen att tolkas?
Motivera ditt svar. (3 p)

5. V ar finns subaraknoidalrummet och vad finns i utrymmet? (2 p)

6. Vilken kranialnerv innerverar bl. a hjärta och magsäck? (l p)

7. Redogör kortfattat varfår svettsekretionen och/eller hjärtfrekvensen ökar då vi
upplever något obehagligt. (3 p)
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8. Ögat är sinnrikt uppbyggt. (3 p)
a. I vilken struktur finns ögats sinnesceller?
b. Vilka är de (namnge dem) och vilken funktion har de?

9. Vad har de s k båggångarna för funktion? (lp)

Respiration-cirkulation - Gabriella Eliason 20 p
l O. Under en föreläsning vi universitetet sitter du lugnt och lyssnar på det föreläsaren
berättar. Du kommer då främst att andas genom näsan.
a. Vilka fördelar finns med att andas genom näsan istället för genom munhålan?
(l p)
b. Vad kallas den volym du andas in vid ett andetag och ungefår hur stor är den
volymen i vila? (l p)
c. En viss del av den luft du andas in under ett andetag kommer att hamna i deadspace. Förklara vad som avses med dead-space. (l p)
d. Vid andning i vila är det främst inandningen som är energikrävande. Förklara
hur luft kan flöda ut ur lungorna vid en utandning utan att det kräver någon
energi, d.v.s. förklara vad som krävs för att luften ska ta sig ut ur lungorna och
hur detta kan ske passivt. (2 p)
e. Då du efter en stund börjar tröttna på att lyssna på föreläsaren bestämmer du
dig för att göra ett lite experiment för att få tiden att gå. Du bestämmer dig för
att hålla andan och ta tid på hur länge du kan hålla andan. Efter 45s utan att
andas tar du ofrivilligt ett andetag. Beskriv mekanismen bakom denna
reflektoriska, ofrivilliga, andning. (2 p)

11. Blodet som lämnar lungorna är normalt sätt l 00 % mättat med syre.
a. V ad kallas syremättnad med ett annat ord? (l p)
b. Hur transporteras syret i blodet? (l p)
c. Blodet soni transporteras från lungorna hamnar i vänster förmak i hjärtat för att
sedan hamna i vänster kammare. Vad heter den klaff som finns mellan vänster
förmak och kammare och vad är det som får denna klaff att öppnas så att
blodet kan rinna ner från förmak till kammare? (2 p)
d. Till vilken artär kommer blodet att pumpas ut från vänster kammare? (l p)
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12. Hjärtmuskelceller har formågan att kontrahera oberoende av yttre stimuli tack vare
retledningssystemet där aktionspotentialer kan skapas utan yttre stimuli. Förklara hur
detta är möjligt. (l p)

13. Under en minut pumpas i vila cirka 5 liter blod ut från vänster kammare. Denna volym
benämns bjärt-minutvolym.
a. Hjärt-minutvolymen är en produkt av två faktorer. Vilka? (l p)
b. Beskriv hur faktorerna i fråga a kommer att påverkas av ett sympaticuspåslag
(öka eller minska) och beskriv mekanismerna bekom. (4 p)

14. Vid fysisk aktivitet kommer blodflödet att omdirigeras så att blodflödet i
skelettmuskulaturen ökar medan blodflödet i andra organ minskar. Vilka är de kärl
som reglerar vart blodflödet ska dirigeras och hur gör dessa kärl detta? (2 p)

Blodet och immunsystemet - Rolf Pettersson 5 p
15. Ange sant eller falskt for foljande påståenden (5 p)
a. Blodets röda fårg kommer från hemoglobinet i erytrocyterna
b. Leukocyter är väsentliga for att bilda ett koagel vid blödning
c. Erytrocyten är viktig for syretransport
d. Antikroppar bildas av lymfocyter
e. Antigener bildas av lymfocyten

Lycka till!
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