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Nervsystemet- Eva Oskarsson 28 p

l. Charlie 8 år hjälper till i pepparkaksbaket, men bränner sig olyckligtvis på en plåt.
Dessutom lyckas han tappa plåten på golvet och utan att se sig för så kliver han med
vänsterfoten på den. Nu skriker han högt.
a. Vad heter reflexen som utlöses om man bränner sig på handen. Beskriv
reflexens förlopp. (3 p)
b. Smärtsam stimulering på vänsterfoten ger inte bara uppdragning av
vänsterbenet utan också samtidig sträckning och uppstyvning av det högra
benet. Hur är detta möjligt? (2 p)
c. En brännande smärta kan ha sitt ursprung från ett dermatom. Vad är ett
derrnatom? (l p)
d. Hur blir Charlie medveten om smärtan? (3 p)
e. Vilken del av hjärnan och vilket eller vilka områden måste aktiveras vid
skriket? Namnge också en kranialnerv som aktiveras. (3 p)
f.

Charlie tycker det här var obehagligt. Han svettas lite, andas snabbt och man
kan förstå att hans hjärtfrekvens har ökat. Redogör kortfattat varför (hur det är
fysiologiskt möjligt)? (2 p)

2. Charlie bestämmer sig för att lämna pepparkaksbaket och köket. Med bestämda kliv
går han iväg.

a. Specificera var det specialiserade området i nervsystemet finns som startar den
viljemässiga rörelsen av vänster ben. (2 p)
b. Beskriv hur nervbanan från detta specialiserade område (som startar den
viljemässiga rörelsen) löper ner genom ryggmärgen och vidare ner till
skelettmuskel (perifera nerver och ryggmärgssegment behöver inte anges). (3
p)
c. Vilken är transmitrorsubstansen mellan det nedre motorneuronet och
muskelcell en?
(l p)
d. V ad menas med ett spinal nervplexus? (2 p)
e. Från det nedre plexus avgår ett antal nerver. En av dessa är en tjock (2 cm
diameter) nerv som försörjer ett antal muskler i benet. Vad kallas denna nerv
och namnge också dess plexus? (2 p)
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Här följer två flervalsfrågor, med ett rätt svar (påstående) per fråga. Rätt svar ger l
poäng.

3. Vid konstant stimulering av en receptor
a. adapteras receptorn och frekvensen av aktionspotentialer ökar
b. adapteras receptorn och frekvensen av aktionspotentialer minskar
c. kommer frekvensen av aktionspotentialer att vara oförändrad
d. kommer aktionspotentialen att övergå +30 m V
e. adapteras aktionspotentialen

4. Fovea centralisär en fördjupning av gula fläcken, maeula lutea. En skada här innebär
en försämrad möjlighet
a. att se fårger
b. att se i mörker
c. att reglera ljusmängden till retina
d. att näringsforsörja retina
e. for linsen att ackommodera

5. Ange om följande påståenden (A-D) är sanna (S) eller falska (F). (2 p)
A. Det finns en stor mängd stavar i retina där synnerven, N optikus (NII) går ut
från ögat.
B. Hörsel- och balansnerven, N vestibulocochlearis (N VIII) fortleder
aktionspotentialer till temporalloben där hörselcentra finns.
C. Rörelse av trumhinnan beror på att mellanörats ben rör sig mot cochleans ovala
fönster.
D. För att upprätthålla balansen är cerebellum och innerörats båggångar
(semicularkanaler) viktiga.
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Respiration-circulation- Per Odencrants 20 p
6. Inspiration!exspiration. Vilket/vilka påstående/påståenden är sant/sanna. (2 p)
A)
B)
C)
D)

Vid en inandning blir lufttrycket i
Vid en utandning blir lufttrycket i
Vid en inandning blir lufttrycket i
Vid en utandning blir lufttrycket i

alveolerna högre än i atmosfåren.
alveolerna lägre än lufttrycket.
alveolerna lägre än i atmosfåren.
alveolerna högre än lufttrycket.

7. Varfor är det viktigare att veta en persons alveolära ventilation än personens
Minutventilation? (2 p)

8. Hur går gasutbytet av syre och koldioxid till i lungorna? (beskriv från det att blodet
kommer tilllungorna och till det att blodet lämnat lungorna) (3 p)
9. Beskriv en blodkroppsväg från övre hålvenen och till det att den hamnar i aorta,
I svaret skall ingå de olika hjärtrummen, klaffar och blodkärl. (6 p)
10. Vad händer i hjärtat under systole och vilka klaffar är stängdalöppna under denna fas?
(3 p)
11. Redogör for vad som händer i kroppen vid ett plötsligt minskat blodtryck,
hur cirkulationssystemet registrerar detta och kortsiktigt reglerar, via vilka
mekanismer, blodtrycksforändringen samt vad kallas den reflex som ombesöijer detta?
(4 p)

Blodet och immunsystemet- Rolf Pettersson 7 p

12. Vilken funktion har de röda blodkropparna (2 st)? (2 p)

13. Hur bildas ett koagel, koagulation? Sammanfatta kortfattat. (3 p)

14. Vad innebär det att man är immun? (2 p)
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