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Cellen och Nervsystemet - Eva Oskarsson 27 p

l) Förklara kortfattat fåljande begrepp (2 p):
a. Celldifferentiering
b. Vävnad
2) Förklara kortfattat vad en gen är. Utgå från DNA-molekylen. (2 p)

3) Att trycka på mobiltelefonens knappar är en viljemässig rörelse. Vilken betydelse har
få lj ande strukturer får rörelsens utformning (4 p):
a. primära motorcortex
b. tractus corticospinalis (s k pyramidbanan)
c. basala ganglier
d. cerebellum

J

4) Hur kan vänster hemisfär kontrollera motoriska funktioner i höger kroppshalva? (2 p)

5) Du känner att du har en liten sten i skon som inte bara irriterar dig, utan ~m~rt~_r: rejält.
a. Hur leds smärtimpulserna från fotsulan till cortex? Beskriv stegvis.
b. Var sker tolkningen av smärtan? (4 p)

6) Hur kan nervsystemet fårmedla/reglera svag respektive stark stimulering från
smärtreceptorer? ( 2 p) .

7) Tentafrågorna börjar nu kanske bli väldigt spännande ochautonoma nervsystemet (ANS)
reagerar (kraftigt?). Hur reagerar fåljande organ i kroppen vid kraftigt sympatikus-påslag
(2 p):
a. Svettkörtlar
b. Hjärta
c. Tarm
d. Spottkörtlar
8) Nervsystemet består av två huvuddelar nämligen det centrala (CNS) och det perifera
nervsystemet (PNS). (4 p)
a. Tillhör nervus vagus det centrala eller perifera nervsystemet?
b. Är nervus vagus en kranial eller en spinal nerv?
c. Vilken effekt har vagusstimulering på hjärtat? Motivera ditt svar.

9) Var tolkas våra synintryck? (2 p)

l

Flervalsfrågor. Här finns ett rätt svar (påstående) for respektive fråga. Varje rätt svar ger l
poäng.

l O) Vilket påstående är rätt? Den primära funktionen for ögats lins är att
a.
b.
c.
d.
e.

fokusera "bilden" på retinas fotoreceptorer
stabilisera ögats form
näringsforsörja retina
kontrahera Corpus ciliare (strålkroppen)
både alternativ c och d

11) Ögats glaskropp
a.
b.
c.
d.
e.

innehåller linsen
hjälper till att stabilisera ögat och ger fysiskt stöd till retinan
innehåller blodkärl som ger näring till retinan
är placerad mellan linsen och iris
både alternativ c och d

12) Hörselbenen sammanbinder
a.
b.
c.
d.
e.

trumhinnan med ovala fonstret
trumhinnan med runda fonstret
ovala fonstret och runda fonstret
cochlea till ovala fonstret
både alternativ c och d
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Blodet och immunsystemet- Per Odencrants 20 p

13) Andningsreglering.
a. V ar hittar du respirationscentrum?
(2 p)
b. Var hittar du de perifera kemoreceptorema och vad stimulerar dem? (2 p)
c. Var hittar du de centrala kemoreceptorerna och vad stimulerar dem? (l p)

14) Hur transporteras syret i kroppen? (l p)
15) Hur kommer luftvägarna att påverkas av en ökad sympatikus aktivitet? (l p)
16) Hjärtats elektriska aktivitet kan registreras med ett EKG. Den elektriska aktiviteten
uppstår och transporteras i retledningssystemet. Vilka är de olika strukturerna i hjärtats
retledningssystem och var i hjärtat hittar du dem? (5 p)
17) Hur stor ungefår är hjärtminutvolymen och hur räknar du ut den? (3 p)
18) Minskar blodvolymen kommer två hormon att aktiveras som bidrar till att öka
blodvolymen. Vilka? (2 p)
19) Vad händer i hjärtat under diastole och vilka kla!f~r är stängda/öppna under denna fas? (3
p)

Blodet och immunsystemet- Rolf Pettersson 6 p

20) Förklara vad ett antigen är. (2 p)

21) Beskriv hur restprodukten från erytrocyten (bilirubin) utsöndras. (3 p)

22) Vilken funktion har trombocyten? (l p)
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