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Nervsystemet- Eva Oskarsson 28 p
l. Vad är en gen? (2 p)

2. Vilken betydelse har ribosomen for proteinsyntesen? (2 p)

3. Sebastian har kört omkull med sin cykel på väg till universitetet. Han klagar över
smärta i höger knä och underben. Sebastian har en kompis som är student i termin nio
på Läkarprogrammet och hon genomfor en neurologisk kontroll av benet. Den
monosynaptiska sträckreflexen testas genom slag på patellarsenan (senan nedanfor
knäet).
a. Beskriv den monosynaptiska sträckreflexens olika komponenter. (3 p) .
b. Vilken funktionell betydelse har denna reflex i vårt dagliga liv? (2 p)
c. En polysynaptisk reflex som den korsade extensor-reflexen, en skyddsreflex,
kan åstadkomma mer komplexa rörelser järnfort med den monosynaptiska
reflexen. Motivera varfor. (2 p)

4. Sebastian (samma Sebastian som i forra frågan) forsöker viljemässigt sträcka ut höger
underben.
a. Specificera var det specialiserade cortexornrådet som startar den viljemässiga
rörelsen av höger ben. Namnge också det bansystem som for impulsen vidare
till ryggmärgsnivå. (3 p)
b. De perifera nervernas efferenta neuron har sitt ursprung i ryggmärgen. Vad
menas med spinal nerv plexus? (2 p)

5. När du ska tala är det viktigt att du kan använda ansiktets mimiska muskler.
a. Var är vårt tal- respektive språkcentra beläget? (2 p)
b.Namnge en perifer nerv som styr motoriken i mimiska muskler. (l p)

6. Autonoma nervsystemet består av nerver som styr funktioner i kroppens olika organ
som inte är direkt viljestyrda
a. Hur indelas det autonoma nervsystemet? (l p)
b. Redogör kortfattat får funktionella (fysiologiska) skillnader mellan dessa delar.
(2 p)
c, Viken del av det autonoma nervsystemet ökar pupillstorleken? (l p)

l

Här följer flervalsfrågor, med ett rätt svar (påstående) per fråga. Rätt svar ger l poäng.
7. Bansystemet som förmedlar smärta och temperatur heter
A. Sidosträngsbanan (tractus spinothalamicus)
B. Framsträngsbanan
C. Baksträngsbanan
D. Bakrotsbanan
E. Pyramidbanan (tractus kortikospinalis)

8. Sensorisk information tolkas i
A. Basala ganglierna
B. Cortex, gyrus precentralis i frontalloben
C. Cortex, gyrus postcentralis i parietalloben
D. Cortex, gyrus precentralis i parietalloben
E. Förlängda märgen (medulla oblongata)
9. Adaptation är när
A. aktionspotentialen aktiveras
B. sensorisk stimulering avtar
C. sensorisk stimulering ökar
D. receptorer "överreagerar"
E. receptorer i t ex huden "tröttas"
l O. När yttre krafter pressas mot cilier eller mikrovilli i innerörats, cochleans hårceller
A. blir hårcellerna skadade för alltid
B. uppkommer illamående
C. blir cellerna ickereaktiva och ingen ändring sker
D. sker en ändring i hårcellernas membranpotential som kan generera en
aktionspotential
E. överförs rörelsen till hörselbenen
11. Ögats retina
A. där den andra kranialnerven mynnar, som kommer att utgöra synnerven
B. som har den största brytningsförmågan av ljuset som når ögat
C. med tre olika slags stavar, försedda med olika synpigment
D. där fotoreceptorerna tappar och stavar ligger jämt fördelade över hela ytan
E. är placerad mellan choroidean och seleran
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Respiration-cirkulation - Gabriella Eliason 20 p
Cirkulationen
12. Hjärtats vägg består av flera skikt. Vad heter de olika skikten och vilken typ av vävnad
(3 p)
finns i respektive skikt?

13. I hjärtat finns så kallade retledningsceller som skapar aktionspotentialer spontant, utan
yttre stimuli.
(l p)
a) Förklara hur detta är möjligt?
b) Vad heter den struktur som normalt spontandepolariserar med högst frekvens
och därmed styr hjärtrytmen?
(l p)

14. Hjärtminutvolymen är en produkt av två faktorer varav den ena är slagvolymen.
a) Vilken är den andra faktorn?
(l p)
b) slagvolymen påverkas av det venösa återflödet. Förklara varfor ett ökat
venöst återflöde leder till en ökad slagvolym. Ange också två faktorer som :far
det venösa återflödet att öka.
(3 p)

15. En vasakonstriktion kommer att påverka det arteriella blodtrycket.
a) Vad avses med en vasokonstriktion? (l p)
b) Hur påverkas det arteriella blodtrycket vid vasakonstriktion (ökar eller
minskar)? Varför? (2 p)
c) Vilken typ av kärl har som en av sina främsta uppgifter att delta i
blodtrycksreglering? (l p)

Respirationen
16. En inandning startar med en kontraktion av andningsmuskulaturen.
a) Vilka är de muskler som kontraherar vid en inandning i vila? (l p)
b) Förklara hur en kontraktion av dessa muskler kan leda till att luft flödar in i
lungorna. (3 p)
17. Koldioxid kan transporteras i blodet på flera sätt. Vilket sätt står for största delen av
koldioxidtransporten i blodet? (l p)

18. Gasutbytet mellan alveoler och kapillärer är normalt sått så effektivt att blodet som
lämnar lungorna är l 00% mättat med syre.
a) Vad kallas syremättnad med ett annat ord? (l p)
b) Ange två faktorer som gör gasutbytet mellan lunga och blod effektivt. (l p)
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Blodet och immunsystemet - Rolf Pettersson 7 p
19. Vilken uppgift/funktion har:
a. Trombocyten
b. Erytrocyten

(2 p)

20. Vilka två funktioner har endotelcellen?

(2 p)

21. Efter 120 dygn förstörs erytrocyten och byggstenar återanvänds.
a. Vad kallas den restprodukt som utsöndras?
b. Hur utsöndras denna restprodukt?

(3 p)
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