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Rörelseapparaten - Nina Buer 30 p
Muskler, skelett (ben), leder och anatomiska lokalisationer ska benämnas på latin eller
korrekt anatomisk benämning om inte annat anges, tör att få poäng.

l) Vilka rörelser hos människan kan utforas i frontalplanet respektive sagittalplanet? (2
p)

2) Vilka delar ingår i axialskelettet? (svara på svenska) (2 p)

3) Vilken led utgör den nedre extremitetens fOrbindelse med axialskelettet? (l p)

4) Vad heter ledbrosket som bekläder allmänna ledytor respektive det ledbrosk som tål
tryck och tänjning särskilt väl? (l p)

5) Nämn fyra funktioner som skelettet har. (2 p)

6) Det finns olika typer av ben. Ge ett exempel på ett långt ben och ett platt ben. (l p)

7) Vilka ben i kroppen kallas falska? (l p)

8) Muskler är rörelseorgan. Nämn två andra funktioner som musklema har. (l p)

9) Vad är en motorisk enhet? (l p)

lO) För en muskelkontraktion krävs att en nervimpuls frisätter en transmittersubstans som
binds till motarändplattans receptorer. Vad heter transmittorsubstansen? (l p)

l

ll)Para ihop följande muskler med sina korrekta fåsten. (t ex lA, 2B) (3 p)
l
2

3
4
5
6

Vastus intennedius
Iliopsoas
Gastrocnemius
Teres minor
Gluteus medius
Deltoideus

A
B

c
D
E
F

Tuberasitas deltoidea
Calcaneus
Tuberasitas tibiae
Trochanter minor
Trochanter major
Tuberculum rnajus

12) Ange ursprung och fåste för m. triceps brachi. (2 p)

13) Nämn två muskler i antebrachium, den ena utför supination och den andra pronation.
(l p)

14) Vad heter de två muskelgrupperna som är med och definierar handflatans utseende?
(l p)

15) Ange en muskel som utför extension i höftleden och flexion i knäleden. (l p)

16) Nämn två senor i nedre extremitet som inte är platta senor (aponeuroser) men som ser
platta ut. (l p)

17) Nämn två muskler som adducerar benet. (l p)

18) Om du utför en "sned sit-up" (crunch) vilken/vilka muskler arbetar? (l p)

2

19) Identifiera och namnge foljande strukturer på svenska (punkt 1-4): (4 p)

20) Namnge muskeln vid respektive bokstav. (2 p)

. Endokrina systemet lO p- Maria Fernström
21) Vilken roll har hypotalamus för det endokrina systemet? (l p)
22)
a. Vilket ämne krävs för produktion av tyroxin? (l p)
b. Varifrån frisätts tyroxin? (l p)
c. Vilken funktion har tyroxin? (l p)
23)
a. Var i kroppen produceras kortisol? (l p)
b. Vilken funktion har det? (l p)
24) Beskriv övergripande de hormon som reglerar energiomsättningen och hur det går till.
(4 p)

Matsmältning och metabolism l Op - Gabriella Eliason
25) Bukspottkörteln har flera viktiga funktioner både endokrina och exokrina.
a) V ad heter bukspottkörteln på latin? (l p)
b) Ange en endokrin samt en exokrin funktion som bukspott körteln har. Förklara
också varför dessa funktioner är viktiga. (4 p)
26) Salivkörtlar i munhålan producerar saliv. Ange två funktioner som saliven har. (l p)
27) För att kunna tas upp i tarmen behöver fett (triglycerider)spjälkas.
a) Beskriv hur spjälkningen av triglycerider går till i magtarmkanalen. (2 p)
b) Vad heter de celler som lagrar överskott av fett i kroppen? (l p)
c) Är lagring av fett en anabol eller en katabol process? (l p)

Urinsystemet och vätskebalans 10 p- Per Odencrants
28) Hos en svårt sjuk patient med ett alldeles för lågt blodtryck kommer urinproduktionen
att upphöra beroende på att filtrationstrycket blir för lågt.
Vilka tre tryck bestämmer filtrationstrycket? (3 p)
29) Urinen bildas genom tre mekanismer eller som det beskrivs i kursboken" i tre steg".
Vilka är dessa tre steg? (3 p)
30) Vilken del av det autonoma nervsystemet får urinblåsan att kontraheras? (l p)
31) En noggrann pH-reglering är viktig bl.a. för att våra enzymsystem. Hur går den
regleringen till, via vilka tre olika mekanismer? (3 p)
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