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. Rörelsesystemet - Nina Buer 28 p
Muskler, skelett (ben), leder och anatomiska lokalisationer ska benämnas på latini
korrekt anatomisk benämning, om inte annat anges, tör att få poäng.

l. Beskriv och rita en människa som tydligt befinner sig i den anatomiska
grundställningen. (l p)

2. Vilka rörelser som vi har talat om, utförs i respektiveplan? (Varje rätt svar ger l p)
a) Frontalplan
b) Sagittalplan
c) Transversalplan

3. Skelettet fungerar bl a som stomme, fästanordning och hävstång för muskler. Det har
även en skyddande funktion. Vad har skelettet för övriga uppgifter? (2 p)

4. Man kan identifiera två celler, som har olika roller. Beskriv osteoklastemas respektive
osteoblastemas roll. (2 p)

5. Vilka skelettdelar ingår i axialskelettet? (2 p)

6. Vilken led är övre extremitets enda förbindelse med bålen? (l p)

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

8. Vad är en sarkomer? (2 p)

9. Nämn två muskler som fungerar som varandras agonist/antagonist vid rotation i art
glenohumeralis. (2 p)
l O. M biceps femoris caput longum:
a) Vilken/vilka rörelser i vilken/vilka leder utför muskeln? (2 p)
b) Ange muskelns ursprung och fåste? (l p)

11. Benämn två muskler i antebrachium, den ena utför supination och den andra
pronation. (2 p)
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12. Para ihop följande musklermed sina korrekta fåsten. (t ex lA, 2B) (3 p)
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M vastus intermedius
M iliopsoas
M gastrocnemius
M teres minor
M gluteus medius
M triceps brachii
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Oleeranon
Calcaneus
Trochanter major
Tuberasitas tibiae
Tuberculum rnajus
Trochanter minor

13. Vilka strukturer avses? Benämn numrerade strukturer på svenska (eller latin). (4 p)
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. Mag-tarmkanalen och urinvägarna - Per Odencrants 17 p
14. Mag-tarmkanalens aktivitet regleras av tre faser.
a) Vad heter den första fasen som böljar i samma stund som du ser och känner doften
av en aptitretande måltid. (l p)
b) Berätta lite om vad som händer under denna fas. (2 p)
15. Du har nu satt dig ner och böljat äta av den goda måltiden som består av en saftig biff,
potatis och en fet sås.
a) Vilka anatomiska strukturer passerar maten du stoppar i dig på vägen ner
ändtarmen? (3 p)
b) Hur kommer födan att påverkas, "brytas ner" under passagen genom mag-tarmkanalen och vilka organ är ansvariga för det? (3 p)

16. Valje njure är uppbyggd av ca en miljon funktionella strukturer.
a) Vilken är njurens minsta funktionella enhet? (l p)
b) Vilka olika delar är denna enhet uppbyggd av och vad händer i den funktionella
enhetens olika delar som är en förutsättning för bildandet av urin (sekundär urin)
utifrån primärurinen. (4 p)

17. En inte ovanlig syra-bas balansrubbning som kan ses hos patienter med KOL (Kronisk
Obstruktiv Lungsjukdom) är en respiratorisk acidos.
a) Kommer pH att vara högt, normalt eller lågt vid en sådan syra-bas
balansrubbning? (0,5p)
b) Kommer PC02 att vara högt, normalt eller lågt vid en sådan syra-bas
balansrubbning? (0,5p)
c) Vid denna syra-bas balansrubbning kommer inte lungorna att kunna kompensera
acidosen för att återställa pH. Vilket organ i kroppen kommer att göra det och hur
kommer det att gå till? Ge en övergripande förklaring. (2 p)
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_ Endokrina systemet - Eva Oskarsson 5 p
18. Det finns flera likheter mellan nervsystemet och det endokrina systemet. Beskriv kort
skillnaden mellan systemen vad gäller responstid och duration. (l p)
19. Steroidhormonet kortisol som frisätts från binjurebarken är ett av kroppens viktigaste
stresshormon.
a) Vilken effekt har en ökad mängd cirkulerande kortisol på hypofysens frisättning av
ACTH? Motivera svaret. (2 p)
b) Vilken effekt har den ökande mängden av cirkulerande kortisol på blodglukosen?
Motivera svaret. (2 p)

Lycka till!
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