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Rörelsesystemet - Nina B uer 28 p
Muskler, skelett (ben), leder och anatomiska lokalisationer ska benämnas på latin/
korrekt anatomisk benämning, om inte annat anges, for att få poäng.
28/6 Nya frågor skriva

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

2.

a) Vilka rörelser kan utfåras i art radioulnaris proximalis? (l p)
b) Vilka rörelser kan utfåras i art cubiti? (l p)

3. Nämn två olika funktioner som skelettet har. (2 p)

4. Ange en faktor som minskar osteoblastaktiviteten och en faktor som minskar
osteoklastaktiviteten. (2 p)

5. Det finns olika typer av ben. Ge ett specifikt exempel på a) och b). (2 p)
a) Platt ben
b) Oregelbundet

6. Ge exempel på (3 p):
a) en kulled
b) en gångjämsled
c) en vridled

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

8. Vilken led är nedre extremitets fårbindelse med axialskelettet (latin)? (l p)

9. Nämn två olika funktioner som musklema har. (2 p)

l O. För en muskelkontraktion krävs att en nervimpuls frisätter en tranSmittorsubstans som
binds till motorändplattans receptorer. V ad heter transmittorsubstansen? (l p)

11. Nämn två muskler (latin) som fungerar som varandras agonist/antagonist vid flexionextension i art talocruralis. (2 p)
l

12.
a) Vilken muskel flekterar i art coxae och extenderar art genus (latin)? (l p)
b) Ange muskelns ursprung och fåste? (l p)

13. Benämn två muskler i antebrachium (latin), den ena utfår flexion och den andra
extension i art radiocarpalis. (2 p)

14. Vilken muskel (latin)? (l p)
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15. Vilka muskler (latin)? (3 p)
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. Matsmältning och metabolism - Per Odencrants l Op
16. Regleringen av mag-tarm kanalens aktivitet indelas i tre faser. Den första fasen böljar
i samma stund som du ser och känner doften av en aptitlig måltid.
Vilka är dessa tre faser och ge en kort beskrivning av vad som händer under respektive
fas. (6 p)
17. Vilka viktiga funktioner har levern? (ange minst fyra) (2 p)
18. Vad menas med enterohepatisk cirkulation? (2 p)

Urinsystemet och vätskebalans- Per Odencrants 10,5 p
19. Vilka viktiga fysiologiska funktioner har njurarna? (ange minst sex) (3 p)
20. Vilka fysiologiska funktioner för vätske- och elektrolytbalansen har följande hormon,
redogör också varifrån de insöndras och vad som stimulerar till deras insöndring:
(4,5 p)

a) ADH
b) Aldosteron
c) ANP.
21. Beskriv miktionsreflexen. (3 p)

Endokrina systemet- Eva Oskarsson 5 p
22. Det finns flera likheter mellan nervsystemet och det endokrina systemet. Beskriv kort
skillnaden mellan systemen vad gäller responstid och duration. l p
23. 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)
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