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Rörelsesystemet - Nina B uer 30 p
Muskler, skelett (ben), leder och anatomiska lokalisationer ska benämnas på latin eller
använda korrekt anatomiskt begrepp för att få poäng.

l) Rita en människa som tydligt befinner sig i den anatomiska grundställningen. (l p)

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

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

4) Vilken led utgör den övre extremitetens enda förbindelse med bålen? (l p)

5) Vad heter ledbrosket mellan kotorna i ryggraden respektive i knäleden? (l p)

6) Nämn två faktorer som ökar och två faktorer som minskar osteoblastaktiviteten. (2 p)

7) Det finns olika typer av ben. Ge ett exempel på ett kort ben och ett oregelbundet ben.
(l p)

8) Muskler är rörelseorgan. Ange vad som sker i en muskel vid rörelse, med ett enda ord.
(l p)

9) Vad är en sarkomer? (2 p)

l O) Para ihop följande muskler med sina korrekta fästen. (t ex lA, 2B) (3 p)
l
2
3
4
5

6

Vastus intermedius
lliopsoas
Gastrocnemius
Teres minor
Gluteus medius
Triceps brachii

A
B

c
D
E

F

Oleeranon
Trochanter major
Tuberositas. tibiae
Trochanter minor
Calcaneus
Tuberculum rnajus

11) Vad kallas en platt sena? Ge exempel på en muskel som övergår i en platt sena. (l p)

12) Nämn en muskel i antebrachiurn som utför rörelser över både armbågsled och handled.
(l p)

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

14) Ange ursprung och fåste för m. subscapularis samt vilken rörelse den utför i vilken
led. (2 p)

15) En människa står framåtlutad. Vilken/a muskel/ler arbetar när människan reser sig till
en upprätt position? (l p)

16) En människa spelar poker och håller fem kort i sin ena hand. Vilken/a muskel/ler
arbetar för att kunna hålla kvar korten i handen? (l p)

17) Markera med en tydlig pil (gärna i fårg) på skelettet var följande utskott sitter. (3 p):
a) processus mastoideus
b) processus spmosus
c) processus xiphoideus
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18) Namnge muskeln vid respektive siffra? (3 p)

Endokrina systemet lO p- Maria Fernström
19)
a. Vad kallas den mekanism som reglerar mängden hormon i blodet? (l p)
b. Beskriv övergripande hur det går till. (2 p)

20) Varifrån frisätts TSH? (l p)

21)
a. Var i kroppen produceras melatonin? (l p)
b. Vilken funktion har det? (l p)

22) Beskriv övergripande renin-angiotensinsystemet och vilken funktion det har. (4 p)
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Matsmältning och metabolism 10 p- Gabriella Eliason

23) I magsäcken produceras magsaft. Ange två komponenter i magsaften. Ange också
vilken celltyp som producerar respektive vald komponent samt vilken funktion
komponenten har. (3 p)

24) Mag-tarmkanalens vägg är uppbyggd av flera lager.
a) Vad heter det innersta lagret av väggen och vilken celltyp består detta lager
av?(lp)
b) Beskriv hur detta innersta lager är uppbyggd i tunntarmen och forklara vad
denna uppbyggnad har for funktion (2 p).

25) Spjälkning av kolhydrater böljar redan i munhålan och fortsätter sedan i duodenum.
Ange två enzymer som är involverade i denna spjälkning. (l p)
26) Då kolhydratema spjälkats till sin minsta form, monosackarider, kan de tas upp från
tarmen till blodet. Om behovet av energi for tillfället är lägre än energiintaget kommer
kolhydratema att lagras.
a) V art i kroppen och i vilken form lagras kolhydrater? (2 p)
b) Är lagring av kolhydrater en anabol eller en katabol process? (l p)

Urinsystemet och vätskebalans 11,5 p- Per Odencrants
27) Njurarna, två retroperitoneala organ.
a) Vilka minst sex viktiga fysiologiska uppgifter har dessa organ? (3 p)
b) Vilka tre olika delar utgör tubulisystemet och vad sker i dessa olika delar?
(4,5 p)
28) Miktionsreflexen. (4 p)
Bölja svaret med vad som händer fr.o.m. det att urinblåsan fyllts med ca 395 ml urin,
blir väldigt kissnödig, får vänta 35 minuter innan en toalett blir ledig och
tills det att personen ifråga befinner sig kissande på toaletten.
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