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Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE1_V16_ORD
DÅRLIG SYN. En voksen kvinne kommer til legen og forteller at synet har blitt merkbart dårligere. Spesielt har
hun merket at nattsynet har blitt mye dårligere. Hun forteller at hun i de siste tre månedene har gått på en
spesiell diett, og du skjønner umiddelbart at denne dietten fører til vitamin A-mangel.

Spørsmål 1:
1.1.1 Hvorfor er vitamin A viktig for synssansen?

Vitamin A er viktig for å produsere signalmolekylet 
syklisk GMP (cGMP)
Vitamin A brukes til å produsere retinal som er en viktig 
komponent i det lysfølsomme proteinet rhodopsin
Vitamin A er viktig for å produsere signalmolekylet 
syklisk AMP (cAMP)
Vitamin A er viktig for å produsere aminosyren arginin som er 
viktig for produksjonen av lysfølsomme proteiner i retina

Svar:
Vitamin A brukes til å produsere retinal som er en viktig 
komponent i det lysfølsomme proteinet rhodopsin

Spørsmål 2:
1.1.2 Hvordan blir den lille energien fra ett eller noen få foton omgjort til elektriske signaler som sendes til hjernen?
(svar på alle alternativene)
Det lysfølsomme proteinet rhodopsin forandrer form 
og åpner Na+-kanaler  [nedtrekkmeny]
Lyset får retinal til å endre form og dermed kan rhodopsinet aktivere
G-proteinet transducin  [nedtrekkmeny]
Når ett rhodopsin aktiveres, utløses en
kaskadeprosess via G-protein og enzymet fosfodiesterase som 
fører til at mange Na+-kanaler lukkes  [nedtrekkmeny]
Lyset fører til at sansecellene depolariseres  [nedtrekkmeny]
Lys fører til at cGMP brytes ned og cGMP-aktiverte 
Na+-kanaler lukkes og sansecellen hyperpolariseres  [nedtrekkmeny]

Svar:
Det lysfølsomme proteinet rhodopsin forandrer form 
og åpner Na+-kanaler =    Feil
Lyset får retinal til å endre form og dermed kan rhodopsinet aktivere
G-proteinet transducin =    Riktig
Når ett rhodopsin aktiveres, utløses en
kaskadeprosess via G-protein og enzymet fosfodiesterase som 
fører til at mange Na+-kanaler lukkes =    Riktig
Lyset fører til at sansecellene depolariseres =    Feil
Lys fører til at cGMP brytes ned og cGMP-aktiverte 
Na+-kanaler lukkes og sansecellen hyperpolariseres =    Riktig

Spørsmål 3:
1.1.3 Størrelsen på reseptive felt er avgjørende for hvor små detaljer vi kan detektere. Hva avgjør størrelsen på
ganglioncellenes reseptive felt?

Størrelsen på ganglioncellenes reseptive felt bestemmes utelukkende av tettheten av sansecellene
Ganglionceller med store dendritter (M-celler) vil være mest sensitive og dermed ha mindre reseptive
felt enn P-celler som har små dendritter
Nettverkskoblingen er avgjørende for størrelsen på ganglioncellenes reseptive felt, fordi mange staver
kan sende informasjon til samme ganglioncelle
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Ganglioncellene som reagerer på farger, har store reseptive felt fordi de må få informasjon fra både blå,
grønne og røde tapper for å skjelne alle mulige farger

Svar:
Nettverkskoblingen er avgjørende for størrelsen på ganglioncellenes reseptive felt, fordi mange staver kan
sende informasjon til samme ganglioncelle

Spørsmål 4:
1.1.4 Hva skjer med synsinformasjonen etter at den har nådd primær visuell korteks (V1)? (svar på alle alternativene)
Informasjonen blir sendt videre først til den dorsale banen, 
deretter til den ventrale banen (seriell prosessering)  [nedtrekkmeny]
Informasjon sendes i en dorsal bane som er viktig for oppfattelse 
av sted og rom  [nedtrekkmeny]
All informasjon sendes direkte til hippocampus for dannelse av 
minner    [nedtrekkmeny]
Informasjon sendes i en ventral bane som er viktig for 
objektgjenkjenning  [nedtrekkmeny]

Svar:
Informasjonen blir sendt videre først til den dorsale banen, 
deretter til den ventrale banen (seriell prosessering) =    Feil
Informasjon sendes i en dorsal bane som er viktig for oppfattelse 
av sted og rom =    Riktig
All informasjon sendes direkte til hippocampus for dannelse av 
minner   =    Feil
Informasjon sendes i en ventral bane som er viktig for 
objektgjenkjenning =    Riktig

Spørsmål 5:
1.1.5 I løpet av «et blunk» kan hjernen gi deg masse informasjon fra et bilde (f.eks. form, farge, objekter, emosjoner).
Hvordan prosesseres informasjonen i synssansen for å klare dette?

Det er utelukkende sekvensiell prosessering, og det betyr at ett hjerneområde prosesserer en type
informasjon før den sendes videre til neste
Det er utelukkende parallell prosessering der ulike hjerneområder samtidig behandler ulike typer
informasjon
Det foregår både sekvensiell og parallell prosessering samtidig

Svar:
Det foregår både sekvensiell og parallell prosessering samtidig

Spørsmål 6:
1.1.6 De fleste sansene våre er mest følsomme for forandring i styrken av stimulus. Hvilket utsagn om adaptasjon er
riktig?

Alle sanseceller adapterer like raskt
Sanseceller for temperatur adapterer ikke
Adaptasjon er avhengig av høyere hjernefunksjoner og skjer ikke perifert
I huden har man trykkfølsomme sanseceller der noen adapterer raskt og noen adapterer saktere
Sansecellene i øyet adapterer ikke

Svar:
I huden har man trykkfølsomme sanseceller der noen adapterer raskt og noen adapterer saktere
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Spørsmål 7:
1.1.7 Hvilke likheter er det mellom lukt- og smakssansen? (svar på alle alternativene)
Begge sanser baserer seg på kjemoreseptorer  [nedtrekkmeny]
Begge sanser baserer seg utelukkende på G-protein koblede 
reseptorer  [nedtrekkmeny]
Adekvate stimuli fører til depolarisering og/eller økt nivå av 
intracellulært Ca2+  [nedtrekkmeny]
Informasjon fra begge sanseorganene går også til limbiske 
strukturer og kan derfor lett vekke bestemte følelser  [nedtrekkmeny]
Begge sanser baserer seg på hundrevis av gener for ulike 
reseptorer som gjør oss i stand til å skille mellom tusenvis av 
ulike smaker og lukter  [nedtrekkmeny]

Svar:
Begge sanser baserer seg på kjemoreseptorer =    Riktig
Begge sanser baserer seg utelukkende på G-protein koblede 
reseptorer =    Feil
Adekvate stimuli fører til depolarisering og/eller økt nivå av 
intracellulært Ca2+ =    Riktig
Informasjon fra begge sanseorganene går også til limbiske 
strukturer og kan derfor lett vekke bestemte følelser =    Riktig
Begge sanser baserer seg på hundrevis av gener for ulike 
reseptorer som gjør oss i stand til å skille mellom tusenvis av 
ulike smaker og lukter =    Feil

Spørsmål 8:
1.1.8 Hvilken type sanseceller detekterer smaksstoffer i smaksløkene?

Det er primære sanseceller med aksoner som bringer informasjonen inn i hjernen
Det er sekundære sanseceller med aksoner som bringer informasjonen inn i hjernen
Det er sekundære sanseceller som aktiverer afferente fibre
Det er både primære og sekundære sanseceller

Svar:
Det er sekundære sanseceller som aktiverer afferente fibre

Spørsmål 9:
1.1.9 Hvilket eller hvilke transmitterstoff(er) frigjøres fra sansecellene i smaksløkene?

Det frigjøres ikke transmitterstoff i smaksløkene
Det er flere celletyper og alle frigjør kun glutamat
Det er flere celletyper og det frigjøres ulike transmitterstoffer, inkludert ATP og serotonin

Svar:
Det er flere celletyper og det frigjøres ulike transmitterstoffer, inkludert ATP og serotonin

Spørsmål 10:
1.1.10 Hvilken funksjon har mellomøret ?

Mellomøret samler lyden og leder den til trommehinnen
Lydenergien overføres fra luften i den ytre øregangen til væsken i den indre
Knoklene i mellomøret beskytter trommehinnen fra å sprekke ved høy lyd
Mellomøret inneholder sanseceller som detekterer lyden

Svar:
Lydenergien overføres fra luften i den ytre øregangen til væsken i den indre
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Spørsmål 11:
1.1.11 Hvilke egenskaper har sansecellene i det indre øret? (svar på alle alternativene)
Hårcellene har aksoner  [nedtrekkmeny]
Hårcellene har mekanosensitive kationkanaler på 
stereociliene  [nedtrekkmeny]
Hårcellenes stereocilier bøyes når lyden får basilarmembranen 
til å gå opp og ned  [nedtrekkmeny]
Det er de tre radene med ytre hårceller som sender 
mesteparten av sanseinformasjonen  [nedtrekkmeny]
De ytre hårcellene er kontraktile og forsterker 
svingutslagene til basilarmembranen  [nedtrekkmeny]

Svar:
Hårcellene har aksoner =    Feil
Hårcellene har mekanosensitive kationkanaler på 
stereociliene =    Riktig
Hårcellenes stereocilier bøyes når lyden får basilarmembranen 
til å gå opp og ned =    Riktig
Det er de tre radene med ytre hårceller som sender 
mesteparten av sanseinformasjonen =    Feil
De ytre hårcellene er kontraktile og forsterker 
svingutslagene til basilarmembranen =    Riktig

Spørsmål 12:
1.1.12 Hvordan påvirkes hvilemembranpotensialet av ulike ionekonsentrasjoner? (svar på alle alternativene)
Økt konsentrasjon av kaliumioner i ekstracellulærvæsken depolariserer 
membranpotensialet (det blir mindre negativt potensial inni cellen)  [nedtrekkmeny]
Økt konsentrasjon av kaliumioner i cytoplasma hyperpolariserer 
membranpotensialet (det blir mer negativt potensial inne i cellen)  [nedtrekkmeny]
Om man øker konsentrasjon av kaliumioner i blodet, for eksempel ved å 
gi KCl intravenøst, vil de fleste celler depolariseres  [nedtrekkmeny]
Om man øker konsentrasjon av natriumioner i blodet, for eksempel ved å gi
NaCl intravenøst, vil de fleste celler hyperpolariseres  [nedtrekkmeny]

Svar:
Økt konsentrasjon av kaliumioner i ekstracellulærvæsken depolariserer 
membranpotensialet (det blir mindre negativt potensial inni cellen) =    Riktig
Økt konsentrasjon av kaliumioner i cytoplasma hyperpolariserer 
membranpotensialet (det blir mer negativt potensial inne i cellen) =    Riktig
Om man øker konsentrasjon av kaliumioner i blodet, for eksempel ved å 
gi KCl intravenøst, vil de fleste celler depolariseres =    Riktig
Om man øker konsentrasjon av natriumioner i blodet, for eksempel ved å gi
NaCl intravenøst, vil de fleste celler hyperpolariseres =    Feil

Spørsmål 13:
1.1.13 Hvilket utsagn om ionekanaler er korrekt?

Det er bare i spenningsstyrte ionekanaler at strømmen av ioner 
gjennom kanalene kan drives av forskjell i elektrisk spenning
Strømmen av en type ioner, X, gjennom en ligandstyrt ionekanal kan 
drives utelukkende av forskjell i konsentrasjonen av ionet X mellom 
cellens innside og utside
Hvis membranpotensialet = 0 mV, kan strømmen av en type ioner, X, 
gjennom en ionekanal drives av forskjeller i konsentrasjoner 
av andre ioner mellom cellens innside og utside
Hvis membranpotensialet = 0 mV, kan strømmen av en type ioner, X, 
gjennom en ionekanal drives av forskjell i konsentrasjonen av ionet X 
mellom cellens innside og utside
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Svar:
Hvis membranpotensialet = 0 mV, kan strømmen av en type ioner, X, 
gjennom en ionekanal drives av forskjell i konsentrasjonen av ionet X 
mellom cellens innside og utside

Spørsmål 14:
1.1.14 Hvilke utsagn om inhibitoriske synapser er korrekte? (svar på alle alternativene)
Når GABA bindes til GABA-reseptorer i den postsynaptiske 
membranen, er effekten som regel inhibitorisk fordi bindingen 
åpner Cl--kanaler  [nedtrekkmeny]
Alle inhibitoriske postsynaptiske potensialer er hyperpolariserende  [nedtrekkmeny]
En nevrotransmitter som åpner  K+-kanaler når den binder til sin 
reseptor kan ikke være inhibitorisk fordi det er snakk om en 
strøm av kationer  [nedtrekkmeny]
Inhibisjon er enhver påvirkning som minsker sannsynligheten for at 
membranpotensialet når terskelen for å utløse et aksjonspotensial  [nedtrekkmeny]
Dersom et presynaptisk nevron stimuleres, og det ikke skjer 
noen endring i membranpotensialet til et postsynaptisk nevron, 
har det postsynaptiske nevronet per definisjon ikke blitt inhibert  [nedtrekkmeny]

Svar:
Når GABA bindes til GABA-reseptorer i den postsynaptiske 
membranen, er effekten som regel inhibitorisk fordi bindingen 
åpner Cl--kanaler =    Riktig
Alle inhibitoriske postsynaptiske potensialer er hyperpolariserende =    Feil
En nevrotransmitter som åpner  K+-kanaler når den binder til sin 
reseptor kan ikke være inhibitorisk fordi det er snakk om en 
strøm av kationer =    Feil
Inhibisjon er enhver påvirkning som minsker sannsynligheten for at 
membranpotensialet når terskelen for å utløse et aksjonspotensial =    Riktig
Dersom et presynaptisk nevron stimuleres, og det ikke skjer 
noen endring i membranpotensialet til et postsynaptisk nevron, 
har det postsynaptiske nevronet per definisjon ikke blitt inhibert =    Feil

Spørsmål 15:
1.1.15 Hvilke funksjonelle egenskaper ville du forvente å se i en sentral rytmegenerator for lokomosjon hos et virveldyr
med ekstremiteter? (svar på alle alternativene)
Rytmegeneratoren ligger i ryggmargen  [nedtrekkmeny]
Rytmisk aktivitet vil kunne genereres selv om ryggmargen 
blir avskåret fra nedadstigende og sensoriske synaptiske forbindelser  [nedtrekkmeny]
Aktivitet i fleksor- og ekstensormotonevroner på samme side alternerer, 
mens fleksormotonevroner på motsatte sider kan enten alternere eller 
koaktiveres avhengig av dyrearten og gangarten  [nedtrekkmeny]
Lokomosjonsfrekvensen bestemmes av kretser i lillehjernen  [nedtrekkmeny]
Endringer i lokomosjonsfrekvensen innebærer at både tråfasen og 
svingfasen i ekstremitetene forkortes eller forlenges likt  [nedtrekkmeny]
Rytmegeneratoren består av et nettverk av eksitatoriske og inhibitoriske 
internevroner  [nedtrekkmeny]

Svar:
Rytmegeneratoren ligger i ryggmargen =    Riktig
Rytmisk aktivitet vil kunne genereres selv om ryggmargen 
blir avskåret fra nedadstigende og sensoriske synaptiske forbindelser =    Riktig
Aktivitet i fleksor- og ekstensormotonevroner på samme side alternerer, 
mens fleksormotonevroner på motsatte sider kan enten alternere eller 
koaktiveres avhengig av dyrearten og gangarten =    Riktig
Rytmegeneratoren består av et nettverk av eksitatoriske og inhibitoriske 
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internevroner =    Riktig

Spørsmål 16:
1.1.16 Tar man på en glovarm gjenstand, kjennes ofte først en stikkende forbigående smerte som er lett å lokalisere,
deretter en dump smerte som varer lengre og er vanskeligere å lokalisere presist. 
Hvilke utsagn gir den riktigste beskrivelsen av perifere nociseptive nevroner til huden og egenskaper ved dem som
forklarer de to smerteopplevelsene? (svar på alle alternativene)
Nociseptive nevroner har frie nerveender med reseptorer for mange 
ulike stoffer  [nedtrekkmeny]
Nociseptive nevroner har et akson som deler seg til en gren som løper 
perifert til huden og en annen gren som løper sentralt til ryggmargens 
bakhorn  [nedtrekkmeny]
Den tidlige smerten skyldes aktivering av A∂-fibre som leder 
nerveimpulsene relativt hurtig (~25 m/s) på grunn av at de er myelinisert  [nedtrekkmeny]
Umyeliniserte C-fibre har relativt lav ledningshastighet (~1 m/s) fordi de 
har så stort tverrsnitt  [nedtrekkmeny]
Den tidlige smerteopplevelsen blir rask og presis fordi smerteimpulsene 
ledes direkte til områder i hjernen som har med emosjoner å gjøre 
(f.eks. amygdala)  [nedtrekkmeny]
Den sene, dumpe, mer ubehagelige smerteopplevelsen skyldes ledning 
langs flere polysynaptiske oppstigende baner til mer medialt beliggende 
områder i hjernen som har mer med emosjoner å gjøre  [nedtrekkmeny]

Svar:
Nociseptive nevroner har frie nerveender med reseptorer for mange 
ulike stoffer =    Riktig
Nociseptive nevroner har et akson som deler seg til en gren som løper 
perifert til huden og en annen gren som løper sentralt til ryggmargens 
bakhorn =    Riktig
Den tidlige smerten skyldes aktivering av A∂-fibre som leder 
nerveimpulsene relativt hurtig (~25 m/s) på grunn av at de er myelinisert =    Riktig
Umyeliniserte C-fibre har relativt lav ledningshastighet (~1 m/s) fordi de 
har så stort tverrsnitt =    Feil
Den tidlige smerteopplevelsen blir rask og presis fordi smerteimpulsene 
ledes direkte til områder i hjernen som har med emosjoner å gjøre 
(f.eks. amygdala) =    Feil
Den sene, dumpe, mer ubehagelige smerteopplevelsen skyldes ledning 
langs flere polysynaptiske oppstigende baner til mer medialt beliggende 
områder i hjernen som har mer med emosjoner å gjøre =    Riktig
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Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE2_V16_ORD

Del 1:
PÅ REISE I FREMMED LAND.
Trond, 46 år, er på forretningsreise i Kina. En dag er han på restaurant og spiser mye ukjent mat, deriblant
eselkjøtt, som han syntes smakte riktig så godt. Men om natten våkner han med store magesmerter. Han
kaster opp og har kraftig diaré.
Trond har fått en sekretorisk diaré grunnet matforgiftning.

Spørsmål 1:
2.1.1 All væsketranport over tarmepitelet er avhengig av (svar på alle alternativene):

Na+K+ATPase lokalisert i apikale/luminale cellemembran
Na+K+ATPase lokalisert i basolaterale cellemembran
Cl-ATPase lokalisert i apikale/luminale cellemembran
Høy intracellulær Na+

Høy intracellulær K+

Svar:
Na+K+ATPase lokalisert i basolaterale cellemembran

Spørsmål 2:
2.1.2 Hvordan kan tarmen absorbere vann fra tarmlumen selv om osmolaliteten i interstitiet er større enn i lumen?
(svar på alle alternativene)
Det dannes en varig, høy osmotisk aktivitet i rommet mellom enterocyttene  [nedtrekkmeny]
Aquaporiner er viktige for transporteren av vann over enterocyttene  [nedtrekkmeny]
Det hydrostatiske trykket i rommet mellom enterocyttene øker  [nedtrekkmeny]
Et høyt væsketrykk i lumen presser vannet gjennom tight junctions  [nedtrekkmeny]
Apikale/luminale Na+K+ATPase pumper Na+ inn i cellen  [nedtrekkmeny]

Svar:
Det dannes en varig, høy osmotisk aktivitet i rommet mellom enterocyttene =    Ja
Aquaporiner er viktige for transporteren av vann over enterocyttene =    Nei
Det hydrostatiske trykket i rommet mellom enterocyttene øker =    Ja
Et høyt væsketrykk i lumen presser vannet gjennom tight junctions =    Nei
Apikale/luminale Na+K+ATPase pumper Na+ inn i cellen =    Nei

Spørsmål 3:
2.1.3 I hvilke celler skjer sekresjonen av vann i tynntarmen og hvor er de lokalisert? (1 linje)

Svar:
[I enterocytter (3 poeng) lokalisert i kryptene (3 poeng).]

Spørsmål 4:
2.1.4 Beskriv kort mekanismene som ligger til grunn for væskesekresjon i tynntarm. (maksimalt 15 linjer)

Svar:
[Den basolaterale Na+K+ATPasen gir lav intracellulær Na+ og ved det en gradient for Na+ rettet innover. 
Denne Na+ gradienten tar Na+ inn i cellen sammen med K+ og 2Cl- via en Na+K+2Cl- kotransportør. 
Den luminale Cl- kanalen åpner seg. Dette gir en elektrokjemisk gradient som resulterer i at Na+ trekkes
med paracellulært gjennom tight jucntions. Na+ og Cl- lager en osmotisk gradient som trekker H2O
gjennom tight junctions.]
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Del 2:
PÅ REISE I FREMMED LAND.
Trond, 46 år, er på forretningsreise i Kina. En dag er han på restaurant og spiser mye ukjent mat, deriblant eselkjøtt,
som han syntes smakte riktig så godt. Men om natten våkner han med store magesmerter. Han kaster opp og har
kraftig diaré. Trond har fått en sekretorisk diaré grunnet matforgiftning.
Sekresjonen av vann i tynntarmen skjer i enterocytter lokalisert i kryptene.

Spørsmål 1:
2.2.1 Hvordan stimuleres sekresjon av vann i tynntarm? (svar på alle alternativene)
Av det enteriske nervesystem  [nedtrekkmeny]
Av postganglionære parasympatiske nevroner i tarm  [nedtrekkmeny]
Åpning av luminal Cl- kanal  [nedtrekkmeny]
Aktivering av fosfolipase C  [nedtrekkmeny]
Aktivering av syklisk AMP  [nedtrekkmeny]
Åpning av kalsiumsensitive K+ kanal i enterocyttenes 
basale cellemembran  [nedtrekkmeny]

Svar:
Av det enteriske nervesystem =    Ja
Av postganglionære parasympatiske nevroner i tarm =    Ja
Åpning av luminal Cl- kanal =    Ja
Aktivering av fosfolipase C =    Ja
Aktivering av syklisk AMP =    Ja
Åpning av kalsiumsensitive K+ kanal i enterocyttenes 
basale cellemembran =    Ja

Spørsmål 2:
2.2.2 Hvilke mekanismer var ansvarlig for Tronds sekretoriske diaré? (svar på alle alternativene)
Aktivering av kraftige migrerende motorkomplekser alene   [nedtrekkmeny]
Stimulering av den basolaterale Na+K+ATPasen   [nedtrekkmeny]
Aktivering av luminal guanylyl cyclase  [nedtrekkmeny]
Eselkjøttet inneholdt muligens varmestabile enterotoksiner  [nedtrekkmeny]
cAMP åpnet luminal Cl--transport  [nedtrekkmeny]
Intracellulær Ca2+ økte   [nedtrekkmeny]

Svar:
Aktivering av kraftige migrerende motorkomplekser alene  =    Nei
Stimulering av den basolaterale Na+K+ATPasen  =    Nei
Aktivering av luminal guanylyl cyclase =    Ja
Eselkjøttet inneholdt muligens varmestabile enterotoksiner =    Ja
cAMP åpnet luminal Cl--transport =    Nei
Intracellulær Ca2+ økte  =    Nei

Spørsmål 3:
2.2.3 Det enteriske nervesystemet består av 3 typer nevroner. Hva heter de ulike nevronene? (svar på alle
alternativene)
Sensorisk efferent nevron  [nedtrekkmeny]
Motonevron  [nedtrekkmeny]
Presynaptisk inhibitorisk motonevron  [nedtrekkmeny]
Primære afferente nevroner  [nedtrekkmeny]
Eksitatorisk motonevron  [nedtrekkmeny]
Inhibitorisk sensorisk nevron  [nedtrekkmeny]

Svar:
Sensorisk efferent nevron =    Nei
Motonevron =    Ja
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Presynaptisk inhibitorisk motonevron =    Nei
Primære afferente nevroner =    Ja
Eksitatorisk motonevron =    Ja
Inhibitorisk sensorisk nevron =    Nei

Spørsmål 4:
2.2.4 Trond hadde diare og oppkast i to dager. Etter dette var blodtrykket noe lavere enn normalt. 
Hvilke av følgende kompensatoriske mekanismer vil du da forvente trer i kraft for å motvirke blodtrykksfallet? (svar på
alle alternativene)
N. vagus fyrer mindre  [nedtrekkmeny]
Sympatiske nerver til hjertet fyrer mindre  [nedtrekkmeny]
Det blir mindre aktivering av baroreseptorene  [nedtrekkmeny]
Det er mer aktivitet i Nucleus ambiguus   [nedtrekkmeny]
Sympatiske nerver til nyrene fyrer mindre  [nedtrekkmeny]

Svar:
N. vagus fyrer mindre =    Riktig
Sympatiske nerver til hjertet fyrer mindre =    Galt
Det blir mindre aktivering av baroreseptorene =    Riktig
Det er mer aktivitet i Nucleus ambiguus  =    Galt
Sympatiske nerver til nyrene fyrer mindre =    Galt

Spørsmål 5:
2.2.5 Hvor i hjernen har baroreseptoraktiverte, efferente nervefibre i n. vagus sin opprinnelse?

Amygdala
Hypofysen
Hypothalamus
Nucleus accumbens
Nucleus ambiguus
Nucleus solitarius

Svar:
Nucleus ambiguus

Spørsmål 6:
2.2.6 Hvor er lavtrykks-baroreseptorene lokalisert? (svar på alle alternativene)
Aortabuen  [nedtrekkmeny]
Oppadstigende aorta  [nedtrekkmeny]
Venstre atrium  [nedtrekkmeny]
Sinus caroticus  [nedtrekkmeny]
Høyre atrium  [nedtrekkmeny]
Lungevenen  [nedtrekkmeny]

Svar:
Aortabuen =    Galt
Oppadstigende aorta =    Galt
Venstre atrium =    Riktig
Sinus caroticus =    Galt
Høyre atrium =    Riktig
Lungevenen =    Riktig

Spørsmål 7:
2.2.7 Hvilken av følgende mekanismer vil bidra til å opprettholde blodvolumet?
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Nedsatt natriurese
Økt diurese
Nedsatt sekresjon av renin
Nedsatt sekresjon av ADH

Svar:
Nedsatt natriurese

Spørsmål 8:
2.2.8 Hva er resultatet når barorefleksen er aktivert?

Blodtrykket stiger
Blodtrykket synker
Hjertefrekvensen øker
Hjertets minuttvolum øker
Na+-retensjonen i nyrene øker

Svar:
Blodtrykket synker

Spørsmål 9:
2.2.9 Etter diaré og oppkast i to dager er blodtrykket noe lavere enn normalt, og hud og slimhinner er tørre.
Hvilke laboratorieprøvesvar ville du forvente å finne?

Lavt serum aldosteron
Høy serum ANP (atrialt natriuretisk peptid)
Lav plasma reninkonsentrasjon
Lav konsentrasjon av natrium i urin
Høyt urinvolum

Svar:
Lav konsentrasjon av natrium i urin

Spørsmål 10:
2.2.10 Renin blir produsert og frigjort fra granula lokalisert i:

Macula densa
Mesangialceller
Interkalerte celler
Afferente arterioler
Interstitielle celler

Svar:
Afferente arterioler

Spørsmål 11:
2.2.11 Normal human glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) er ca. (i mL/min)

25
50
125
300
500

Svar:
125
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Spørsmål 12:
2.2.12 Filtrasjonen som foregår i glomerulus, produserer et ultrafiltrat som

Har en elektrolyttkonsentrasjon lik den i plasma
Har en proteinkonsentrasjon lik den i plasma
Inneholder bare stoffer som må fjernes via urinen
Svaralternativene en og to er riktige
Svaralternativene to og tre er riktige

Svar:
Har en elektrolyttkonsentrasjon lik den i plasma

Spørsmål 13:
2.2.13 Hvilken av følgende drikker ville føre til størst ADH-frigjøring?

to liter destillert vann
to liter hyperosmotisk saltvann
to liter isosmotisk saltvann
ingen av de ovennevnte alternativene, da inntak av to liter væske vil føre til hemming av ADH-frigjøring

Svar:
to liter hyperosmotisk saltvann

Spørsmål 14:
2.2.14 Hvor er osmolaliteten i preurinen lavest (ved normal ADH-sekresjon)?

Bowmans kapselhulrom
Slutten av proksimale tubulus
Begynnelsen av oppadstigende ben av Henles sløyfe
Begynnelsen av distale tubulus
Slutten av samlerør

Svar:
Begynnelsen av distale tubulus

Spørsmål 15:
2.2.15 Hva stimulerer til økt sekresjon av atrialt natriuretisk peptid (ANP)?

økt plasmaosmolalitet
nedsatt plasmaosmolalitet
nedsatt plasmakonsentrasjon av Na+

økt atrietrykk
nedsatt venetrykk

Svar:
økt atrietrykk

Spørsmål 16:
2.2.16 Neste dag er en varm sommerdag, og Trond skal ut på en lang biltur gjennom landsbygda. Han vet at han må
drikke en del væske for å opprettholde væskebalansen. 
Hvilken drikke bør han velge for å minimere toalettbesøk under reisen?

Springvann
Kaffe
Sportsdrikk
Brus
Te med sukker
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Svar:
Sportsdrikk

Spørsmål 17:
2.2.17 Når han blir varm, hva skjer i huden for å motvirke økning i kroppstemperaturen? (svar på alle alternativene)
Vasodilatasjon   [nedtrekkmeny]
Det produseres nitrogen-oksyd (NO)  [nedtrekkmeny]
Utskillelsen av prostaglandin PGI2 synker  [nedtrekkmeny]
Vener kontraherer  [nedtrekkmeny]
Blodgjennomstrømningen øker  [nedtrekkmeny]

Svar:
Vasodilatasjon  =    Riktig
Det produseres nitrogen-oksyd (NO) =    Riktig
Utskillelsen av prostaglandin PGI2 synker =    Galt
Vener kontraherer =    Galt
Blodgjennomstrømningen øker =    Riktig

Spørsmål 18:
2.2.18 Etter en dag på stranden blir du solbrent og huden blir rød, hoven og smertefull. 
Celler i huden frigjør betennelsesfaktorer som prostaglandin, bradykinin, leukotriener o.a. som fører til følgende
symptomer: (svar på alle alternativene)
Økt blodtilstrømning til det solbrente området forårsaker den røde fargen (rubor)       [nedtrekkmeny]
Kapillærene blir skadet så blod lekker ut i vevet og gjør området rødt og hovent  [nedtrekkmeny]
Betennelsesfaktorene er med på å senke terskelen for aktivering av 
nociseptorer så de blir mer sensitive (“supersensitive”)  [nedtrekkmeny]
Økt blodstrøm til huden øker temperaturen i huden nok til å aktivere temperaturfølsomme
smertereseptorer  [nedtrekkmeny]

Svar:
Økt blodtilstrømning til det solbrente området forårsaker den røde fargen (rubor)      =    Riktig
Kapillærene blir skadet så blod lekker ut i vevet og gjør området rødt og hovent =    Feil
Betennelsesfaktorene er med på å senke terskelen for aktivering av 
nociseptorer så de blir mer sensitive (“supersensitive”) =    Riktig
Økt blodstrøm til huden øker temperaturen i huden nok til å aktivere temperaturfølsomme
smertereseptorer =    Feil
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Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE3_V16_ORD
RESPIRASJON

Spørsmål 1:
3.1.1 Hvordan registreres en forandring i blodets pO2?

Forandring i blodets pO2 registreres kun i sentrale kjemosensorer.
Forandring i blodets pO2 registreres kun i perifere kjemosensorer.
Forandring i blodets pO2 registreres både i sentrale og perifere kjemosensorer.
Forandring i blodets pO2 kan registreres i sentrale kjemosensorer dersom pCO2 også faller i
hjernestammen

Svar:
Forandring i blodets pO2 registreres kun i perifere kjemosensorer.

Spørsmål 2:
3.1.2 Hvilken påstand om de ventilasjonsregulerende sentrene i hjernestammen er mest riktig?

Dorsalrespiratorisk gruppe inneholder hovedsakelig nevroner involvert i ekspirasjon
Ventralrespiratorisk gruppe inneholder hovedsakelig nevroner involvert i inspirasjon
Ventralrespiratorisk gruppe inneholder motonevroner som innerverer toraks og abdomen
Dorsalrespiratorisk gruppe inneholder både ekspiratoriske og inspiratoriske nevroner

Svar:
Ventralrespiratorisk gruppe inneholder motonevroner som innerverer toraks og abdomen

Spørsmål 3:
3.1.3 Hvilken påstand om lungesirkulasjonen er riktig?

Blodåreveggen i arteriolene i lungene er tykkere enn i arteriolene i systemkretsløpet
Blodåreveggen i arteriolene i lungene er like tykke som i arteriolene i systemkretsløpet
Hos en person i hvile vil omtrent 8-12 % av blodet befinne seg i lungesirkulasjonen

Svar:
Hos en person i hvile vil omtrent 8-12 % av blodet befinne seg i lungesirkulasjonen

Spørsmål 4:
3.1.4 Dynamisk kompresjon i lungene betyr at:

Luftveiene åpner og lukker seg slik at luftstrømmen per tid (flow) reduseres ved små lungevolumer
Lungene er elastiske og vil kollapse dersom det går hull på plevrahinnen
Alveolene er dynamiske og kan ha forskjellige størrelser, slik at luftstrømmen blir redusert når
lungevolum reduseres
Luftrøret (trachea) kan påvirkes av glatte muskler, slik at luftstrømmen reduseres ved noen tilstander

Svar:
Luftveiene åpner og lukker seg slik at luftstrømmen per tid (flow) reduseres ved små lungevolumer

Spørsmål 5:
3.1.5 Hvilken av følgende påstander er mest riktig om lungekretsløpet ved økt minuttvolum hos en frisk person ved
havoverflaten?

Økt minuttvolum krever økt ventilasjon og større lungevolum, som gir redusert motstand i
alveolekapillærer
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Økt minuttvolum gir økt arterielt trykk i lungene, som senker gjennomsnittlig motstand fordi flere
kapillærer åpnes
Normalt vil anatomiske shunter i lungene ta unna det økte minuttvolum
Tykke blodårevegger i arterioler i lungene gjør at blodårene ikke utvider seg ved økt minuttvolum, og
hastighet på blodet gjennom lungene øker

Svar:
Økt minuttvolum gir økt arterielt trykk i lungene, som senker gjennomsnittlig motstand fordi flere kapillærer
åpnes

Spørsmål 6:
3.1.6 Hva skjer med blodårene i lungene ved hypoksi (lite oksygen)?

Hypoksi gir en generell sammentrekning av blodårene i lungene
Det er blodets pO2 som er avgjørende for blodårenes reaksjon i lungene
Blodårene i både systemkretsløpet og lungekretsløpet er innervert av autonome nerver som regulerer
tonus ved hypoksi
Hypoksi er en viktig faktor for å regulere blod til områder i lungene med lite oksygen

Svar:
Hypoksi gir en generell sammentrekning av blodårene i lungene

Spørsmål 7:
3.1.7 Ved dykking med komprimert luft vil:

Oksygen kunne være giftig ved dykk på 60 minutter ned mot 20 meter
Nitrogen ikke akkumuleres i vev fordi nitrogen ikke er spesielt løselig i muskler
Oksygentrykket i lungene dobles på et dyp på 10 meter
Lungene trykkes sammen på grunn av økende trykk

Svar:
Oksygentrykket i lungene dobles på et dyp på 10 meter

Spørsmål 8:
3.1.8 Hvilke(n) påstand(er) er mest riktige om perifere kjemosensorer? (svar på alle alternativene)
Karotidelegemene er svært metabolsk aktive  [nedtrekkmeny]
Karotidelegemene har kroppens høyeste del av hjertets minuttvolum i 
forhold til vekt  [nedtrekkmeny]
Under vanlig respirasjon formidler de perifere kjemosensorene 80 % 
av virkningen av pCO2 på lungeventilasjonen  [nedtrekkmeny]
De perifere kjemosensorene registrerer pH  [nedtrekkmeny]

Svar:
Karotidelegemene er svært metabolsk aktive =    Riktig
Karotidelegemene har kroppens høyeste del av hjertets minuttvolum i 
forhold til vekt =    Riktig
Under vanlig respirasjon formidler de perifere kjemosensorene 80 % 
av virkningen av pCO2 på lungeventilasjonen =    Galt
De perifere kjemosensorene registrerer pH =    Riktig

Spørsmål 9:
3.1.9 Hvordan fraktes CO2 i blodet?

Siden CO2 er mye mer løselig en O2 fraktes størst andel løst i plasma
Største andelen av CO2 fraktes som bikarbonat
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CO2 og O2 binder seg til samme sted på hemoglobinet
All CO2 inne i erytrocyttene er bundet til hemoglobin

Svar:
Største andelen av CO2 fraktes som bikarbonat
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Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE4_V16_ORD

Del 1:
HORMONER 
Nina er en jente på 16 år. Hun er svært opptatt av utseendet sitt og trener mye for å holde seg slank. Hun er
også svært nøye med hva hun spiser; hun teller kalorier, spiser såkalt veldig sunt og står ofte foran speilet for
å vurdere om hun har blitt kvapsete rundt midjen. Hennes jevnaldrende venninner har alle sammen begynt å
menstruere, mens hun ikke har kjent noen tegn til at menstruasjon er i anmarsj.

Spørsmål 1:
4.1.1 Nina veier 48 kg og er 1,6 m høy. Hva er Ninas BMI?

16,8
18,8
19,8
20,8
22,8

Svar:
18,8

Spørsmål 2:
4.1.2 Tre av Ninas venninner har BMI på henholdsvis 25, 27 og 31. Hvordan tolker du disse verdiene?

To er normalvektige og en er overvektig
To er overvektige og en er fet
En er normalvektig, en er overvektig og en er alvorlig fet
En er normalvektig, en er overvektig og en er fet
En er normalvektig og to er overvektige

Svar:
En er normalvektig, en er overvektig og en er fet

Spørsmål 3:
4.1.3 Hva er forklaringen på hvorfor en lav fettprosent utsetter og/eller hemmer igangsetting av menstruasjonen? (2
svar er riktige)

Østrogen er et fettløselig hormon
Lavere omdannelse av testosteron til østradiol i fettvev
Østrogen produseres fra kolesterol som det er for lite av ved lav fettprosent
Produksjonen av østrogen i ovariene er forstyrret på grunn av kroppslig stress
Lipoproteiner i blodet binder til seg østradiol når kolesterolnivået er lavt
Opptak av østrogen i cellene er avhengig av kotransport med lipoproteiner

Svar:
Lavere omdannelse av testosteron til østradiol i fettvev

Produksjonen av østrogen i ovariene er forstyrret på grunn av kroppslig stress

Spørsmål 4:
4.1.4 Hvilket utsagn om dannelsen av østradiol i ovariene er riktig?

Det er thecaceller som produserer østradiol ved stimulering med LH
Det er granulosaceller som produserer østradiol fra kolesterol
Det er granulosaceller som produserer østradiol fra androgener
Både thecaceller og granulosaceller produserer østradiol fra kolesterol
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Thecaceller påvirkes av FSH og produserer østradiol

Svar:
Det er granulosaceller som produserer østradiol fra androgener

Spørsmål 5:
4.1.5 Hva er typisk for hovedvirkningsmekanismen til steroidhormonene?

Steroidhormonene er fettløselige og transporteres med reseptorer inn i cellekjernen hvor de regulerer
transkripsjon
Steroidhormonene er fettløselige og transporteres med reseptorer inn i cellekjernen hvor de regulerer
DNA replikasjon
Steroidhormonene er fettløselige og transporteres med reseptorer inn i cellen og øker translasjon av
proteiner
Steroidhormonene er fettløselige og transporteres med reseptorer inn i cellekjernen og fører transport
av mRNA ut til cytosol
Steroidhormonene er vannløselige og bindes til reseptorer på cellemembranen og øker transkripsjon
indirekte

Svar:
Steroidhormonene er fettløselige og transporteres med reseptorer inn i cellekjernen hvor de regulerer
transkripsjon

Spørsmål 6:
4.1.6 Menstruasjonssyklus styres av hormoner. I hvilken rekkefølge virker de?

Hypofysen skiller ut LH og FSH, som begge virker på hypotalamus og får den til å skille ut GnRH
Hypotalamus skiller ut GnRH, som sammen med østrogener påvirker hypofysen til å skille ut LH og
FSH, som begge virker på follikkelen
Hypotalamus skiller ut LH, som sammen med østrogener påvirker hypofysen til å skille ut GnRH og
FSH, som begge virker på follikkelen
Hypofysen skiller ut GnRH, som virker på hypotalamus og får den til å skille ut LH og FSH, som begge
virker på follikkelen

Svar:
Hypotalamus skiller ut GnRH, som sammen med østrogener påvirker hypofysen til å skille ut LH og FSH,
som begge virker på follikkelen

Spørsmål 7:
4.1.7 Fettmetabolismen reguleres av endokrine faktorer fra andre organsystemer. Hvilke hormoner gjelder dette, hvor
produseres de, og hva er effekten? (2 svar er riktige)

Irisin fra skjelettmuskelceller hemmer lipolyse i hvitt fettvev
BMP7 fra sentralnervesystemet registrerer bentetthet som er en funksjon av kroppsvekt/mengde fett
T4 fra tyreoidea, som gir økt fettsyreinnhold i blodet
Natriuretiske peptider fra nyrene reduserer mengden perirenalt fett
Natriuretiske peptider fra hjertet øker lipolyse i fettvev

Svar:
T4 fra tyreoidea, som gir økt fettsyreinnhold i blodet

Natriuretiske peptider fra hjertet øker lipolyse i fettvev

Spørsmål 8:
4.1.8 Stressresponser utløses på ulike måter. Hvilke av følgende utsagn er riktigst?
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Hurtiginnsettende stress utløses ved frigjøring av ACTH fra binyrebarken
Hurtiginnsettende stress utløses ved nervestimulering av binyrebarken.
Hurtiginnsettende stress utløses ved nervestimulering av binyremargen via hypotalamus.
Hurtiginnsettende stress utløses ved frigjøring av ACTH fra binyrebarken som stimulerer hypotalamus

Svar:
Hurtiginnsettende stress utløses ved nervestimulering av binyremargen via hypotalamus.

Spørsmål 9:
4.1.9 Stressutløsere kan kategoriseres som overordnete eller homeostatiske. Hvilke 2 av de følgende er overordnede
stressutløsere?

Blodtap
Sirkulatorisk sjokk
Oksygenmangel
Kognitive responser
Følelser

Svar:
Kognitive responser

Følelser

Spørsmål 10:
4.1.10 Forskjellige perifere signalmolekyler som virker inn på kroppens sult- og metthetsfølelse integreres i
hypothalamus. Angi hvilke av nedenstående utsagn som er korrekte og hvilke som ikke er korrekte (svar på alle
alternativene):
Leptin fra fettvev hemmer appetitten  [nedtrekkmeny]
Insulin fra pankreas hemmer appetitten  [nedtrekkmeny]
Ghrelin fra magesekken stimulerer appetitten  [nedtrekkmeny]
GLP-1 fra tarmtraktus stimulerer appetitten  [nedtrekkmeny]
CCK fra tarmtraktus stimulerer appetitten  [nedtrekkmeny]

Svar:
Leptin fra fettvev hemmer appetitten =    Riktig
Insulin fra pankreas hemmer appetitten =    Riktig
Ghrelin fra magesekken stimulerer appetitten =    Riktig
GLP-1 fra tarmtraktus stimulerer appetitten =    Galt
CCK fra tarmtraktus stimulerer appetitten =    Galt

Spørsmål 11:
Remodellering av benvev involverer mange celletyper som osteoblaster, osteoklaster, endotelceller,
immunceller (som T hjelpeceller) foruten organer som paratyreoidea og nyrene. Flere av disse
cellene/organene påvirkes (funksjonelt positivt) av hormonet østrogen. Under overgangsalderen vil en
kvinnes østrogennivå falle, og hun kan utvikle osteoporose (benskjørhet).

4.1.11 Hvilket av følgende utsagn kan best forklare utviklingen av osteoporose hos en kvinne i overgangsalderen?
Østrogenfall gir økning av interleukiner samtidig som RANKL/OPG-ratio faller. Dermed overstimuleres
osteoklastene, noe som gir netto bentap.
Østrogenfall fører til tubulær reabsorpsjon av kalsium. Dette fører til økt PTH-sekresjon og økt
osteoklastaktivitet
Østrogenfall fører til redusert respirasjonsfrekvens med opphopning av CO2 og bikarbonat (blodets pH
vil derfor falle, noe som fører til negativ kalsiumbalanse)
Østrogenfall fører til at T-celler skiller ut autostimulerende interferoner, noe som øker
osteoklastaktiviteten og dermed gir økt bentap
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Svar:
Østrogenfall gir økning av interleukiner samtidig som RANKL/OPG-ratio faller. Dermed overstimuleres
osteoklastene, noe som gir netto bentap.

Spørsmål 12:
4.1.12 Hvilke av de følgende hormoner skilles ut av hypofyseforlappen hos en mann etter pubertet (2 svar er riktige)

Oxytosin
FSH
Testosteron
LH
GnRH
Inhibin

Svar:
FSH

LH

Spørsmål 13:
4.1.13 Hvilke typer stimuli stimulerer eller hemmer utskillelsen av GnRH-faktor hos kvinner? (svar på alle
alternativene)
Prolactin  [nedtrekkmeny]
Inhibin  [nedtrekkmeny]
Østrogene hormoner  [nedtrekkmeny]
Androgene hormoner  [nedtrekkmeny]
Seksuell stimulering  [nedtrekkmeny]

Svar:
Prolactin =    Hemmer
Inhibin =    Hemmer
Østrogene hormoner =    Hemmer
Androgene hormoner =    Hemmer
Seksuell stimulering =    Stimulerer

Spørsmål 14:
4.1.14 Hva produseres i Leydigcellene?

Spermier
Inhibin
Testosteron
LH
FSH

Svar:
Testosteron

Spørsmål 15:
4.1.15 Hva produseres i Sertolicellene?

Spermier
Inhibin
Testosteron
LH
FSH
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Svar:
Inhibin

Spørsmål 16:
4.1.16 Hvor befruktes vanligvis egget?

I ovariet
I eller rett utenfor ampullen på tuben
I vagina
I uterusslimhinnen
I cervix uteri

Svar:
I eller rett utenfor ampullen på tuben

Spørsmål 17:
4.1.17 Hvilket utsagn er riktig når det gjelder det gule legemet?

Stimulerer modning av primærfolliklene
Tilbakedannes alltid etter eggløsning
Utskiller østrogen og progesteron
Tilbakedannes hvis kvinnen blir gravid
Er viktig for å opprettholde svangerskapet gjennom hele kvinnens graviditet

Svar:
Utskiller østrogen og progesteron

Del 2:
Begrepet endokrinologi kan defineres på følgende måte: “Endocrinology: The study of the medical hormonal
balance and imbalance, the hormone-producing glands, and synthetic and natural hormones.”
I denne sammenhengen kan man oppfatte endokrine organer som a) et nettverk av adskilte enheter som
gjensidig påvirker hverandre, men også b) som atskilte hierarkiske systemer av noen få organer/kjertler som
er gjenstand for regulering innenfor definerte grenser ved hjelp av såkalt negativ tilbakekobling. Dette åpner
for et stort antall av reguleringssløyfer som innlemmer de fleste adskilte organer i et nettverk der de gjensidig
påvirker hverandre.

Spørsmål 1:
4.2.1 Hvilke av følgende fenomener er regulert av et hierarkisk kontrollsystem? (2 svar er riktige)

Glukose-stimulert insulinsekresjon
TSH-stimulert T4-produksjon
Glukagon-stimulert glukoneogenese
ACTH-stimulert kortisolproduksjon
Steroidhormonstimulert transkripsjon

Svar:
TSH-stimulert T4-produksjon

ACTH-stimulert kortisolproduksjon

Spørsmål 2:
4.2.2 Hvordan kobler forskjellige hormoner seg til intracellulære signalveier: (svar på alle alternativene)
Hormoner og nevrotransmittere bindes til GPCR («G-protein-koblede-reseptorer»)  [nedtrekkmeny]
Vekstfaktorer kobler seg til RTK (reseptorkoblete tyrosin kinaser)  [nedtrekkmeny]
Cytokiner aktiverer JAK/STAT-medierte signalveier  [nedtrekkmeny]
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Ekstracellulær matriks binder seg til cytokinreseptorer   [nedtrekkmeny]
Wnt binder seg til Frizzled og aktiverer β-catenin-medierte signalveier  [nedtrekkmeny]

Svar:
Hormoner og nevrotransmittere bindes til GPCR («G-protein-koblede-reseptorer») =    Riktig
Vekstfaktorer kobler seg til RTK (reseptorkoblete tyrosin kinaser) =    Riktig
Cytokiner aktiverer JAK/STAT-medierte signalveier =    Riktig
Ekstracellulær matriks binder seg til cytokinreseptorer  =    Feil
Wnt binder seg til Frizzled og aktiverer β-catenin-medierte signalveier =    Riktig

Spørsmål 3:
4.2.3 Hvordan er en enkel feed-back (tilbakekoblings-) løkke bygget opp? (feed-back reguleringen er ikke tatt med 
her): 

Sensor→Målcelle1→Hormon→Annet hormon 
eller metabolitt→Målcelle2
Sensor→Hormon→Målcelle1→Annet hormon 
eller metabolitt→Målcelle2
Målcelle1→Hormon→Målcelle2→Annet hormon 
eller metabolitt→Sensor
Målcelle1→Sensor→Målcelle2→Hormon→Annet 
hormon eller metabolitt
Hormon→Målcelle 1→Målcelle2→Annet hormon 
eller metabolitt→Sensor

Svar:
Sensor→Hormon→Målcelle1→Annet hormon 
eller metabolitt→Målcelle2

Spørsmål 4:
4.2.4 Skjelettmuskel sender ut følgende faktorer som virker på andre organer på denne måten: (svar på alle
alternativene)
Irisin stimulerer lipolyse i fettvev  [nedtrekkmeny]
IGF1 stimulerer til økt benmasse i rørknokler   [nedtrekkmeny]
IL-6 stimulerer insulinsekresjonen via GLP-1 som dannes i tynntarmen  [nedtrekkmeny]
IL-6 hemmer hepatisk glukoseproduksjon (glukoneogenese)  [nedtrekkmeny]

Svar:
Irisin stimulerer lipolyse i fettvev =    Riktig
IGF1 stimulerer til økt benmasse i rørknokler  =    Riktig
IL-6 stimulerer insulinsekresjonen via GLP-1 som dannes i tynntarmen =    Riktig
IL-6 hemmer hepatisk glukoseproduksjon (glukoneogenese) =    Feil

Spørsmål 5:
4.2.5 Hvitt fettvev mottar følgende faktorer fra andre organer og responderer med økt lipolyse: (svar på alle
alternativene)
Oreksin fra hypothalamus  [nedtrekkmeny]
Noradrenalin fra det autonome nervesystemet  [nedtrekkmeny]
Irisin fra lever  [nedtrekkmeny]
T4 og T3 fra thyreoideakjertelen  [nedtrekkmeny]
Natriuretisk peptid fra nyrene   [nedtrekkmeny]

Svar:
Oreksin fra hypothalamus =    Riktig
Noradrenalin fra det autonome nervesystemet =    Riktig
Irisin fra lever =    Feil
T4 og T3 fra thyreoideakjertelen =    Riktig
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Natriuretisk peptid fra nyrene  =    Feil

Spørsmål 6:
4.2.6 Følgende metabolske og hormonelle faktorer vil bidra til utvikling av diabetes mellitus: (svar på alle
alternativene)
Insulinsekresjonen faller på grunn av destruksjon av beta-cellene i pankreas  [nedtrekkmeny]
Insulinmangel leder til lipolyse i lever, dvs. økte nivåer av fettsyrer i blodet  [nedtrekkmeny]
Glukagonsekresjonen fra pankreas faller med påfølgende økt blodsukkernivå   [nedtrekkmeny]
Mindre leptin fra fettvev gir redusert kortisol-indusert lipolyse   [nedtrekkmeny]

Svar:
Insulinsekresjonen faller på grunn av destruksjon av beta-cellene i pankreas =    Riktig
Insulinmangel leder til lipolyse i lever, dvs. økte nivåer av fettsyrer i blodet =    Riktig
Glukagonsekresjonen fra pankreas faller med påfølgende økt blodsukkernivå  =    Feil
Mindre leptin fra fettvev gir redusert kortisol-indusert lipolyse 
=    Feil

Spørsmål 7:
4.2.7 Parathyreoidea, nyrer, tarm og benvev interagerer på følgende måte: (svar på alle alternativene)
PTH stimulerer 1α-hydroksylasen i nyrene og reabsorpsjon av Ca2+ i nyrene  [nedtrekkmeny]
FGF23 fra osteocyttene stimulerer 1α-hydroxylasen og PTH-sekresjonen  [nedtrekkmeny]
1,25-diOH-D3 dannes i nyrene fra 25-OH-D som syntetiseres i huden  [nedtrekkmeny]
FGF23 stimulerer til økt utskillelse av fosfat via nyrene   [nedtrekkmeny]

Svar:
PTH stimulerer 1α-hydroksylasen i nyrene og reabsorpsjon av Ca2+ i nyrene =    Riktig
FGF23 fra osteocyttene stimulerer 1α-hydroxylasen og PTH-sekresjonen =    Feil
1,25-diOH-D3 dannes i nyrene fra 25-OH-D som syntetiseres i huden =    Riktig
FGF23 stimulerer til økt utskillelse av fosfat via nyrene 
=    Riktig

Spørsmål 8:
4.2.8 Hvitt fettvev kan lede til systemisk inflammasjon. Hvordan kan dette påvirke muskel, pankreas og lever? (svar på
alle alternativene)
Systemisk inflammasjon innebærer økte sirkulerende 
nivåer av triglyserider og fri fettsyrer  [nedtrekkmeny]
Systemisk inflammasjon leder til økt fettsyreoksidasjon i 
skjelettmuskelceller  [nedtrekkmeny]
Systemisk inflammasjon fører til økt insulinsekresjon og samtidig forhøyet 
blodglukosenivå  [nedtrekkmeny]
Totalresultatet blir steatose og insulinresistens   [nedtrekkmeny]

Svar:
Systemisk inflammasjon innebærer økte sirkulerende 
nivåer av triglyserider og fri fettsyrer =    Riktig
Systemisk inflammasjon leder til økt fettsyreoksidasjon i 
skjelettmuskelceller =    Feil
Systemisk inflammasjon fører til økt insulinsekresjon og samtidig forhøyet 
blodglukosenivå =    Riktig
Totalresultatet blir steatose og insulinresistens 
=    Riktig
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Spørsmål 9:
4.2.9 Følgende vev er involvert i reguleringen av appetitten: hypothalamus, lever, tynntarm, pankreas, hvitt fettvev og
vagale afferente nervebaner: (svar på alle alternativene)
Ghrelin fra magesekken stimulerer appetitten  [nedtrekkmeny]
Insulin fra pankreas hemmer appetitten    [nedtrekkmeny]
Inkretinene (GIP og GLP-1) fra tarmceller stimulerer appetitten   [nedtrekkmeny]
Strekkreseptorer i magesekken (via n. vagus) stimulerer appetitten  [nedtrekkmeny]
OXM og PYY (nevrotransmittere) fra tynntarmen øker fødeinntaket    [nedtrekkmeny]

Svar:
Ghrelin fra magesekken stimulerer appetitten =    Riktig
Insulin fra pankreas hemmer appetitten   =    Riktig
Inkretinene (GIP og GLP-1) fra tarmceller stimulerer appetitten  =    Feil
Strekkreseptorer i magesekken (via n. vagus) stimulerer appetitten =    Feil
OXM og PYY (nevrotransmittere) fra tynntarmen øker fødeinntaket  
=    Feil

Spørsmål 10:
4.2.10 Hvordan reagerer forskjellige organer på cancer og/eller anoreksi: (svar på alle alternativene)
Skjelettmuskel: Hypotrofi - muskelmassen avtar  [nedtrekkmeny]
Lever: Syntese av akuttfaseproteiner minker, albuminsyntesen avtar  [nedtrekkmeny]
Fettvev: Lipolysen øker, frisetting av proinflammatoriske cytokiner øker  [nedtrekkmeny]
Hjertet: Hypertrofi (økt muskelmasse), økt innervasjon, økt energiforbruk  [nedtrekkmeny]

Svar:
Skjelettmuskel
Hypotrofi - muskelmassen avtar =    Riktig
Lever
Syntese av akuttfaseproteiner minker, albuminsyntesen avtar =    Feil
Fettvev
Lipolysen øker, frisetting av proinflammatoriske cytokiner øker =    Riktig
Hjertet
Hypertrofi (økt muskelmasse), økt innervasjon, økt energiforbruk
=    Feil

Spørsmål 11:
4.2.11 Anne på 40 år kommer til din fastlegepraksis for å sjekke om hun har økt risiko for å få hjerteinfarkt. Hun har
nylig flyttet til Oslo, og det er første gang hun er hos deg. Hun forteller at kolesterolverdien var høy, omkring 8, sist den
ble målt for noen år siden. Hennes mor fikk hjerteinfarkt 55 år gammel, men lever fortsatt og er nå 70 år. Hvilke
målinger er nyttige å gjøre for å vurdere hennes hjerterisiko? (svar på alle alternativene)
Måle blodtrykket  [nedtrekkmeny]
Måle nivået av blodglukose  [nedtrekkmeny]
Måle nivået av fettsyrer i blodet  [nedtrekkmeny]
Måle Il-6-nivået i blodet  [nedtrekkmeny]
Måle noradrenalin-nivået i blodet   [nedtrekkmeny]

Svar:
Måle blodtrykket =    Riktig
Måle nivået av blodglukose =    Riktig
Måle nivået av fettsyrer i blodet =    Feil
Måle Il-6-nivået i blodet =    Feil
Måle noradrenalin-nivået i blodet 
=    Feil

Side 24 av 40 MED2200-2_V16_ORD



Spørsmål 12:
4.2.12 Anne hadde kolesterol på 5,0 mmol/L, mye lavere enn 8 som hun husket fra forrige legebesøk. Hva kan være
forklaringen til dette funnet? (svar på alle alternativene)
Hun har lagt om kostholdet  [nedtrekkmeny]
Hun har hatt et stort vekttap  [nedtrekkmeny]
Den forrige prøven tok hun uten å ha fastet først  [nedtrekkmeny]
Hun var svært stresset forrige gang hun målte  [nedtrekkmeny]

Svar:
Hun har lagt om kostholdet =    Riktig
Hun har hatt et stort vekttap =    Riktig
Den forrige prøven tok hun uten å ha fastet først =    Feil
Hun var svært stresset forrige gang hun målte =    Feil

Spørsmål 13:
4.2.13 Anne forteller at hun har mistet matlysten og vært mye sliten. Det siste halvåret har vekten gått fra 72 til 63 kg
uten at hun har slanket seg eller lagt om kostholdet. Hun har ikke noe i mot å veie mindre, men synes det er litt rart. 
Hva kan ha forårsaket Annes vekttap? (svar på alle alternativene)
Bruk av vanedannende legemidler eller rusmidler   [nedtrekkmeny]
Lungesvikt  [nedtrekkmeny]
Lavt nivå av T3 og T4   [nedtrekkmeny]
Høyt nivå av T3 og T4  [nedtrekkmeny]
Kreft   [nedtrekkmeny]
Depresjon  [nedtrekkmeny]
Benskjørhet  [nedtrekkmeny]
D-vitaminmangel  [nedtrekkmeny]

Svar:
Bruk av vanedannende legemidler eller rusmidler  =    Riktig
Lungesvikt =    Riktig
Lavt nivå av T3 og T4  =    Feil
Høyt nivå av T3 og T4 =    Riktig
Kreft  =    Riktig
Depresjon =    Riktig
Benskjørhet =    Feil
D-vitaminmangel =    Feil
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Oppgave: MED2200-2_OPPGAVE5_V16_ORD

Del 1:

DIVERSE SPØRSMÅL

Spørsmål 1:
5.1.1 Hva karakteriserer en isometrisk, isotonisk og eksentrisk kontraksjon? (velg fra nedtrekksmenyen)
Muskelen kontraherer og utvikler kraft, men forkortes ikke  [nedtrekkmeny]
Den aktiverte muskelen strekkes fordi den jobber mot en kraft som er større enn den muskelen selv
produserer  [nedtrekkmeny]
Den aktiverte muskelen forkortes mens den utsettes for en konstant belastning  [nedtrekkmeny]

Svar:
Muskelen kontraherer og utvikler kraft, men forkortes ikke =    isometrisk
Den aktiverte muskelen strekkes fordi den jobber mot en kraft som er større enn den muskelen selv
produserer =    eksentrisk
Den aktiverte muskelen forkortes mens den utsettes for en konstant belastning =    isotonisk

Spørsmål 2:
5.1.2 Hvilken type kontraksjon dominerer ved følgende «hverdagshendelser»? (svar på alle alternativene)
Når man løfter en kopp fra bordet opp til munnen  [nedtrekkmeny]
Når man har lagt på tyngre vekter enn det du klarer å løfte i benkpress og stangen med vektene siger ned
mot brystkassa  [nedtrekkmeny]
Når man holder en melkekartong stille over et glass før man skjenker i melken  [nedtrekkmeny]

Svar:
Når man løfter en kopp fra bordet opp til munnen =    isotonisk
Når man har lagt på tyngre vekter enn det du klarer å løfte i benkpress og stangen med vektene siger ned
mot brystkassa =    eksentrisk
Når man holder en melkekartong stille over et glass før man skjenker i melken =    isometrisk

Spørsmål 3:
5.1.3 Hva er sammenhengen mellom nerveimpulsfrekvens og kraften muskelen utvikler under isometriske
betingelser? (svar på alle alternativene)
Ved lav impulsefrekvens utløses enkeltkontraksjoner (twitch)   [nedtrekkmeny]
Kraften muskelen utvikler vil fortsette å øke så lenge nervens 
impulsfrekvens øker, dermed er det den maksimale impulsfrekvensen  [nedtrekkmeny]
Ved høy impulsfrekvens er det ikke nok tid til å transportere 
Ca2+ tilbake til sarcoplasmatisk retikulum mellom hver impuls  [nedtrekkmeny]
Ved økende impulsfrekvens summeres enkeltkontraksjonene
inntil full tetanisk kontraksjon  [nedtrekkmeny]
Økt impulsfrekvens gir økt intracellulærkalsiumkonsentrasjon, 
økt antall blottlagte bindingsteder for myosintverrhodene på 
aktinfilamentene og derved antall tverrbroer som deltar i 
kontraksjonen. Dermed øker kraften.  [nedtrekkmeny]

Svar:
Ved lav impulsefrekvens utløses enkeltkontraksjoner (twitch)  =    Riktig
Kraften muskelen utvikler vil fortsette å øke så lenge nervens 
impulsfrekvens øker, dermed er det den maksimale impulsfrekvensen =    Feil
Ved høy impulsfrekvens er det ikke nok tid til å transportere 
Ca2+ tilbake til sarcoplasmatisk retikulum mellom hver impuls =    Riktig
Ved økende impulsfrekvens summeres enkeltkontraksjonene
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inntil full tetanisk kontraksjon =    Riktig
Økt impulsfrekvens gir økt intracellulærkalsiumkonsentrasjon, 
økt antall blottlagte bindingsteder for myosintverrhodene på 
aktinfilamentene og derved antall tverrbroer som deltar i 
kontraksjonen. Dermed øker kraften. =    Riktig

Spørsmål 4:
5.1.4 ATP er nødvendig for flere av de prosessene som skjer i en skjelettmuskelfiber. Hvilken av de følgende
prosessene involverer ATP?

Ledning av aksjonspotensialet langs muskelfiberen
Binding av acetylkolin til postsynaptiske reseptorer
Bryting av bindingen mellom myosinhodene og aktin
Frigjøring av Ca2+ fra sarkoplasmatisk retikulum

Svar:
Bryting av bindingen mellom myosinhodene og aktin

Spørsmål 5:
5.1.5 Hvilke utsagn om muskelkraft er riktige? (svar på alle alternativene)
Ved kraftig kontraksjon vil flere ATP binde seg til hvert myosinhode, noe som gir mer energi og mer kraft
[nedtrekkmeny]
Jo flere motoriske enheter som rekrutteres (aktiveres), desto sterkere blir muskelens kontraksjonskraft
[nedtrekkmeny]
Hvis muskelen og dermed sarkomerene er strukket helt ut før bevegelsen starter, vil kontraksjonskraften bli
størst  [nedtrekkmeny]
Ved maksimal kontraksjon vil både oksidative og glykolytiske fibre aktiveres  [nedtrekkmeny]

Svar:
Ved kraftig kontraksjon vil flere ATP binde seg til hvert myosinhode, noe som gir mer energi og mer kraft =
Feil
Jo flere motoriske enheter som rekrutteres (aktiveres), desto sterkere blir muskelens kontraksjonskraft =
Riktig
Hvis muskelen og dermed sarkomerene er strukket helt ut før bevegelsen starter, vil kontraksjonskraften bli
størst =    Feil
Ved maksimal kontraksjon vil både oksidative og glykolytiske fibre aktiveres =    Riktig

Spørsmål 6:
5.1.6 Kurven nedenfor viser sammenhengen mellom hastigheten som en aktivert muskelfiber forkorter seg med, og
belastningen den utsettes for. Hvilket utsagn er riktig?

Når forkortningshastigheten øker, øker kraften som muskelen produserer
Jo høyere forkortningshastighet, jo færre tverrbroer mellom aktin og myosinfilamenter er i en maksimal
kraftgivende tilstand, og kraften avtar
Ved økende belastning blir forkortningshastigheten mindre på grunn av mangel på ATP

Svar:
Jo høyere forkortningshastighet, jo færre tverrbroer mellom aktin og myosinfilamenter er i en maksimal
kraftgivende tilstand, og kraften avtar

Spørsmål 7:
5.1.7 Hvilke strukturer er særlig knyttet til ulike muskelfibertyper? (svar på alle alternativene)
Type 2-fibre er omgitt av flere kapillærer og har bedre 
blodgjennomstrømning enn type 1  [nedtrekkmeny]
Type 1-fibre er rikere på mitokondrier og oksydative (aerobe) 
enzymsystemer enn type 2-fibre  [nedtrekkmeny]
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Type 2x/2b-fibre har mye glykogen og glykolytiske enzymsystemer  [nedtrekkmeny]

Svar:
Type 2-fibre er omgitt av flere kapillærer og har bedre 
blodgjennomstrømning enn type 1 =    Feil
Type 1-fibre er rikere på mitokondrier og oksydative (aerobe) 
enzymsystemer enn type 2-fibre =    Riktig
Type 2x/2b-fibre har mye glykogen og glykolytiske enzymsystemer =    Riktig

Spørsmål 8:
5.1.8 Hvilke utsagn om gamma-motonevroner er riktige? (svar på alle alternativene)
De innerverer muskelfibre i muskelspoler  [nedtrekkmeny]
Jo mer kompleks den motoriske oppgaven er, dess mindre aktivitet 
forekommer i gamma-motonevroner  [nedtrekkmeny]
Grunnen til at gamma-motonevroner blir koaktivert med alpha-motonevroner er at 
balansen mellom eksitasjon og inhibisjon blant internevroner forskyves mot for mye eksitasjon
[nedtrekkmeny]
De er mindre og har tynnere aksoner enn alpha-motonevroner  [nedtrekkmeny]
De mottar synapser fra nedadstigende aksoner fra hjernestammen  [nedtrekkmeny]

Svar:
De innerverer muskelfibre i muskelspoler =    Riktig
Jo mer kompleks den motoriske oppgaven er, dess mindre aktivitet 
forekommer i gamma-motonevroner =    Feil
Grunnen til at gamma-motonevroner blir koaktivert med alpha-motonevroner er at 
balansen mellom eksitasjon og inhibisjon blant internevroner forskyves mot for mye eksitasjon =    Feil
De er mindre og har tynnere aksoner enn alpha-motonevroner =    Riktig
De mottar synapser fra nedadstigende aksoner fra hjernestammen =    Riktig

Spørsmål 9:
5.1.9 Hvilke utsagn om nervebaner og motorisk kontroll er riktige? (svar på alle alternativene)
Kortikospinalbanene er viktige for finstemte bevegelser som krever 
oppmerksomhet og bevisst tankevirksomhet (f.eks. håndarbeid)  [nedtrekkmeny]
Motoriske nervebaner fra storhjernebarken har synapser direkte på
skjelettmuskulaturen  [nedtrekkmeny]
Ekstrapyramidale baner aktiverer gjerne større muskelgrupper slik 
at aktiviteten i mange muskler kan koordineres, for eksempel for 
å holde balansen  [nedtrekkmeny]
Retikulspinale baner påvirker ikke skjelettmuskulatur  [nedtrekkmeny]

Svar:
Kortikospinalbanene er viktige for finstemte bevegelser som krever 
oppmerksomhet og bevisst tankevirksomhet (f.eks. håndarbeid) =    Riktig
Motoriske nervebaner fra storhjernebarken har synapser direkte på
skjelettmuskulaturen =    Feil
Ekstrapyramidale baner aktiverer gjerne større muskelgrupper slik 
at aktiviteten i mange muskler kan koordineres, for eksempel for 
å holde balansen =    Riktig
Retikulspinale baner påvirker ikke skjelettmuskulatur =    Feil

Spørsmål 10:
5.1.10 Basalganglienes funksjon i motorisk regulering kjennetegnes av:
(svar på alle alternativene)
Basalgangliene representerer en sidesløyfe som regulerer 
impulstrafikk mellom thalamus og motorisk korteks  [nedtrekkmeny]
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Disinhibisjon er et viktig element i basalganglienes koblingsmønster  [nedtrekkmeny]
Basalgangliene har direkte forbindelser med motoriske kretser i 
ryggmargen  [nedtrekkmeny]
Balansen mellom aktivitet i den direkte og den indirekte sløyfen reguleres 
av dopaminerg innervasjon fra substantia nigra pars compacta  [nedtrekkmeny]
Impulsaktivitet i avgrensede områder av putamen og nucleus caudatus 
sammenfaller med bestemte bevegelser  [nedtrekkmeny]
Basalgangliene får massiv afferent inngang fra kortikale områder som 
er involvert i planlegging av bevegelser  [nedtrekkmeny]
En skade i basalgangliene på den ene siden av hjernen vil ikke ha særlig
effekt på motorikk fordi den andre siden kan gjøre den samme jobben  [nedtrekkmeny]

Svar:
Basalgangliene representerer en sidesløyfe som regulerer 
impulstrafikk mellom thalamus og motorisk korteks =    Riktig
Disinhibisjon er et viktig element i basalganglienes koblingsmønster =    Riktig
Basalgangliene har direkte forbindelser med motoriske kretser i 
ryggmargen =    Feil
Balansen mellom aktivitet i den direkte og den indirekte sløyfen reguleres 
av dopaminerg innervasjon fra substantia nigra pars compacta =    Riktig
Impulsaktivitet i avgrensede områder av putamen og nucleus caudatus 
sammenfaller med bestemte bevegelser =    Riktig
Basalgangliene får massiv afferent inngang fra kortikale områder som 
er involvert i planlegging av bevegelser =    Riktig
En skade i basalgangliene på den ene siden av hjernen vil ikke ha særlig
effekt på motorikk fordi den andre siden kan gjøre den samme jobben =    Feil

Spørsmål 11:
5.1.11 Hvilke utsagn om lillehjernen er korrekte? (svar på alle alternativene)
En av hovedfunksjonene er å sammenligne intensjon og resultat ved 
bevegelser og korrigere for avvik  [nedtrekkmeny]
Den mottar informasjon fra både cerebral korteks og sanseorganer  [nedtrekkmeny]
Purkinjecellene sender efferente signaler fra lillehjernens korteks og 
bruker glutamat som nevrotransmitter  [nedtrekkmeny]
Den mangler somatotopisk organisering  [nedtrekkmeny]
Den spiller en avgjørende rolle i motorisk læring  [nedtrekkmeny]

Svar:
En av hovedfunksjonene er å sammenligne intensjon og resultat ved 
bevegelser og korrigere for avvik =    Riktig
Den mottar informasjon fra både cerebral korteks og sanseorganer =    Riktig
Purkinjecellene sender efferente signaler fra lillehjernens korteks og 
bruker glutamat som nevrotransmitter =    Feil
Den mangler somatotopisk organisering =    Feil
Den spiller en avgjørende rolle i motorisk læring =    Riktig

Spørsmål 12:
5.1.12 Hvordan virker stort sett transmitterstoffer fra hjernens modulatoriske systemer? (2 svar er riktige)

Ved at nevromodulatorer binder seg direkte til spennings-styrte ionekanaler
Ved at nevromodulatorer binder seg direkte til G-protein-koblede reseptorer
Ved at nevromodulatorer binder seg direkte til hormonreseptorer
Ved at nevromodulatorer binder seg direkte til ligand-styrte ionekanaler
Ved at nevromodulatorer binder seg direkte til protein kinaser
Ved at nevromodulatorer binder seg direkte til G-proteiner
De kan indirekte påvirke spennings-styrte ionekanaler slik at de åpner seg eller lukker seg mer
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Svar:
Ved at nevromodulatorer binder seg direkte til G-protein-koblede reseptorer  

De kan indirekte påvirke spennings-styrte ionekanaler slik at de åpner seg eller lukker seg mer

Spørsmål 13:
5.1.13 Hvilke utsagn om hjernens modulatoriske systemer er korrekte? (svar på alle alternativene)
Modulatoriske systemer finnes stort sett bare i storehjernen, ikke i
lillehjernen eller ryggmargen  [nedtrekkmeny]
Hjernens modulatoriske systemer utskiller utelukkende peptider (i likhet 
med hypofysen), men ikke småmolekylære transmittersubstanser som 
monoaminer (noradrenalin, dopamin, serotonin)  [nedtrekkmeny]
Blokkade av histaminreseptorer (med antihistaminer) gir økt søvnighet  [nedtrekkmeny]
Acetylkolin er en viktig nevromodulator i hjernen  [nedtrekkmeny]
Økt sekresjon av acetylkolin og monoaminer fra hjernens modulatoriske baner
gir langsomme hjernebølger og søvn  [nedtrekkmeny]
Hjernens modulatoriske systemer bidrar til å regulere bevissthetsnivået  [nedtrekkmeny]

Svar:
Modulatoriske systemer finnes stort sett bare i storehjernen, ikke i
lillehjernen eller ryggmargen =    Feil
Hjernens modulatoriske systemer utskiller utelukkende peptider (i likhet 
med hypofysen), men ikke småmolekylære transmittersubstanser som 
monoaminer (noradrenalin, dopamin, serotonin) =    Feil
Blokkade av histaminreseptorer (med antihistaminer) gir økt søvnighet =    Riktig
Acetylkolin er en viktig nevromodulator i hjernen =    Riktig
Økt sekresjon av acetylkolin og monoaminer fra hjernens modulatoriske baner
gir langsomme hjernebølger og søvn =    Feil
Hjernens modulatoriske systemer bidrar til å regulere bevissthetsnivået =    Riktig

Spørsmål 14:
5.1.14 Hvilke to utsagn om hukommelse er mest korrekt?

Vi mennesker (vår hjerne) har bare ett system for læring og 
hukommelse, mens noen andre dyrearter har flere systemer for 
læring og hukommelse
Motorisk læring skjer som regel raskt (sekunder), mens læring som gir 
episodisk hukommelse krever mer tid
Store skader i tinninglappen på begge sider kan gi tap av eksplisitt, 
episodisk hukommelse
Store skader i tinninglappen på begge sider kan gi svekket motorisk 
læring
Store skader i lillehjernen på begge sider kan gi svekket motorisk læring

Svar:
Store skader i tinninglappen på begge sider kan gi tap av eksplisitt, 
episodisk hukommelse
Store skader i lillehjernen på begge sider kan gi svekket motorisk læring

Spørsmål 15:
5.1.15 Hvilken sammenheng er det mellom læring og synaptisk plastisitet ? (svar på alle alternativene)
Synaptisk plastisitet er viktig for læring tidlig i livet, men i voksne 
mennesker har det lite å si  [nedtrekkmeny]
Synaptisk plastisitet i hjernebarken er trolig viktig for læring og 
hukommelse  [nedtrekkmeny]
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Synaptisk plastisitet i hippocampus er trolig viktig for læring og 
hukommelse  [nedtrekkmeny]
Læring fører utelukkende til at synapsene vokser og dette er årsaken
til at voksne mennesker har større hjerner enn barn  [nedtrekkmeny]

Svar:
Synaptisk plastisitet er viktig for læring tidlig i livet, men i voksne 
mennesker har det lite å si =    Feil
Synaptisk plastisitet i hjernebarken er trolig viktig for læring og 
hukommelse =    Riktig
Synaptisk plastisitet i hippocampus er trolig viktig for læring og 
hukommelse =    Riktig
Læring fører utelukkende til at synapsene vokser og dette er årsaken
til at voksne mennesker har større hjerner enn barn =    Feil

Spørsmål 16:
5.1.16 Hebbs regel kan sammenfattes slik: «Cells that fire together, wire together». Hvordan kan egenskaper ved
NMDA-reseptoren sørge for at man ikke får lang-tids potensiering (LTP) hver gang det går et signal over en synapse?

Ved normal signaloverføring aktiverer glutamat AMPA-reseptorene, mens NMDA-reseptoren ikke åpnes
uten transmitterstoffet dopamin
Det må frigjøres store mengder glutamat for å aktivere NMDA-reseptoren (som er en G-protein koblet
reseptor) som setter i gang intracellulære prosesser (som f.eks. at synapsen vokser)
NMDA-reseptoren er normalt blokkert av et ion (Mg2+) inntil den postsynaptiske cellen depolariserer.
Hvis den postsynaptiske cellen er depolarisert samtidig som den presynaptiske frigjør glutamat, kan det
strømme ioner gjennom NMDA-reseptoren
NMDA-reseptoren aktiveres bare av høye konsentrasjoner av intracellulært Ca2+, og dette skjer bare
når det er kraftig stimulering av synapsen, og da vil både den presynaptiske og postsynaptiske cellen
være aktive samtidig

Svar:
NMDA-reseptoren er normalt blokkert av et ion (Mg2+) inntil den postsynaptiske cellen depolariserer. Hvis
den postsynaptiske cellen er depolarisert samtidig som den presynaptiske frigjør glutamat, kan det
strømme ioner gjennom NMDA-reseptoren

Spørsmål 17:
5.1.17 Hvilken sammenheng er det mellom stedsans og episodisk hukommelse? (svar på alle alternativene)
Hjerneområder i den mediale temporal-lappen er viktig for både 
hukommelse og stedsans  [nedtrekkmeny]
Episodiske minner kan lagres uten informasjon om sted og rom  [nedtrekkmeny]
Omfattende skader i entorhinal korteks og hippocampus fører til problemer 
med å danne nye episodiske minner  [nedtrekkmeny]
Omfattende skader i entorhinal korteks og hippocampus fører til problemer
med å «navigere» (som f.eks å finne veien hjem fra butikken)  [nedtrekkmeny]
I dyr finnes det nerveceller i hippocampus (stedceller) som er aktive 
når man er på bestemte steder, men mennesker har ikke tilsvarende 
stedceller  [nedtrekkmeny]

Svar:
Hjerneområder i den mediale temporal-lappen er viktig for både 
hukommelse og stedsans =    Riktig
Episodiske minner kan lagres uten informasjon om sted og rom =    Feil
Omfattende skader i entorhinal korteks og hippocampus fører til problemer 
med å danne nye episodiske minner =    Riktig
Omfattende skader i entorhinal korteks og hippocampus fører til problemer
med å «navigere» (som f.eks å finne veien hjem fra butikken) =    Riktig
I dyr finnes det nerveceller i hippocampus (stedceller) som er aktive 
når man er på bestemte steder, men mennesker har ikke tilsvarende 
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stedceller =    Feil

Spørsmål 18:
5.1.18 Ved å studere pasienter med ulike hjerneskader har man funnet ut at skade i ett hjerneområde ofte fører til
større endringer i bevissthetsnivå enn andre.  I hvilket av hjerneområdene nevnt nedenfor vil skade ofte føre til store
endringer i bevissthetsnivå, som koma eller somnolens?

Pannelappene
Bakhodelappene
Tinninglappene
Hjernestammen
Lillehjernen
Hjernens motoriske områder

Svar:
Hjernestammen

Spørsmål 19:
5.1.19 Hvilke av følgende er karakteristisk for metabolsk syndrom? (svar på alle alternativene)
Insulinresistens       [nedtrekkmeny]
Høy adiponectin   [nedtrekkmeny]
Høyt triglyseridnivå  [nedtrekkmeny]
Små tette LDL partikler   [nedtrekkmeny]
Lavt HDL-kolesterolnivå   [nedtrekkmeny]

Svar:
Insulinresistens      =    Riktig
Høy adiponectin  =    Feil
Høyt triglyseridnivå =    Riktig
Små tette LDL partikler  =    Riktig
Lavt HDL-kolesterolnivå  =    Riktig

Spørsmål 20:
5.1.20 Overvekt/fedme viser sammenheng med hvilke av følgende fysiologiske problemer (svar på alle alternativene)
Økning i blodsukkeret  [nedtrekkmeny]
Søvnforstyrrelser  [nedtrekkmeny]
Benskjørhet  [nedtrekkmeny]
Fettopphopning i leveren (fettlever)  [nedtrekkmeny]

Svar:
Økning i blodsukkeret =    Feil
Søvnforstyrrelser =    Riktig
Benskjørhet =    Feil
Fettopphopning i leveren (fettlever)
=    Riktig

Spørsmål 21:
5.1.21 Ta stilling til disse påstandene: (svar på alle alternativene)
Den J-formete sammenhengen mellom BMI og mortalitet skyldes
i stor grad at røykere er tynnere enn ikke-røykere  [nedtrekkmeny]
Økt fett over hoftene kan ha sammenheng med mindre 
hjerte- og karsykdom  [nedtrekkmeny]
Insulinresistens i lever fører til mindre produksjon av very low 
density lipoproteiner (VLDL)  [nedtrekkmeny]
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Gruppen med fedme som øker forholdsvis mest i befolkningen, 
er folk med de høyeste BMIer  [nedtrekkmeny]
Vanligvis oppstår diabetes type 2 etter en kort periode 
med insulinresistens  [nedtrekkmeny]

Svar:
Den J-formete sammenhengen mellom BMI og mortalitet skyldes
i stor grad at røykere er tynnere enn ikke-røykere =    Riktig
Økt fett over hoftene kan ha sammenheng med mindre 
hjerte- og karsykdom =    Riktig
Insulinresistens i lever fører til mindre produksjon av very low 
density lipoproteiner (VLDL) =    Feil
Gruppen med fedme som øker forholdsvis mest i befolkningen, 
er folk med de høyeste BMIer =    Riktig
Vanligvis oppstår diabetes type 2 etter en kort periode 
med insulinresistens =    Feil

Spørsmål 22:
5.1.22 Ta stilling til disse påstander om lipoproteiner? (svar på alle alternativene)
Om lag  50% av fettet i plasma blir transportert i lipoproteiner  [nedtrekkmeny]
Etter hvert som kylomikroner avgir triglyserid, omdannes de til LDL  [nedtrekkmeny]
Et moderat inntak av etanol øker HDL  [nedtrekkmeny]
På hver LDL partikkel er det kun et enkelt apolipoprotein B  [nedtrekkmeny]
På hver HDL partikkel er det kun et enkelt apolipoprotein A1  [nedtrekkmeny]

Svar:
Om lag  50% av fettet i plasma blir transportert i lipoproteiner =    Feil
Etter hvert som kylomikroner avgir triglyserid, omdannes de til LDL =    Feil
Et moderat inntak av etanol øker HDL =    Riktig
På hver LDL partikkel er det kun et enkelt apolipoprotein B =    Riktig
På hver HDL partikkel er det kun et enkelt apolipoprotein A1 =    Feil

Spørsmål 23:
5.1.23 Ta stilling til disse påstandene. (svar på alle alternativene)
Apolipoprotein B100 syntetiseres av enterocytter  [nedtrekkmeny]
HDL er viktig for den reverse kolesteroltransporten  [nedtrekkmeny]
Mesteparten av LDL i plasma blir avleiret i karveggen 
som aterosklerose  [nedtrekkmeny]
Mesteparten av kolesterolet som absorberes i tynntarm, kommer 
fra galle  [nedtrekkmeny]
Høy aktivitet på LDL-reseptor gir høyt plasma LDL-kolesterol  [nedtrekkmeny]

Svar:
Apolipoprotein B100 syntetiseres av enterocytter =    Feil
HDL er viktig for den reverse kolesteroltransporten =    Riktig
Mesteparten av LDL i plasma blir avleiret i karveggen 
som aterosklerose =    Feil
Mesteparten av kolesterolet som absorberes i tynntarm, kommer 
fra galle =    Riktig
Høy aktivitet på LDL-reseptor gir høyt plasma LDL-kolesterol
=    Feil

Spørsmål 24:
5.1.24 Hvilke matvaregrupper er gode kilder til vitamin D i et vanlig norsk kosthold? (2 svar er riktige)
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Brød og kornprodukter
Fisk og sjømat
Smør og margarin
Frukt og grønnsaker
Kjøtt og innmat

Svar:
Fisk og sjømat  

Smør og margarin

Spørsmål 25:
5.1.25 Hva heter formene for vitamin D som finnes i mat og kosttilskudd? (2 svar er riktige)

Ergokalsiferol
Kolekalsiferol
Kalsidiol
Kalsitriol
Kalsiferol-ester

Svar:
Ergokalsiferol

Kolekalsiferol

Spørsmål 26:
5.1.26 Anbefalt inntak for vitamin D i Norge er:

Høyere for menn enn for kvinner
Lavere for eldre over 75 år sammenlignet med yngre
Likt for kvinner og menn i alle aldersgrupper
Maksimalt 25 µg per dag
Minimum 1 µg per dag

Svar:
Likt for kvinner og menn i alle aldersgrupper

Spørsmål 27:
5.1.27 Hvilke påstander stemmer om fordøyelse og absorbsjon av vitamin D3? (svar på alle alternativene)
Vitamin D3 fra kosten absorberes sammen med andre lipider fra micellene  [nedtrekkmeny]
Absorbsjonen er ca. 95 %  [nedtrekkmeny]
Vitamin D3 fraktes fra tarmen med LDL, via lymfen og frem til leveren  [nedtrekkmeny]
Vitamin D3 tas opp i leveren der den hydroksyleres til 25(OH)vitamin D3  [nedtrekkmeny]
25(OH)vitamin D3 fraktes videre i blodet med vitamin D-bindende protein  [nedtrekkmeny]
25(OH)vitamin D3 kan aktiveres i nyre og i andre målorganer  [nedtrekkmeny]

Svar:
Vitamin D3 fra kosten absorberes sammen med andre lipider fra micellene =    Riktig
Absorbsjonen er ca. 95 % =    Galt
Vitamin D3 fraktes fra tarmen med LDL, via lymfen og frem til leveren =    Galt
Vitamin D3 tas opp i leveren der den hydroksyleres til 25(OH)vitamin D3 =    Riktig
25(OH)vitamin D3 fraktes videre i blodet med vitamin D-bindende protein =    Riktig
25(OH)vitamin D3 kan aktiveres i nyre og i andre målorganer =    Riktig
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Spørsmål 28:
5.1.28 Hvilke påstander stemmer om funksjonen til 1,25(OH)2Vitamin D3? (svar på alle alternativene)
1,25(OH)2D3 virker ved å binde seg til kjernereseptoren VDR  [nedtrekkmeny]
1,25(OH)2D3 gir er en økt utskillelse av kalsium fra tarmen  [nedtrekkmeny]
1,25(OH)2D3 gir en økt utskillelse av kalsium fra nyrene  [nedtrekkmeny]
1,25(OH)2D3 kan påvirke celledifferensiering  [nedtrekkmeny]
1,25(OH)2D3 kan medføre utskillelse av kalsium fra skjelettet  [nedtrekkmeny]

Svar:
1,25(OH)2D3 virker ved å binde seg til kjernereseptoren VDR =    Riktig
1,25(OH)2D3 gir er en økt utskillelse av kalsium fra tarmen =    Galt
1,25(OH)2D3 gir en økt utskillelse av kalsium fra nyrene =    Galt
1,25(OH)2D3 kan påvirke celledifferensiering =    Riktig
1,25(OH)2D3 kan medføre utskillelse av kalsium fra skjelettet =    Riktig

Spørsmål 29:
5.1.29 Hvilke påstander stemmer om karbohydratmetabolismen? (2 svar er riktige)

Glukose og fruktose omsettes på samme måte i kroppen
Galaktose og glukose omsettes på samme måte i kroppen
Glukose, fruktose og galaktose er alle monosakkarider
Hyperglykemi kan føre til økt dannelse av avanserte glykerte endeprodukter (AGE)
Ketoacidose oppstår når pasienten har for høyt insulinnivå

Svar:
Glukose, fruktose og galaktose er alle monosakkarider

Hyperglykemi kan føre til økt dannelse av avanserte glykerte endeprodukter (AGE)

Spørsmål 30:
5.1.30 Hvilken nytte har vi av tarmbakteriene?

De lager vitamin D
De lager vitamin A
De lager vitamin E
De lager vitamin C
De lager vitamin B12

Svar:
De lager vitamin B12

Spørsmål 31:
5.1.31 Hvilken av rollene nevnt nedenfor har ikke alveolemakrofager?

Renovasjon
Immun-induksjon
Produksjon av stresshormon
Mikrobedrap
Lungevevsdestruksjon (elastase-virkning ved emfysem)

Svar:
Produksjon av stresshormon
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Spørsmål 32:
5.1.32 Pasienten ligger på siden mens du måler blodtrykket hans. Høyre arm ligger øverst. Du måler blodtrykk 100/60
mmHg i høyre arm (puls 60 slag/min). Målestedet på høyre arm ligger 13 cm over hjertehøyde. Hva er blodtrykket i
aorta like utenfor hjertet?

80/40 mmHg
90/50 mmHg
100/60 mmHg
110/70 mmHg
120/80 mmHg

Svar:
110/70 mmHg

Spørsmål 33:
5.1.33 Hvilken er den viktigste mekanismen for å tilpasse årevolumet ved lett-moderat redusert blodvolum?

Sympatisk regulert venekonstriksjon
Sympatisk regulert vasokonstriksjon (arteriesiden)
Hormonelt regulert vene- og vasokonstriksjon
Sympatisk økning i hjertefrekvens og slagvolum

Svar:
Sympatisk regulert venekonstriksjon

Spørsmål 34:
5.1.34 Hvilket av følgende proteiner er viktig for reversert kolesteroltransport?

Albumin
Apolipprotein B100
Apolipoprotein A1
LCAT
Lipoprotein lipase

Svar:
Apolipoprotein A1

Spørsmål 35:
5.1.35 Hvilken av følgende faktorer er viktigst for konsentrasjonen av LDL i blodet?

Fruktose
Animalske proteiner
Palmitinsyre
Stearinsyre

Svar:
Palmitinsyre

Spørsmål 36:
5.1.36 I forbindelse med omsetning av etanol i leveren foregår det både akutte reaksjoner og fysiologiske endringer
som tar lengre tid. Hvilke av følgende utsagn som beskriver disse fenomenene er korrekte? (svar på alle
alternativene)
Omsetningen av etanol foregår slik: etanol → acetat
→ acetaldehyd (som er toksisk)  [nedtrekkmeny]
Acetaldehyd fører til oxidativt stress, lipid-peroksidering 
og vevsskade  [nedtrekkmeny]
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Etanolomsetningen krever forbruk av NADH og dermed 
mangel på NAD+. Dette fører til steatose (akkumulering av 
lipider) og øker produksjonen av laktat  [nedtrekkmeny]
Etanol kan utløse reaksjoner via signalsystemer i hepato-
cyttene, noe som leder til produksjon av TNFα og en 
kronisk betennelsestilstand  [nedtrekkmeny]
Etanol kan endre hepatocyttenes fenotype via økt acetylering 
av histoner  [nedtrekkmeny]

Svar:
Omsetningen av etanol foregår slik
etanol → acetat
→ acetaldehyd (som er toksisk) =    Feil
Acetaldehyd fører til oxidativt stress, lipid-peroksidering 
og vevsskade =    Riktig
Etanolomsetningen krever forbruk av NADH og dermed 
mangel på NAD+. Dette fører til steatose (akkumulering av 
lipider) og øker produksjonen av laktat =    Feil
Etanol kan utløse reaksjoner via signalsystemer i hepato-
cyttene, noe som leder til produksjon av TNFα og en 
kronisk betennelsestilstand =    Riktig
Etanol kan endre hepatocyttenes fenotype via økt acetylering 
av histoner =    Riktig

Spørsmål 37:
5.1.37 Hvilke reaksjoner finner sted i leverens fase I-metabolisme av fremmedstoffer? (svar på alle alternativene)
Oksidasjon  [nedtrekkmeny]
Reduksjon  [nedtrekkmeny]
Sulfatering  [nedtrekkmeny]
Glutathionkonjugering  [nedtrekkmeny]
Acetylering  [nedtrekkmeny]
Hydrolyse  [nedtrekkmeny]

Svar:
Oksidasjon =    Riktig
Reduksjon =    Riktig
Sulfatering =    Galt
Glutathionkonjugering =    Galt
Acetylering =    Galt
Hydrolyse =    Riktig

Spørsmål 38:
5.1.38 Ved alkoholindusert leverskade finner man konjugert bilirubin i urinen. Hva er grunnen til det? (svar på alle
alternativene)
Nedbrytningsprodukt fra heme blir ikke skilt ut i lever  [nedtrekkmeny]
Sekresjon av konjugert bilirubin i lever svikter fordi sekresjonen er 
det hastighetsbestemmende trinn   [nedtrekkmeny]
Hepatocellulærsykdom stimulerer produksjonen av 
konjugert bilirubin  [nedtrekkmeny]
Konjugert bilirubin tas opp i tarm pga. lite gallesyrer  [nedtrekkmeny]
Bilirubin bundet til albumin kommer over i urin og omdannes 
til konjugert bilirubin  [nedtrekkmeny]
Konjugering av bilirubin i lever er det hastighetsbestemmende 
trinn i det enterohepatiske kretsløp av gallefargestoffer  [nedtrekkmeny]

Svar:
Nedbrytningsprodukt fra heme blir ikke skilt ut i lever =    Riktig
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Sekresjon av konjugert bilirubin i lever svikter fordi sekresjonen er 
det hastighetsbestemmende trinn  =    Riktig
Hepatocellulærsykdom stimulerer produksjonen av 
konjugert bilirubin =    Galt
Konjugert bilirubin tas opp i tarm pga. lite gallesyrer =    Galt
Bilirubin bundet til albumin kommer over i urin og omdannes 
til konjugert bilirubin =    Galt
Konjugering av bilirubin i lever er det hastighetsbestemmende 
trinn i det enterohepatiske kretsløp av gallefargestoffer =    Galt

Spørsmål 39:
5.1.39 Etanol metaboliseres til acetat (eddiksyre). Hva skjer med acetat i lever?

Acetat fra levercellene blir skilt ut med gallen
Acetat blir aktivert til acetyl CoA
Acetat er toksisk for leverceller og kan føre til celledød
Acetat går direkte inn i Krebssyklus og blir oksidert
Acetat blir omdannet til NADH ved hjelp av alkohol dehydrogenase

Svar:
Acetat blir aktivert til acetyl CoA

Spørsmål 40:
5.1.40 Hvilken av konsekvensene av økt CYP2E1-aktivitet er mest korrekt:

En redusert fjerning av etanol fra blodet
En lavere produksjon av acetaldehyd
En redusert sannsynlighet for dannelse av reaktive frie radikaler
Beskyttelse mot leverskader
Økt toleransegrense for alkohol

Svar:
Økt toleransegrense for alkohol

Spørsmål 41:
5.1.41 Hvilket utsagn om cytokrom P450-enzymene er mest korrekt?

Alle enzymene befinner seg i Golgi apparatet og kalles derfor mikrosomale enzymer
Alle er reduktaser som bruker NADH eller NADPH som kilde for elektroner i reduksjonsprosesser
Alle er indusert av oksygen siden oksygen bindes til jern-atomet i cytokrom-delene av enzymene
Alle enzymene oksiderer stoffene de metaboliserer
Alle enzymene produserer frie radikaler som endeprodukt

Svar:
Alle enzymene oksiderer stoffene de metaboliserer

Spørsmål 42:
5.1.42 I eksokrine pankreas produseres enzymer som er viktige for fordøyelsen. Hvilke næringsgrupper brytes ned av
følgende enzymer? 
(velg fra nedtrekksmenyen for alle alternativene, flere svar kan være riktige)
β-amylase  [nedtrekkmeny]
kallikrein  [nedtrekkmeny]
trypsinogen  [nedtrekkmeny]
karboksypeptidase A  [nedtrekkmeny]
elastase  [nedtrekkmeny]
trypsininhibitor  [nedtrekkmeny]
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kolipase  [nedtrekkmeny]

Svar:
β-amylase =    g) Ingen av alternativene
kallikrein =    g) Ingen av alternativene
trypsinogen =    g) Ingen av alternativene
karboksypeptidase A =    a) Proteiner
elastase =    a) Proteiner
trypsininhibitor =    g) Ingen av alternativene
kolipase =    f) Lipider

Spørsmål 43:
5.1.43 Hva kan man måle med et EKG? (2 svar er riktige)

Kraften i en kontraksjon
Hjertets elektriske impulser
Hjertefrekvens
Hjertets minuttvolum
Total perifer motstand

Svar:
Hjertets elektriske impulser

Hjertefrekvens

Spørsmål 44:
5.1.44 Hva er den viktigste forskjellen på en kontraksjon i en hjertemuskelcelle og en skjelettmuskelcelle?

Det er ingen forskjell, selv om morfologien er noe forskjellig, er prinsippet det samme
I en hjertemuskelcelle kan aksjonspotensialet, som gir kontraksjon, bare gå i en retning langs
muskelcellen
En skjelettmuskelcelle er ikke avhengig av ekstracellulært kalsium for å initiere en sammentrekning
En skjelettmuskelcelle har en refraktærperiode som gjør at den ikke kan depolarisere to ganger rett
etter hverandre

Svar:
En skjelettmuskelcelle er ikke avhengig av ekstracellulært kalsium for å initiere en sammentrekning

Del 2:
DIVERSE SPØRSMÅL

Spørsmål 1:
5.2.1 Hva avgjør kontraksjonskraften i et hjerteslag? (2 svar er riktige)

Mengde kalsium som kommer inn over cellemembranen
Hvor raskt cellene i sinusknuten depolariserer
Mengde kalsium som frisettes fra det sarkoplasmatiske reticulum
Mengde kalium på utsiden av hjertecellene
Mengde natrium som kommer inn over cellemembranen

Svar:
Mengde kalsium som kommer inn over cellemembranen
Mengde kalsium som frisettes fra det sarkoplasmatiske reticulum
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Spørsmål 2:
5.2.2 I hvilken situasjon vil man kunne registrere høyest blodtrykk hvis man kunne måle inne i blodåren?

I aorta ved hardt rytmisk muskelarbeid
I arteriene i beina ved lett sykling på ergometersykkel
I venene i beine ved å stå rolig oppreist
I arteriolene i beina ved å stå rolig oppreist

Svar:
I arteriolene i beina ved å stå rolig oppreist

Spørsmål 3:
5.2.3 Hvis clearance av et molekyl X er større enn clearance av inulin, er det mest sannsynlig at molekyl X er:

Bundet til plasmaproteiner
Filtrert dårligere
Polart
Stort
Sekrert

Svar:
Sekrert

Spørsmål 4:
5.2.4 Når afferente arteriole til glomerulus kontraherer, forventer man at:

GFR øker
Renal plasma-flow går ned
Trykk i Bowmans kapselhulrom øker
Kapillærtrykk øker
Proteinosmotisk trykk øker

Svar:
Renal plasma-flow går ned
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