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IVT09

Hur skiljer

rest

I

Poäng:

sig serum från plasma samt vilket protein saknas i serum?
(lp)

SVAR: Serum erhålls efter koagulation av plasmans fibrin ogen tillfibrin och
centrifugering, serum saknar såledesfibrinogen.

5.

Beskriv tillvägagångssättet när man mäter sänkan (SR) respektive hematokriten
(EVF).
(2p)
SVAR: Sänkan utgörs av den sträcka i mm som blodkropparna hinner sjunka
under 1 timme i speciellt avsedda rör {blodet är behandlat med
koagulationshämmande medel}; hematokriten utgörs av den procentuella
sträckan som utgörs av de sedimenterade blodkropparna efter centrifugering av
blodet i ett rör. [Hematokriten kan i ochför sig också bestämmas automatiskt i
modern analysutrustning genom att cellernas antal och medelvolym mäts och
därefter kan hematokriten beräknas teoretisktj.
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Poäng:

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p)
1.

Beskriv thymus morfologiska uppbyggnad (typiska, histologiska drag och celltyper) och
övergripande funktion. Vad kallas de celler som bildas här? Beskriv de viktiga
processer som är centrala för de bildade cellernas funktion. Var i organet sker dessa
processer? Ange också minst tre olika molekyler som är centrala för processerna. Ange
minst två funktioner för de celler som har utvecklats i thymus.
(5 p)
Svar:
Histologiskt bör nämnas thymus lobulerade struktur med uppdelning i bark och märg i
varje lob. Avsaknad av groddcentra är relevant att nämna. Förutom lymfocyter bör
nämnas några av övriga celltyper, såsom epitelceller, makrofager & dendritiska
celler. Thymus betydelse för immunsystemets funktion bör nämnas. Bildning av Tlymfocyter, B-lymfocyter, NK-celler och NKT-celler. Positiva och negativa
selektionsmekanismer bör nämnas och dessas ungefärliga lokalisation och interaktion
med andra celler. Bland viktiga molekyler finns CD4, CD8, TCR, MHC-I resp
MHC_II. Exempel på immunprocesser där de två huvudtyperna av T-celler medverkar
ska ges.
Aktuella lärandemål:
Beskriva lymfatiska organs mikroskopiska struktur och roll för immunsvar.
Redogöra för de vanligaste grupperna av molekyler inom immunsystemet som:
adhesionsmolekyler, antigenspecifika receptorer, MHC molekyler.
Redogöra för thymusberoende utveckling av T celler (positiv och negativ
selektion), tolerans, klonal selektion, expansion och utveckling av minne inom
Tcellssystemet.
Redogöra för de olika huvudsakliga funktionerna hos T-mördarceller, Thjälpceller
inkluderande Th1 och Th2, samt regulatoriska T-celler.
Känna till olika subklasser av lymfocyter, såsom NK-celler, NKT-celler, Tceller med γδ-receptor, samt vissa molekylgrupper som superantigener, icke
klassiska MHC-molekyler.
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Var sker granulocytopoesen? Namnge och beskriv kortfattat granulocytopoesens olika
cellulära huvudstadier morfologiskt. Vad kallas de tre olika huvudgrupperna av mogna
granulocyter? Nämn en funktion för var och en av dessa tre celltyper. Vad finns det för
koppling mellan struktur och funktion?
(5 p)
Svar:
Bildningen av granulocyter sker i röd benmärg; det är ett plus om benmärgens
lokalisation anges. Huvudstadierna är promyelocyter, myelocyter, metamyelocyter och
stavkärniga granulocyter. De mogna formerna utmärks av den segmenterade kärnan.
Utvecklingsmässigt sker övergång från primärgranula (azurofila) till de specifika
sekundärgranula. Cytoplasman kan vara basofil (dvs lågt pH) inledningsvis (ex RNA),
senare inte markant färgad. Specifika granula är antingen neutrofila, eosinofila eller
basofila och återspeglar granulas sammansättning. Cellens storlek minskar. Kärnans
form ändras från oval till mer böjd och senare stavformad, vilket innebär en mer
bananliknande form. Segmenteringen mest uttalad hos neutrofila granulocyter, och
antalet segment ökar med tiden. Funktionellt förknippas neutrofiler med fagocytos och
nedbrytning, eosinofiler med fagocytos av antigen-antikroppskomplex samt cytotoxisk
aktivitet, basofiler med frisättning av inflammatoriska mediatorer. Alla typerna frisätter
olika cytokiner. Funktionerna återspeglas morfologiskt bland annat av förekomst av
granula med olika kemisk sammansättning, och av degranulering.
Aktuella lärandemål:
Redogöra för olika subtyper av leukocyter (vita blodkroppar), och deras funktion.
Redogöra för bildningen av de olika blodkropparna (utvecklingsstadier).
I mikroskop identifiera olika blodceller och deras förstadier i Giemsafärgade preparat.
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Plasmaproteiner har många viktiga funktioner som ex vis transport av molekyler,
lagring av spårämnen, koagulation och immunförsvar.
a) Var sker syntesen av de flesta plasmaproteiner? Det finns dock ett viktigt
undantag, nämn detta samt tala om var denna grupp av proteiner syntetiseras! (1 p)
b) Vilka är de två vanligaste proteinerna i plasma? Beskriv deras struktur, förekomst
och funktion översiktligt!
(3 p)
c) Hur skiljer sig serum från plasma och vilket protein saknas i serum?

(1p)

Svar:
Se kapitel 18 i Boron & Boulpaep, ssk. Sid 448-449
Aktuella lärandemål:
Redogöra för klassificering av plasmaproteiner och albuminets olika funktioner.
(S2)
Känna till haptoglobin, transferrin, ceruloplasmin, komplementfaktorer,
immunglobuliner, serumproteashämmare samt CRP ("C-reaktivt protein").
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Tema 2: Cirkulation & Andning (18 p)
Pulmonell arteriell hypertension
55-årig rökande kvinna som lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) kommer till
akuten med kraftig andningspåverkan. I journalen står det att hon lider av pulmonell arteriell
hypertension och har tidigare vårdats p.g.a. lungödem. Pulmonell arteriell hypertension är ett
allvarligt sjukdomstillstånd som karakteriseras av en tilltagande ökning av pulmonell vaskulär
resistans vilket på sikt kan leda till högerkammarsvikt och för tidig död. Man konstaterar att
patienten har en allvarlig hypoxemi. Eftersom patienten har KOL i botten kan man förvänta
sig att hon har kroniskt förhöjda pCO2-värden i blodet.
1.

Klargör med en tabell hur det hos en frisk individ förhåller sig med:
a) typ av epitel, b) förekomst av bägarceller, c) förekomst av brosk och d) förekomst
av kinocilier i:
Trachea
Termina bronkiol
Respiratorisk bronkiol
Alveol

(3 p)

Svar:

Trachea
Termina bronkiol
Respiratorisk bronkiol
Alveol

Epitel

Bägarceller

Brosk

Kinocilier

Flerradigt
Enkelt cylindriskt
Enkelt kubiskt
Enkelt skiv/platt

Ja
Nej
Nej
Nej

Ja
Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Nej
Nej

Aktuella lärandemål:
Redogöra för respirationsorganens mikroskopiska struktur (näshåla, larynx,
trachea, bronker, lungor, pleura). (S2)
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Sida 5 (21)
Poäng:

Redovisa tre principiellt olika orsaker till hypoxemi.
•
•
•
•
•

(3p)

Svar:
Alveolär hypoventilation/störd andningsreglering/obstruktiv lungsjd
ventilations/perfusionsrubbning
nedsatt diffusion över alveolo-kapillära membranet
(kongenitala vitier med höger till vänster shunt)
(lågt syrgastryck i inandningluften)

Aktuella lärandemål:
Definiera hypoxemi, känna till mekanismer för olika typer av vävnadshypoxi. (S2)

3.

En bidragande orsak till ökat motstånd i lungkretsloppet kan vara hypoxisk
vasokonstriktion. Förklara innebörden av detta begrepp och dess funktionella betydelse.
(3 p)
Svar:
Låga syrgasnivåer inom acinus pga nedsatt ventilation gör att blodflödet till denna acinus
reduceras pga vasokonstriktion. Funktionell betydelse: optimerar V/Q förhållandet genom
att styra om perfusionen från dåligt ventilerade lungdelar till (förhoppningsvis) bättre
ventilerade områden.

Aktuella lärandemål:
Redogöra för reglering av lungans blodflöde och i synnerhet mekanismer för
hypoxisk vasokonstriktion. (S2)
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Sida 6 (21)
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Förutom andningspåverkan uppvisar patienten tecken på ankelödem. Vad är orsaken till
detta? Redovisa ytterligare två (principiellt skilda) orsaker till varför ödem kan
uppkomma i en vävnad.
(3 p)
Svar:
En sviktande pumpfunktion hos högerhjärtat leder till stas i det venösa återflödet till hjärtat
vilket i sin tur innebär ett ökat hydrostatiskt tryck i kapillärer/venoler, särskilt i de nedre
extremiteterna pga gravitationen. Andra orsaker till ödem kan vara lågt kolloidosmotiskt tryck i
blodet (t.ex. hypoproteinemi), ökad kärlpermeabilitet eller nedsatt lymfdränage. De två
sistnämnda ger högt kolloidosmotiskt tryck i interstitiet.

Aktuella lärandemål:
Redogöra för de krafter som bestämmer transkapillärt vätskeutbyte (enl. Starling’s
lag). (S2)
Redogöra för bakgrund och orsak till fysiologiska variationer i vätskebalansen
över kapillärmembranet samt principiella mekanismer för ödemuppkomst. (S2)
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Ofta noteras ett systoliskt blåsljud hos patienter med pulmonell arteriell hypertension
sannolikt relaterat till trikuspidalisinsufficiens. När under hjärtcykeln hörs 1:a
respektive 2:a hjärttonen?
(1 p)
Svar: 1:a tonen: i början av systole (isovolumetriska kontraktionsfasen); 2:a tonen i
börjanav diastole (isovolumetriska relaxationsfasen)
Aktuella lärandemål:
Redogöra för hur de normala hjärtljuden uppstår och var man hör dem bäst på
bröstkorgsväggen. (S2) (även för fråga 6 nedan)

6.

Ange i respektive ruta i nedanstående figur vilket klaffplan som auskulteras bäst
inom för rutan markerat område på bröstkorgen.
(2 p)

aortafklaffarna
pulmonalisfklaffarna
trikuspidalisklaffarna

7.

mitralisklaffarna

Vid långvarig pulmonell arteriell hypertension ses ofta ett förstorat högerhjärta
vilket kan bero på såväl hypertrofi som dilatation. Beskriv hur en förändring av
hjärtats fyllnad (under normalfysiologiska förhållanden) påverkar dess
pumpförmåga. Förklara ingående mekanismer i hjärtcellerna.
(3 p)
Svar:
Svaret kan återfinnas i B&B kap 21. Hypertrofi i hjärtmuskulaturen kan induceras av ett flertal
faktorer (volume and pressure overload via olika hypertrofiska faktorer, Ca2+ och mekaniska
faktorer, enl B&B). Tyngdpunkten i svaret skall vara på en redogörelse av hur hjärtats fyllnad
påverkar dess pumpförmåga med en förklaring av hur preload (EDV) påverkar kraft i cellerna
(Frank-Starling mekanismer) via olika filament overlap och Ca2+ känslighet. Hjärtat arbetar
på den positiva delen av längd-tensionskurvan där en ökad sträckning(fyllnad) ökar
filamentöverlapp och kalciumkänslighet. En ökad fylland (preload) ger därmed en ökad kraft
och slagvolymen ökar.
Aktuella lärandemål: Redogöra för hur hjärtats kontraktionskraft påverkas av varierad diastolisk fyllnad
(Frank-Starlings princip) samt analysera funktionella konsekvenser av hjärtats tryck-volymrelation. (S23). Redogöra för excitations-kontraktionskopplingen i hjärtmuskulatur inkluderande
hur [Ca2+]i omsätts i samband med kontraktion och relaxation. (S2) Redogöra för
hjärtmuskelcellens mekaniska egenskaper inkluderande isometrisk
längd-kraftkurva, passiv och aktiv kraft, normalt arbetsområde och inotropa
effekter. (S2)
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Tema 3: Urinorgan & kroppsvätskorna (17 poäng)
En 40-årig man har känt sig allmänt trött och orkeslös sedan några månader. Hans blodtryck
är på gränsen till förhöjt (140/90).
En hormonproducerande tumör i binjurebarken kan ge primär aldosteronism, med insöndring
av för stor mängd aldosteron.

1.

Beskriv binjurarnas anatomi och histologi.

(3 p)

Svar: I svaret ska framgå att det är två stycken binjurar, belägna på övre
njurpolen samt att de är retroperitoneala organ. Histologiska utseendet
beskriver de tre zonerna i binjurebarken, samt beskriver märgens celler.
Blodförsörjningen ska beaktas samt autonom innervering. För full poäng
beaktas skillnaderna mellan barkskiktens morfologi.

Aktuella lärandemål:
Redogöra för binjurarnas anatomi och histologi. (S2)
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Mot bakgrund av Dina kunskaper om aldosteronets normala effekter, förklara
hur vatten-, elektrolyt-, samt syrabas status påverkas av de höjda
aldosteronnivåerna i blodet?
(4 p)
Svar: Överproduktion av aldosteron ger aktivering av transportmekanismer i
distala tubuli. Resulterar i excessiv retention av Na+ i kombination med ökad
utsöndring av K+ samt H3O+. Detta ger natrium överskott som leder till ökad
ECV volym (som bidrar till utvecklingen av hypertoni). Vanligen kan man
dock ej observera ökad interstitiell volym (ödem). Den ökade utsöndringen av
K+ och H3O+ ger hypokalemi samt metabol alkalos.
Orkeslösheten beror bl.a. på muskelsvaghet som orsakas av hypokalemin.
För full poäng exemplifieras transportmekanismer som aldosteron påverkar i
njurens tubuli
Aktuella lärandemål:
Beskriva effekter och verkningsmekanismer på urinbildningen av hormonerna
vasopressin, aldosteron och förmaksnatriuretisk peptid (ANP). (S2)
Redogöra för och analysera effekterna av störd törstfunktion samt hormonell
kontroll av vätskebalansen (överskott respektive brist på vasopressin,
reninangiotensin-aldosteron, ANP). (S2-3)

3.

Beskriv hur insöndringen av aldosteron regleras under normala förhållanden.
Din beskrivning ska innefatta vilka förändringar i kroppsvätskors volym
och/eller sammansättning som känns av, och som sedan leder till att
insöndringen av hormonet ökar eller minskar. Redogör även för hur de
reglerande faktorerna påverkas vid primär aldosteronism.
(4 p)
Svar: Aldosteroninsöndringen stimuleras i första hand av angiotensin II och
hyperkalemi. ACTH är av mer sekundär betydelse och Na-koncentrationen i
plasma är av ännu mindre betydelse.
Konsekvenser av otillräcklig aldosteroneffekt innebär hypovolemi p.g.a.
minskande Na+-mängd i kroppen. Hypovolemin kan orsaka a) minskat
perfusionstryck i njurarna, b) reflektoriskt ökad sympatisk nervaktivitet till
njurarna och c) minskad GFR och minskat upptag av Na+ i macula densa. Alla
tre fenomenen leder till ökad insöndring av renin från juxtaglomerulära
cellerna. Övriga steg fram till bildningen av angiotensin II bör ingå i svaret.
Ökad K+-koncentration i plasma, som effekt av minskad K+-utsöndring p.g.a.
otillräcklig aldosteroneffekt, stimulerar binjurbarkens aldosteroninsöndring
direkt.
Vid inadekvat hög aldosteroneffekt (som vid primär aldosteronism) erhålls
motsatta effekter på ECV volym och renin-angiotensin systemet hämmas. Här
kan ev. ökad insöndring av ANP (förmaksnatriuretisk peptid) bidra med direkt
hämmande effekt på såväl renininsöndring som aldosteroninsöndring.
Aktuella lärandemål:
Redogöra för regleringen av hormonfrisättningen från binjurebarkens 3 lager.
(S2). Redogöra för mineralokortikoidernas effekter (se under Urinorganen!).
(S2). Se även ovan under fråga 2
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Vilken typ av ändrat syrabas status kan förväntas? Utifrån blodets buffertar,
förklara begreppet ”buffer base”. Hur ändras BB vid primär aldosteronism?
Beskriv mekanismer för hur förändringen av syrabas status minimeras
(kompensationsmekanismer).
(3 p)
Svar:
Primär aldosteronism ger ökad utsöndring av syra (H3O+) i urinen, ger metabol
alkalos. Observera det paradoxala förhållandet, sur urin i samband med
alkalemi.
Met. alkalos: →
→
CO2 + 2H2O ↔ H2CO3 + H2O↔ HCO3- + H3O+
syra
bas
Metabol alkalos:

→

protH + H2O ↔ prot- + H3O+
syra
bas
Överst, vätekarbonatsystemet. Nederst, icke-vätekarbonat-systemet (alla
buffertar utom vätekarbonat), främst proteinbuffert och fosfatbuffert. Buffer
base (BB) är summan av buffrande baser i de två jämvikterna (HCO3- samt prot). BB sjunker vid metabol acidos, stiger vid metabol alkalos. BB konstant (men
ändrad sammansättning) vid respiratoriska syrabas rubbningar.
Den metabola alkalosen kompenseras genom minskad andning, medför ökad
mängd koldioxid i kroppsvätskorna (respiratorisk kompensation).
Alkalosen kompenseras också genom ökad utsöndring av vätekarbonat i urinen.
Sker främst genom minskad återresorption av vätekarbonat och i mindre
utsträckning via tubulär sekretion av vätekarbonat från ”β-intercalated” celler
i samlingsrören ”(a-intercalated” celler stimuleras av aldosteron).
Aktuella lärandemål:
Redogöra för mineralokortikoidernas effekter.
Redogöra för vilka buffertar som finns i de olika kroppsvätskorna, samt
samspelet mellan dessa vid metabola och respiratoriska syra-bas rubbningar.
(S2)
Redogöra för betydelsen av kontroll av kroppsvätskornas pH, vad händer då pH
avviker från det normala. (S2)
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I vilken grupp av hormoner ingår aldosteron, vad är utgångsämnet för
biosyntesen?
(1p)
Svar: Ett steroidhormon, biosyntes utgår från kolesterol.
Aktuella lärandemål:
Definiera begreppen hormon och hormonfamiljer. (S1)
Redogöra för syntes, struktur och generella effekter av binjurebarkens olika
hormon. (S2)

6.

Receptorn för aldosteron (mineralokortikoidreceptor – MR) kan aktiveras av
såväl aldosteron som cortisol. Cortisolnivåerna är normalt mycket högre än
aldosternnivåerna. Beskriv två orsaker till att aktiveringen av
mineralokortikoidreceptorn ändå avspeglar aldosteronnivåerna i blodplasma.
(2 p)
Svar: Aldosteron har högre affinitet till MR än cortisol. I celler som uttrycker
MR finns normalt ett enzym (11β-hydroxysteroid-dehydrogenas) som
”inaktiverar” cortisol till cortison.
Aktuella lärandemål:
Redogöra för mineralokortikoidernas effekter
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Tema 4: Endokrinologi & reproduktion (15 poäng)
Blodsocker
1.

Beskriv Langerhanska cellön.
I ditt svar ska även ingå vilka hormoner som
bildas i de olika cellerna och hur de
påverkar varandra inbördes (parakrint)?
(3 p)
Svar:
Svaret ska innefatta korrekt benämning av
de tre viktigaste celltyperna och de hormon
(insulin, glukagon, somatostatin) de
producerar. Parakrina effekter: se Boron &
Boulpaep kap 51.
Aktuella lärandemål:
Redogöra för endokrina pankreas anatomi samt cellöarnas morfologi. (S2)
Redogöra för den integrerade regleringen av glukoshomeostasen. (S2-S3)

2.

Vilka hormoner ökar blodsockret och hur verkar de?

(4 p)

Svar:
I svaret bör omnämnas: Kortisol, GH, Glukagon, Katekolaminer (A,NA).
Thyroideahormon kan i vissa situationer indirekt bidra till höjt blodsocker.
Verkningsmekanismer för att höja blodsockret: se Boron & Boulpaep kap 48 och 51
Aktuella lärandemål:
Redogöra för den integrerade regleringen av glukoshomeostasen. (S2-S3)
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Sida 13 (21)
Poäng:

Insulin beskrivs ofta som kroppens enda blodsockersänkande hormon. Det finns ett
annat hormonsystem med hormoner, som i hög koncentration kan orsaka hypoglykemi.
Vilket hormonsystem?
(1 p)
Svar:
IGF- systemet. Både IGF-1 och IGF-2 i höga koncentrationer kan ge hypoglykemi.
Aktuella lärandemål:
Redogöra för den integrerade regleringen av glukoshomeostasen. (S2-S3)
Redogör för struktur och biologisk aktivitet hos tillväxtfaktorerna IGF-I och IGF-II.
(S2)

4.

Diabetes mellitus (DM) är en av våra vanligaste ”folksjukdomar”. Beskriv några
skillnader mellan DM typ I och DM typ II? Vilken är vanligast förekommande?
(3 p)

Svar: DM typ 1= insulinberoende, typ II= icke insulinberoende, d.v.s. har kvar egen
insulinproduktion. DM typ II är vanligast. För full poäng berörs även teorier om
sjukldomens uppkomst, ärftlighet samt debutålder.
Aktuella lärandemål:
Känna till sjukdomar med öcellsdysfunktion. (S1)

5.

Vad är insulin för typ av kemisk substans och vilken typ av receptor verkar
insulin på?
(2 p)

Svar: Insulin är en peptid med ca 50 aminsosyror.
Insulin verkar via en membranbunden tyrosinkinaskopplad receptor.
Aktuella lärandemål:
Redogöra för insulinets syntes och struktur
Redogöra för insulinets effekter i lever, muskel och fettväv
6.

Beskriv fyra effekter av insulin på muskelceller (skelett- och hjärtmuskel). (2 p)
Svar: ökar glukosupptag via Glut4; ökar upptag av aminosyror; stmulerar
proteinsyntes; hämmas proteolys; ökar upptag av K+
Aktuella lärandemål:
Redogöra för insulinets effekter i lever, muskel och fettväv
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Sida 14 (21)
Poäng:

Tema 5: Människan i rörelse (22 poäng)
Nedersta bröstkotan och översta ländkotan är
speciellt utsatta för kompressionsfrakturer. Detta
innebär att dessa kotors kotkroppar trycks sönder
på grund av våld, till exempel fallolyckor, oftare
än vad som drabbar övriga kotor. Cirka 35-40%
av samtliga frakturer av detta slag återfinns i just
denna del av ryggen.
Figuren visar slätröntgen av en normal
kotpelare sedd framifrån och från sidan

1.

Du skall nu beskriva möjliga konsekvenser av detta, med utgångspunkt från dina
kunskaper om ryggens anatomi. I din beskrivning väntar vi oss att du: a) resonerar kring
vilken del av ryggmärgen som finns i detta område, b) beskriver vilka nervrötter som
skulle kunna bli drabbade, c) diskuterar vilka smärtkänsliga strukturer som skulle kunna
vara drabbade samt d) beskriver rörelsemönstret i denna del av ryggen (som det är
normalt).
(5 p)
Svar: Bör innehålla att: ryggmärgen har sitt slut vid L1/L2. De segment av
ryggmärgen som finns vid skadan är lumbala och sacrala, med viktiga funktioner
för ben och bäcken. Nervrötter som kan vara direkt drabbade vore Th12 – L2,
men en större skada kan drabba även rötter som passerar ut längre ned. Smärtkänsliga
strukturer inkluderar benhinnan runt kotan, ligament (kanske i första hand
longitudinale ant och post). Möjligen även påverkan på ryggmärgshinnor och
nervrötter. Sekundärt kan man vänta smärtor från muskulatur som påverkar genom
muskelspasm runt frakturen. Denna del av ryggen motsvarar en övergång från
bröstryggens goda egenskaper för att bidra till rotationsrörelser till ländryggens
flexions/extensionsrörelsemönster.
Aktuella lärandemål:Kunna (S2)
• Kotpelarens uppbyggnad (S2) Kotkropparnas principiella byggnad och vilka
delar som kan palperas. Ryggens rörlighet i relation till ledutskottens
orientering; ryggens längsgående ligament; discus intervertebralis uppbyggnad och påverkan av olika rörelser; atlas och axis ledförbindelser;
canalis vertebralis.
• Ryggens muskulatur (S2) Översiktlig orientering om musculus erector spinae
och muskler engagerade vid flexion, extension, sidoböjning och stående.
Fascia thoracolumbalis.
• Ryggmärg och spinalnerver (S2): Ryggmärgssegmentens benämning;
ryggmärgshinnor och rum de begränsar; samband och skillnader mellan radix
ventralis, radix dorsalis, ramus dorsalis och ramus ventralis; foramen
intervertebralis avgränsning, innehåll och topografiska relationer;
spinalnervens första avsnitt och relation till autonoma nerver; innervation av
kotpelare och ryggmuskulatur; dermatom/myotom; bildningen av plexus
cervicalis, brachialis, lumbalis och sacralis. Primärsensoriska neuronens anatomi och
organisation i ryggmärgen
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Sida 15 (21)
Poäng:

Namnge de olika typerna av brosk och för varje brosktyp minst två (2) ställen i kroppen
där man påträffar respektive brosktyp
(3 p)
Svar:
Hyalint brosk: Embryonalt i anlagen till alla rörben; kvarstår som epifysplattor och
ledbrosk, trachealringar, större brosk i larynx, revbensbrosk, nässeptum.
Elastiskt brosk: Ytteröra, yttre hörselgång, örontrumpeten, epiglottis.
Trådbrosk: Intervertebralskivor, vissa ledbrosk (käkled, nyckelbensleder), menisker och
blygdbensfogen (symfysen).
Aktuella lärandemål:
Kunna klargöra vad brosk histologiskt består av. Skillnad mellan
kondrocyter/kondroblaster. Redogöra för vad brosk saknar (blod-/lymfkärl,
nerver) och har (anaerob metabolism, god tranplanterbarhet) samt
undantag för dessa regler. Perikondrium. Förkalkat brosk (S2).
Mikroskopiskt kunna identifiera olika typer av brosk (hyalint/elastiskt
brosk, trådbrosk) (S1-S2).
Redogöra för broskets histogenes (differentieringsstadier). Klargöra
begreppet isogena grupper (= kondron) (S2).
Redogöra för interstitiell och appositionell tillväxt av brosk (S2).
Redogöra för förekomst, molekylära och histologiska karakteristika hos
hyalint, elastiskt och trådbrosk. Klargöra begreppen anulus fibrosus och
nucleus pulposus (S2).

OM DU BEHÖVER MER PLATS FÖR DITT SVAR, ANVÄND BAKSIDAN PÅ SAMMA PAPPER GÖR
EJ HÄNVISNINGAR TILL SVAR PÅ ANDRA FRÅGOR I TENTAMEN.

ORD. TENTAMEN Den friska människan 2, 2010-06-04
Maxpoäng: XX Poäng för godkänt: XX
Mappnr:

3.

Sida 16 (21)
Poäng:

Beskriv detaljerat hur aktivering av en skelettmuskelcell leder till ökad Ca2+koncentration i cytoplasman. Beskriv hur en ökad Ca2+-koncentration i cytoplasman
påverkar muskelcellens kraftproduktion.
(6 p)
Svar: Bör innehålla redogörelse för att aktionspotential fortleds utefter cellen
ytmembran samt in i t-tubuli där den aktiverar späningskännare, DHP-receprtorer.
Dessa aktiverar sedan Ca2+-kanaler i SR (RyR) och Ca2+ strömmar från SR och in i
cytoplasman. Ca2+ binds till troponin varvid tropomyosin flyttar sig och
myosinhuvudena (korsbryggorna) kan binda till aktin. Korsbryggecykeln startar och
muskelcellen kontraheras. Ju högre Ca2+ desto fler korsbryggor kan jobba varvid
kraften ökar.
Aktuella lärandemål:
Korsbryggecykeln: myosinets ATPas-aktivitet, ATP:s roll, "power stroke", rigor.
Olika kontraktionstyper: isometrisk och isotonisk kontraktion.
Den isometriska längd-kraftkurvan: passiv och aktiv kraft, normalt
arbetsområde.
Isotoniska kontraktioner: kraft(belastnings)-hastighetsförhållandet,
koncentriska och excentriska kontraktioner.
Aktiveringsförloppet (excitations-kontraktionskopplingen): Ca2+:s roll,
troponin-tropomyosin, frisättning från och återupptag av Ca2+ till
sarkoplasmatiska retiklet.
Enkelkontraktion (twitch), summation av twitchkraft, tetanus.
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Sida 17 (21)
Poäng:

I samband med ryggskador (där ryggmärgen påverkas) kan vissa sträckreflexer vara
”stegrade”. Mekanismen bakom detta har att göra med gamma-motorneuronens
aktivitet. Vilken är gamma-motorneuronens funktion och hur skiljer sig gammamotorneuron från alfa-motorneuron? Beskriv också (gärna med bild) sträckreflexens
(senreflexens) anatomiska underlag (dvs vilka komponenter som ingår i reflexbågen).
(3 p)
Svar: bör innehålla att gamma-motorneuronen innerverar muskelspolar och ökar deras
känslighet medan alfamotorneuronen innerverar extrafusala muskelfibrer. Gammamotorneuronen är tunnare än alfamotorneuronen och leder därmed impulser
långsammare. En sträckreflexbåge omfattar muskelspole, afferenter (Ia), alfamotorneuron och muskelfibrer. Reflexen omfattar monosynaptiska banor.
Aktuella lärandemål:
Sträckreflexen: receptor, afferens, omkoppling, efferens, funktionell
betydelse
• Gamma-motorsystemet, alfa-gamma samaktivering
• Autogen hämning: afferens, omkoppling, efferens
• Flexorreflexen: receptor, afferens, omkoppling, efferens, funktionell
betydelse
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Sida 18 (21)
Poäng:

Vilka rörelser kan utföras i fingrarna?
Ledning: ange typ/typer av rörelse/r som sker i mellanhand och fingrar och i
vilken/vilka leder respektive rörelsen kan utföras samt någon för respektive rörelsen och
led viktig muskler!
(5 p)

Svar: bör innehålla redogörelse för att flexion och extension kan göras i CMC, MP och
IP-lederna. Aktiv abduktion-adduktion i CMC (finger I, IV och V) och framför allt MPlederna II-V (ej MP I; passivt något i IP-lederna). Rotation kan ske i CMC lederna;
dessa har lite olika utseende och ligamentapparaten medger egentligen ingen nämnvärd
rörelse i CMC II och III medan rotationen är betydande för CMC I samt i mindre grad
även CMC V och IV.
För varje rörelse och led där rörelsen görs skall en lämplig muskel anges.
Aktuella lärandemål:
Kunna (S2)
skelettdelar, ledtyper, rörelseaxlar och ledbandsapparaten för skuldran &
armens viktigaste ledgångar, dvs skulderleder, axelled, armbågsled, radiulnarlederna,
handleden och handrotens leder fingrarnas grundled samt interfalangelleder. Os
navicularis kärlförsörjning.
muskulaturen över respektive ledgång och dess innervation och
kärlförsörjning. Kunskap om muskler kritiska för enskilda rörelser.
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Poäng:

Tema 6 (10 poäng)
Många kliniska undersökningsmetoder används rutinmässigt för att mäta olika funktioner i
cirkulation och andning.
1.

Vad kallas nedanstående typ av EKG-avledningar (alla tre är av samma typ) och
hur benämner man respektive avledning?
(2 p)

Svar: Bipolära extremitetsavledningar. III, I, II ( i ordning från vänster till
höger)
Aktuella lärandemål:
Markera placering av elektroder på bål och extremiteter för olika typer av
EKGregistrering (uni- och bipolära extremitetesavledningar, bröstavledningar)
2.

Vid s.k. blodgasanalys mäts bl.a. partialtrycket för syre, respektive koldioxid, i
arteriellt blod.
a) Vanliga ställen att ta arteriellt blodprov visas i nedanstående teckningar. Vad
heter respektive artär?
(1 p)

Arteria radilais

Arteria femoralis

Aktuella lärandemål: Redogöra för hjärtats,
koronarkärlens och de stora kärlens makroanatomi samt för hjärtats nerver. (S2). På
anatomiska preparat och på röntgenbilder kunna identifiera de stora kärlen och deras
huvudgrenar inom cirkulationsapparaten,
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b) Vilka värden har arteriellt pCO2 respektive pO2 hos en frisk vuxen individ
(glöm ej sort!).
(1 p)
Svar:
aB- pCO2 4,6 - 6 kPa
aB- pO2 8,7-11.1 kPa (=13,8 - 0,06 x åldern i år ± 1,0 kPa)

Aktuella lärandemål:
Ange normalvärden i blodet för hemoglobininnehåll.samt gaser i venöst och
arteriellt blod (syrgas och koldioxid). (S1)

c) Hur mycket syre (uttryckt i ml) innehåller en liter arteriellt blod, och hur
mycket har denna mängd minskat när blodet kommer tillbaka till hjärtat under
s.k. ”viloförhållanden”?
(1 p)
Svar:
Syreinnehållet beroende av hemoglobinkoncentrationen, men ca 200 ml (± 30)
acceptabelt svar. Har minskat med ca en fjärdedel (således ca 150 ml/L i blandat
venöst blod)
Aktuella lärandemål: se ovan under b)

3.

Vid ett arbetsprov erhölls nedanstående data som visar förändringar korrelerade
mot aktuell syreförbrukning. Ange vilken kurva (A,B, C) som motsvarar
förväntade förändringar i hjärtminutvolym, ventilation respektive
blodkoncentration av laktat.
(1,5 p)

A
B
C

Svar: A: ventilation; B: blodkoncentration av laktat; C: hjärtminutvolym
Aktuella lärandemål:
Hur den centrala cirkulationen ställs om från vila till arbete, hur hjärt minutvolymen fördelas och vilka reglermekanismer som medverkar.
Ventilationens storlek under olika typer av arbete hos tränad och
otränad.
Hur skelettmuskulaturens metabolism (speciellt kolhydrat- och
fettomsättning samt mjölksyrametabolism under och efter arbete)
förändras av: Arbetsintensitet
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Sida 21 (21)
Poäng:

Figuren nedan visar förändringar i några cirkulationsvariabler under ett
ortostatiskt prov. Markera vilket graf som visar
a) systoliskt blodtryck
b) hjärtminutvolym
c) hjärtfrekvens
(1,5 p)

Svar:
Svar: a) nedersta grafen; b) mellersta grafen;
c) översta grafen

Aktuella lärandemål:
Redogöra för gravitationens inverkan på blodtryck och blodvolymens fördelning i
kärlsystemet samt redogöra för mekanismer befrämjande venöst återflöde. (S2)
Förstå cirkulationsapparatens funktionella uppbyggnad och hur dess olika
delkomponenter samverkar för blodtryckshomeostas och anpassning av
vävnadsperfusion under varierande fysiologiska betingelser. (S3)

5.

Beskriv vilka mätresultat från spirometriundersökningar som bäst ligger till
grund för att skilja mellan restriktiva och obstruktiva lungsjukdomar araten).
(2 p)
Svar: vitalkapacitet (statisk spirometri) reducerad vid restriktiva sjukdomar.
FEV1 och FEV% (dynamisk spirometri) sänkta vid obstruktiva sjukdomar.
Forcerad vitalkapacitet (FVC) också sänkt vid obstruktiva sjukdomar men
kvoten mellan FEV1 och FVC normal (eller t.o.m. ökad)
Aktuella lärandemål:
Känna till principiella skillnader mellan restriktiva och obstruktiva
ventilationsinskränkningar samt mekanismer för luftvägsobstruktivitet (höga,
centrala och perifera hinder). (S1)
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Resttentamen VT10
Tema 1: Blod & immunsystemet (17 p)
1.

Erytrocyten är en viktig cell vars funktion vi kommer återkommer till i denna
tentamen. Här börjar vi med några allmänna frågor kring erytrocyten
a) I vilka vävnader/organ kan erytrocyter bildas?

(1p)

Svar: Svaret bör nämna röd benmärg hos vuxen person, ta upp vanliga
lokalisationer av hematopoes, och nämna lokalisation av blodbildningen under
fosterperioden
b) Beskriv kortfattat de olika cellstadierna i bildandet av erytrocyter, och ange
viktiga morfologiska förändringar under differentieringen
(3p)
Svar: Svaret bör nämna stadierna basofila erytroblaster (ev proerytroblaster),
polykromatofila erytroblaster, ortokromatiska erytroblaster och retikulocyter.
Morfologiska förändringar ska beröra cellstorlek, färgbarhet, förekomst eller inte av
cellkärna, samt egenskaper hos kromatinet (ex det schackbrädeslika utseendet i vissa
stadier, och färgbarhet).
c) Vad är medellivslängden för en erytrocyt, och hur tas de vanligen ur bruk av
kroppen?
(1p)
Svar: Rätt svar är 120 dagar, men svar i intervallet 100-140 dagar kan accepteras.
Cellerna elimineras genom fagocytos, vanligen i mjälte men funktionen kan vid
behov övertas av lever.
d) Erytrocyten är den enda cell i kroppen som inte kan uttrycka MHC klass-Imolekyler. Beskriv kortfattat MHC- klass-I-molekylers funktion, och spekulera
kortfattat med utgångspunkt från denna funktion varför MHC- klass-I-molekyler inte
uttrycks på erytrocyter.
(3p)
Svar: MHC-klass-I-molekyler binder till peptidfragment av cellers endogent
producerade peptider, och transporterar ut dem till cellytan, där de visas upp för
(CD8+) T-celler. Normalt visar MHC-klass-I-molekylerna upp peptider från
kroppsegna proteiner, och mot dessa skall det ej finnas några T-celler som kan
reagera. Om cellens maskineri för proteinsyntes utnyttjas av ett virus kommer
”främmande” peptider från virusproteiner att visas upp i MHC-klass-I-molekylerna,
och mot dessa finns det T-celler som kan reagera, vilket leder till eliminering av
virusinfekterade celler genom T-mördar-celler. Erytrocyter har ingen cellkärna och
ingen aktiv proteinsyntes, och virus kan ej replikera i dem. Därför behöver de inga
MHC-klass-I-molekyler som kan binda viruspeptider och visa dessa för andra celler.
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Resttentamen VT10

2.

Förklara kort vad som menas med följande termer:
a) ankyrin
b) clot retraction
c) erythropoietin
d) hyalomer

(2p)

Svar:
a) Ett protein som förmedlar kontakt mellan cellskelett och integrala
membranproteiner, t ex i en erythrocyt.
b) Sammandragning av en blodpropp genom trombocytens indragning av
utskott.
c) Tillväxtfaktor för erythrocytproduktion; bildas i njurarna.
d) Perifer, icke-granulerad del av trombocyt.
3.

Preparatet thymoglobuline reducerar mängden T-lymfocyter, särskilt
sådana med molekylen CD4, vilket resulterar i förändrad CD4/CD8-kvot.
Vid vilken känd infektionssjukdom ser man en liknande förskjutning av
kvoten?
(1p)
Svar: HIV (AIDS)

4.

Vid den autoimmuna sjukdomen SLE har det föreslagits att speciella
B-lymfocyter i mjälten har en roll i bildandet av autoantikroppar.
Dessa B-lymfocyter är belägna i den s.k. marginalzonen. Gör en enkel
skiss på mjältens histologiska uppbyggnad och ange lokalisationen av
marginalzonen
(3p)
Svar:
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Resttentamen VT10

5.

Vid den autoimmuna sjukdomen ITP finner man ofta antikroppar mot
ytstrukturer på trombocyter. Vilken ytstruktur ser man oftast
antikroppar mot?
(1p)
Svar: gp IIb/IIIa (poäng kan ges för andra förslag på ytstrukturer som finns på
dessa blodkroppar)
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6.

Antikroppar skall ju främst bildas mot främmande ämnen från mikroorganismer
och delta i infektionsförsvaret. Hos patienter som blir infekterade av ett visst
virus kan man i den plasmaproteinfraktion som innehåller antikropparna följa
intressanta förändringar under loppet av en infektion. En förändring om man
jämför prover från dag 5 och dag 35 (efter att infektionen inträffade) är att
mängden antikroppar mot ett antigen från den aktuella mikroorganismen ökar.
Nämn två andra skillnader mellan de två proverna som man kan observera eller
mäta när det gäller antikroppar som är riktade mot ett antigen från aktuella
mikroorganismen.
(2p)
Svar: Dag 5 är antikropparna huvudsakligen av IgM-typ, andra isotyper iakttas
ej. Dag 35 är en stor del av antikropparna p g a ”switch” av annan isotyp,
främst olika subklasser av IgG. Dag 35 har dessutom antikropparna högre
affinitet för antigenet, p g a ”affinitetsmognad” där de B-lymfocyter vars Igreceptor har högst affinititet hela tiden har störst chans att överleva och
replikera, och sedan leverera nya antikroppar
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Tema 2: Cirkulation & Andning (17 p)
Det nyfödda barnet
Det nyfödda barnets förmåga att anpassa sig till ett liv utanför uterus kräver en betydande
omställning från det intrauterina livet. Omställningen omfattar såväl blodet som andningen
och blodcirkulationen
1.

Redovisa hemoglobinets egenskaper och kemiska struktur samt ange skillnaden
mellan fetalt och vuxet hemoglobin.
(2p)
Svar: Innehåller hem (järn komplexbundet till protoporfyrinskelett), tetramert
protein med en hem i varje subenhet HbA (vuxen-Hb) innehåller två α- och två
ß-subenheter, 4 x 16000. Koncentration 116-166 g/liter i helblod, motsvarar ca
9 mM med avseende på subenhet.
Hb har tre funktioner, O2-bärare, CO2-bärare, samt pH-buffert i blodet.
Hb finns i röda blodkroppar i blodet. Bildas i benmärgen.
Fetalt hemoglobin (HbF) har två γ-subenheter istället för β-enheterna. HbF har
högre affinitet för syre än vuxet (adult) hemoglobin (HbA).

2.

Ett temporärt stadium av hypoxi och hypercapni i samband med födelsen
stimulerar det nyfödda barnets andning. Beskriv den röda blodkroppens roll vid
transporten av koldioxid från vävnad till lunga.
(3p)
Svar: Svaret bör i huvudsakliga delar överensstämma med sammanfattningen
redovisad på sid 682 i Boron-Boulpaep(2nd ed).
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3.

Klargör med figur alveolens (med interalveolärseptum) histologiska utseende.
Vilka olika celltyper påträffas?
(2p)
Svar:
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4.

Respiratory distress är ett fruktat tillstånd som förekommer hos prematura barn
som har brist på surfactant. Redovisa surfactants egenskaper och funktion sam
bildning.
(3p)
Svar: Kort sammanfattning av huvudpunkterna på sid 637-640 i BoronBoulpaep (2nd ed). Svaret skall innehålla redovisning om var surfactant (S)
bildas, dess kemiska sammansättning, hur S påverkar ytspänningen i
alveolarytan, relationen mellan S-effekten på ytspänningen och
alveolarstorlekenoch hur detta i sin tur påverkar samexistensen av alveoler
med olika fyllnadsgrad

5.

Vilka faktorer bestämmer normalt den elastiska återfjädringskraften hos
lungorna?
(2p)
Svar: Kort sammanfattning av huvudpunkterna på sid 632-634 samt relevant del
på sid 635 (Boron & Boulpaep 2nd ed). Svaret skall beskriva lungvävnadens
elasticitet med associerade strukturelement samt den relativa betydelsen av
alveolernas ytspänning.Vidare skall sambandet mellan lungvolym och
återfjädringskraft beskrivas.
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6.

Hjärtats omställning efter födelsen är omfattande. Beskriv översiktligt anatomin
och blodets kretslopp hos det fetala hjärtat.
(3p)
Svar: enligt Boron Boulpaep Kap 56: I princip: Umbilikalartärerna (med
syrefattigt blod) går till placenta. Syresatt blod återvänder via umbilikalvener
till leven ansluter till portaven och går via ductus venosus till vena cava. I
högerhjärtat blandas blodet även med blod från övre kroppsdelarna och går ut i
a pulmonalis, och via ductus arteriosus till aorta samt till vänster förmak via
foramen ovale och ut via vänster kammare till aorta. Viktigt är förekomsten av
de olika shuntarna som sluts i samband med födelsen.

7.

Vilka är de systoliska och slutdiastoliska trycken i hjärtats kamrar hos en
vilande frisk vuxen?
(2p)
Svar: enligt Boron Boulpaep Kap 21:
Systoliskt vänster: 130 mm Hg
Systoliskt höger: 30 mm Hg
Diastoliskt vänster: 10 mm Hg
Diastoliskt höger: 6 mm Hg
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Tema 3: Urinorgan & kroppsvätskorna (17 poäng)
En patient inkommer till akuten med känsla av tryck över bröstkorgen. Han är blek och
kallsvettig. Han ger emellanåt inte adekvata svar på tilltal. Pulsen är oregelbunden. Du
misstänker hjärtinfarkt, med dålig blodförsörjning och syrebrist i perifera vävnader.
Analys av syrabas-status för arteriellt blod visar pH = 7,15 samt pCO2 = 5,3 kPa. Analys av
elektrolyter i plasma visar:
+

+

2+

2+

-

S-Na = 143 mM; S-K = 6,0 mM; S-Mg = 1 mM; S-Ca = 2,3 mM; S-Cl = 90 mM.

1.

Redovisa syrabas status med angivande av BE, BB i blod och HCO3- koncentration. Vilken typ av rubbning av syrabasstatus har uppkommit?
Vad är den direkta orsaken till förändringen av pH?
(3p)
Svar: Syrebrist i cellerna ger anaerob metabolism, med ansamling av mjölksyra.
Mjölksyran ger laktacidos. Metabol acidos med respiratorisk kompensation. BE = -15,
BB för blod = 33, HCO3- är 13 mM. Koncentrationen för HCO3- beräknas med
Hendersson-Hasselbach’s formel eller avläses i SA-nomogram, till 13 mM.

2.

Visa hur jämvikterna för kroppsvätskornas buffertar kommer att förskjutas.
Markera i de buffertjämvikterna vilka komponenter som är buffrande baser, och
vilka som är buffrande syror. Ange i vilken riktning halterna av dessa har
ändrats.
(2p)
Svar: De buffrande baserna (vätekarbonat och prot-) åtgår vid buffringen, deras halter
minskar. Vid buffringen bildas sålunda mera buffrande syror, som ökar (Kolsyra, protH).

←
←
+
CO2 + 2H2O ↔ H2CO3 + H2O↔ HCO3 + H3O
←

syra

←
+
protH + H2O ↔ prot- + H3O

syra

bas

bas
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3.

Utöver buffringen, hur söker organismen minimera pH-förändringen? Ange
vilka organ som är inblandade, och beskriv mekanismer.
(4p)
Svar: pH hålls konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna,
samt genom att komponenter i dessa buffertar kan utsöndras från kroppen, via
lunga och njure. Buffringen är momentan, detta är den snabbaste mekanismen.
Genom andningen regleras mängden koldioxid i kroppsvätskorna (respiratorisk
kompensation), jfr 1.10.4 i kompendiet Syror och Baser. Därmed ändras
jämviktslägena i blodets buffertar, och pH. Andningen ändras snabbt, inom
någon minut.
Njuren bidrar till reglering av pH genom ökad/minskad utsöndring av syror i
urin, framför allt NH4+ samt H2PO4-. Även genom att justera utsöndringen av
vätekarbonat (HCO3-) i urin. Jfr 1.10.4 i kompendiet Syror och Baser. Förändringar
i dessa mekanismer tar längre tid, man brukar säga timmar – kanske upp till ett dygn
för ökad utsöndring av ammoniumjon i urin.
I levern ändras utsöndringen av kväve, från urea till ammoniumjon varvid
vätekarbonat sparas för buffring. Se 1.10.4 i kompendiet Syror och Baser.

4.

Hur kommer kaliumjonhalterna intracellulärt respektive extracellulärt att
påverkas? Beskriv mekanismer och konsekvens!
(2p)
Svar: Kaliumjon halten i plasma ökar. Mekanism för höjning av kalium i plasma, se
3.4.1 och 2 i kompendiet Syror och Baser. Högt kalium i plasma kan ge hjärtpåverkan
(arytmi).
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5.

Mannens tillstånd förvärras, och blodtrycket sjunker till 80/50.
Genomblödningen av njurarna börjar nu svikta och urinproduktionen minskar.
Redogör för de faktorer som under normala (friska) förhållanden kontrollerar
njurarnas blodflöde och glomerulusfiltration.
(4p)
Svar: Svaret bör innehålla en kort sammanfattning av de faktorer som nämns på sid.
777-781 i Boron & Boulpaep (2nd ed). Begreppen autoreglering, myogent svar och
tubuloglomerulär återkoppling bör behandlas för godkänd poäng, liksom reninangiotensin systemet och sympatiska nervsystemet. Övriga kärlaktiva faktorer av
mindre betydelse att nämna.

6.

Några timmar senare avlider mannen. Ange orsakerna till att vävnadernas celler
dör.
(2p)
Svar: Cellerna dör p.g.a. brist på näringsämnen samt syrgas. Därmed kan ej
längre ATP produceras. Även p.g.a. försurningen, särskilt pH-känsliga enzymer
(ex fosfofruktokinas-1) fungerar allt sämre
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Tema 4: Endokrinologi & reproduktion (15 poäng)
Eva 52 söker på akuten för buksmärtor. Med anledning av detta görs en datortomografi över
buken som dock inte visar något anmärkningsvärt. Eva tillfriskar och det hela bedöms som
buksmärtor efter en maginfluensa som hon haft tidigare. Som bifynd på datortomografin
finner man dock en liten centimeterstor rundad förändring i ena binjuren. Förändringen ser
helt godartad ut men med tanke på dess lokalisering remitteras hon till endokrinolog.

1.

Beskriv binjurarnas anatomi och histologi.

(3 p)

Svar: I svaret ska framgå att det är två stycken binjurar, belägna på övre
njurpolen samt att de är retroperitoneala organ. Histologiska utseendet
beskriver de tre zonerna i binjurebarken, samt beskriver märgens celler.
Blodförsörjningen ska beaktas samt autonom innervering. För full poäng
beaktas skillnaderna mellan barkskiktens morfologi.
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2.

Kortisol och aldosteron är de två viktigaste hormonerna från binjurbarken.
Redogör kortfattat för dessa två hormoners effekter.
(4 p)
Svar: Kortisol: Ökar glukoneogenes, hämmar insulinmedierat glukosupptag,
proteolys, mobilisering av fettsyror.
Antiinflammatoriska egenskaper: hämmar prostaglandin-leukotriensyntes,
hämmar cell-medierat immunförsvar.
Permissivt för katekolaminernas effekt på kärltonus. Stimulerar benresorption
och hämmar bennybildning.
Hämmar fibroblastaktivitet och kollagensyntes. CNS effekter.
Aldosteron: Stimulerar resorption av natrium och vatten samt utsöndring av
kalium och vätejoner i distala
Njurtubuli. Likartad effekt i tarm, svett och saliv.

3.

Redogör för hur frisättningen av kortisol respektive aldosteron regleras.
(4 p)
Svar:
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4.

Ge en kort definition av det ”sympatoadrenala systemet”

(1 p)

Svar: Samlingsbeteckning för symaptiska nervsystemet (eg. symaptiska delen
av autonoma nervsystemet) och binjuremärgen. Ingående celler kan producera
och frisätta katekolaminer.

5.

Ange fyra viktiga funktioner för det sympatoadrenala systemet

(2 p)

Svar:
1. Snabb omställning av cirkulationsapparaten (t.ex. vid lägesanpassningupprättstående)
2. Hjärt-kärleffekter vid arbete (prestationshöjande). Särskilt tydlig funktion vid
extrema situationer som t.ex. hypoxi, dykning, födelse
3. Glukosomsättning (höjer B-glukos)
4. Fettomsättning (stimulerar lipolysen)
5. Vid många situationer med akut stress (”emergency”, ”fight or flight”), t.ex.
vid trauma
Andra effekter/funktioner än de här nämnda kan ge poäng.
6.

Ange två effekter av binjurebarksandrogener under fosterstadiet. (1 p)
Svar: Påverkan på hjärnan för senare gonadotropininsöndringsmönster vid
puberteten; Påverkan på inre och yttre genitalia (maskulinisering). Effekterna
av de svaga binjurebarksandrogenerna huvudsakligen via omvandling
till mer potenta androgener (testosteron, dehydrotestosteron)
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Tema 5: Människan i rörelse (22 poäng)
Motorneuron utgör länken mellan hjärnan och de perifera celler som styrs av hjärnan. Vår
skelettmuskulatur innerveras av ”somatiska” motorneuron och dessa är antingen alfa- eller
gamma-motorneuron och all skelettmuskulatur innerveras av båda motoneurontyperna.

Bilden illustrerar alfa(stora) och gamma (små)-motoneuron i ryggmärgen. Trådarna
är axoner och de runda/ovala prickarna nervändslut.

1.

För att initiera en skelettmuskelfiberkontraktion frisätter motorneuronens
axonterminaler en transmittorsubstans som finns lagrad i axonterminalen.
Redogör kortfattat för:
a) Hur frisättningen av transmittorsubstans från axonets går till
b) Vilken transmittorsubstans som frisätts och vilken typ av receptor i det
postsynaptiska muskelfibermembranet som den binder till!
c) Hur aktiveringen av receptor avbryts!
(3p)
Svar: bör innehålla att:
(a) transmittorn lagras i vesikler (blåsor) och när axonpotentialen når terminalen
öppnas (spänningsberoende) calciumkanaler. Inflödande calcium katalyserar fusionen
av vesiklerna som med axonmembranet (via vesikelassocierade proteiner) varefter
vesikelns innehåll töms ut i det synaptiska spatiet (vesiklerna recirkulerar sedan via
endosomsystemet).
(b) acetylkolin och nikotinerga acetylkolinreceptorer.
(c) genom att acetylkolin bryts ned till acetat och kolin (den senare komponenten
återanvänds av motoraxons terminalen, efter återupptag, för att producera nytt
acetylkolin).
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2.

Klargör med en figur sarkomerens uppbyggnad i skelettmuskulatur. Markera de
olika banden/linjer (vad står bokstäverna för?) och klargör vilka strukturer och
deras inbördes relationer som ger upphov till dessa.
(3 p)
Svar:
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3.

Spelar användandet av våra skelettmuskler någon roll för kroppens övergripande
energiomsättning (motivera ditt svar)? Våra skelettmuskler innehåller olika
fibertyper, d.v.s. skelettmuskelceller med olika metabola egenskaper och
kontraktionsegenskaper. Beskriv de olika typerna av skelettmuskelceller i våra
muskler. Redogör för fördelar med att skelettmusklerna har olika fibertyper.
(6p)
Svar:
Ja! Skelettmuskelceller ökar sin energikonsumtion upp till 100 gånger vid maximal
aktivitet och nästan hälften av kroppsvikten utgörs av skelettmuskulatur.
Typ I – långsam, f.f.a. oxidativ metabolism, mycket uthållig, aktiveras tidigt.
Typ IIA – mellan typ I och IIX
Typ IIX – snabb, ffa anaerob metabolism, tröttas lätt, aktiveras sent.

Olika fibertyper gör det möjligt för våra skelettmuskler att utföra allt från att
hålla tonus under lång tid (t ex upprätt stående när långsamma, uthålliga typ Ifibrer används), till att springa en längre sträcka (där också typ IIA-fibrer
kopplas in) och till att uföra explosiva rörelser (t ex hopp där även typ IIXfibrer deltar).
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4.

Foten är konstruerad att fungera som understödsorgan och för att underlätta
upprätt förflyttning. Genom att använda dina kunskaper om fotens funktionella
anatomi skall du redogöra för vilka komponenter (t.ex. leder och rörelser) i foten
som spelar avgörande roll för fotens som understödsorgan och fotens funktioner
i en vanlig gångcykel.
(5p)
Svar: Svaret bör innehålla en redogörelse för fotvalven och deras funktion;
lederna kritiska för gång (talocruralleden, subtalara lederna och
metatarsophalangeallederna (IP lederna under frånskjutet)) samt vilka rörelser
som utförs i respektive led under gångcykeln.

5.

”Rotatorkuffen” – ett antal muskler som fäster straxt distalt om ledkapseln på
proximala humerus - är ett kliniskt begrepp. Redogör vad som ingår i
rotatorkuffen och den/de funktioner som du förknippar med denna
muskelgrupp.
(5p)

Svar: bör innehålla redogörelse för TISS gruppen som utspringer från dorsala
och ventrala scapula. Att de samverkar till att hålla ledhuvudet på plats i GHleden och att de gemensamt initierar armens abduktion (där m. supinator
genererar det abducerande vridmomentet medan de övriga håller ledhuvudet på
plats genom att motverka translation) samt musklernas funktion som individer.
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Tema 6 (10 poäng)
Temat omfattar fem frågor med vardera fyra påståenden. Du ska för varje påstående markera
om det är sant (S) eller falskt (F). Varje korrekt markering ger 0,5 p, således max 2 poäng per
fråga. Enklast är att direkt före eller efter varje påstående markera med S eller F.

1.

Hemodynamik
a) Flödeshastigheten är direkt proportionell mot tvärsnittsytan
b) Med stöd av Laplace’s lag kan man visa att små aneurysm är mer benägna att
rupturera (spricka) än stora.
c) Enligt Poiseulle’s lag så är flödet direkt korrelerat till kärlradien.
d) Flödesmotståndet är större i en enskild kapillär än motståndet i en
enskild arteriol.
Svar:
a) F Flödeshastigheten i ett enskilt blodkärl (utan förgreningar) är omvänt
proportionell mot tvärsnittsytan
b) F Ökning av radien (större aneurysm) ger en ökning i väggspänning och
därmed större risk för ruptur.
c) S Flödet varierar direkt med 4:e potensen på radien
d) S Kapillären har mycket mindre radie än arteriolen och utgör därför ett
större motstånd

2.

Respiration
a) Vid en normal lugn utandning så är intrapleurala trycket ”negativt”
(subatmosfäriskt)
b) Den funktionella residualkapaciteten är ökad vid emfysem
c) Den maximala volontära ventilationen ska hos en ung frisk person kunna öka
mer än tio gånger jämfört med normal minutventilationen i vila.
d) Passagetiden för en röd blodkropp genom en lungkapillär är ca 1 sekund.
Svar:
a) S Det är ungefär -0,7 - -1,5 mmHg
b) S Förlust av alveoli och ökad alveolär storlek
c) S
d) S

3.

Urinorgan
a) Den arteriovenösa syredifferensen är högre i njurarna än i de flesta övriga
organ i kroppen.
b) Njurclearance för urea ökar när urinproduktionen ökar.
c) Övergångsepitelet i urinblåsan har en mycket hög omsättning.
d) Trycket i urinblåsan stiger signifikant först när urinvolymen i blåsan
överstiger 1 liter.
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Svar:
a) F Njurarna extraherar bara ca 15 ml O2 per liter blod. För hela kroppen är
genomsnittet ca 25 ml.
b) S Ovanlig egenskap, men återresorptionen av urea i samlingsrören är
beroende av hur väl det koncentreras där vilket i sin tur är beroende av flödet i
samlingsrören.
c) F Omsättningstiden är ca 100-200 dygn, vilket är mycket långsamt jämfört
med huden och tarmens epitel.
d) F Trycket stiger normalt vid hälften av den angivna volymen (d.v.s. ca 500
ml)

4.

Reproduktion
a) Setolicellerna i testis producerar inhibin
b) Testosteron hos kvinnor bildas främst i ovarierna
c) Plasmakoncentrationen av progesteron är i stort sett lika hos män och
kvinnor
d) Humant choriongonadotropin (hCG) är ett steroidhormon

Svar:
a) S
b) S Bildas från progesteron via androstendion. Viss produktion även i huden
och binjurebarken.
c) F Kvinnor har mycket högre koncentration
d) F Det är ett glykoprotein med struktur liknande LH, FSH och TSH

5.

Kroppsvätskor
a) Plasmaosmolaliteten är huvudsakligen avhängig mängden proteiner
b) Totala kroppsvattnet är proportionellt större hos spädbarn än vuxna.
c) Totala kroppsvattnet kan beräknas utifrån utspädning av tillfört inulin.
d) Anjongapet (”anion gap”) ökar vid alkoholintoxikation
Svar:
a) F Utgör normalt endast 1 mOsm/kg av ca 290 mOsm/kg
b) S Ca 80% av koppsvikten upp till ca 1 års ålder; hos vuxna ca 60% av
kroppsvikten.
c) F Indikatorspädning med inulin mäter bara ECV
d) S Ökar p.g.a. samtidig ketoacidos
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Tema 1: Blod & immunsystemet. (15 poäng)
Tema: Immunglobuliner och andra proteiner i blodet – struktur, funktion, produktion
1.

”....och årets pris i klassen Design för flexibilitet och hållbar utveckling går
till........................IMMUNGLOBULINERNA !!!”.
Skriv juryns prismotivering.
Motiveringen skall vara högst 10 meningar lång och beskriva minst två egenskaper
som ger flexibilitet och hållbar utveckling för ett immunglobulin och dess gener,
och skall dessutom relatera dessa till molekylens design = struktur. Därför bör
det ingå en kort beskrivning av strukturen av en immunglobulinmolekyl med
namngivande av huvudkomponenterna och var basen för olika funktioner återfinns.
Detta kan med fördel göras genom en skiss som kommer att projiceras på storskärm på
prisgalan.
(4p)

SVAR: För full poäng krävs en skiss eller redogörelse för immunglobulin-molekylens
struktur, som åtminstone bör återge att grundstrukturen är symmetriskt uppbyggd av
två lika komponenter som var och en består av en tung och lätt polypeptidkedja med 4-5
resp 2 immunglobulindomäner. Vidare att den antigen-bindande funktionen bestäms av
den variabla delen av en tung och en lätt kedja, och att molekylens effektorfunktioner
bestäms av konstanta delen av tunga kedjan. Två av följande fem exempel på
”flexibilitet eller hållbar utveckling” bör beskrivas. a) den konstanta delen av tunga
kedjan kan bytas ut genom switch (DNA rekombination) så att samma antigenbindande
specificitet kan kopplas till olika effektorfunktioner och transportmekanismer för
molekylen b) den variabla delen av tunga och lätta kedjor kan under ett immunsvar
genomgå slumpmässiga mutationer som genom selektion (på B-cellsnivå) leder till ökad
affinitet hos de antikroppar som produceras (affinitetsmognad) c) den antigenbindande
delen kan anta minst 1015 men kanske nästan oändligt antal möjliga strukturella
konfigurationer trots att endast ett 100-tal kodande gener behövs, genom olika
slumpmässiga och kombinatoriska effekter som åstadkoms bl a genom rekombination
på DNA-nivå d) den terminala delen av de konstanta delarna i tunga kedjorna kan på
mRNA-nivå splitsas till att antingen ge membranbundna molekyler (receptorfunktion)
eller utsöndrade, lösliga molekyler (antikroppsfunktion). e) vinkeln mellan de två
skänklarna som ytterst härbärgerar den antigenbindande funktionen kan genom hingeregionen varieras för att passa repeterade antigen med olika inbördes avstånd.
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Immunglobuliner produceras av plasmaceller. Dessa har identifierats av Astrid Fagreus
vid Karolinska Institutet. Hon och andra forskare vid KI har också har bidragit med att
öka förståelsen för cellens funktion. När det gäller plasmaceller, till exempel, så
avslöjar både ljusmikroskopisk och elektronmikroskopisk struktur en hel del om
cellernas funktion.
a. En typisk morfologisk egenskap hos plasmacellen är en intensivt basofil cytoplasma.
Hur kan man korrelera detta till cellens syntes av immunglobuliner?
(1p)
SVAR: a. kraftigt basofil cytoplasma (d.v.s. lågt/surt pH) återspeglar hög
halt RNA(ribonukleinsyra), som ju är funktionellt kopplat till proteinsyntesen.

b. Nämn någon strukturell egenskap hos plasmacellen som skiljer den från en Blymfocyt
(1p)
SVAR:
b. Något av följande svar ger poäng: Oval form, excentrisk kärna, hjulekerkromatin,
perinukleär halo (uppklarning), betingad av Golgi, vakuoler i cytoplasman.

3.

Förekomsten av ett humoralt immunsvar med produktion av immunglobuliner
återspeglas i strukturella detaljer i de lymfatiska organen.
a. Vilken typ av struktur associerar man framför allt med förekomst av ett humoralt
immunsvar?
(1p)
SVAR
a. groddcentra

b. Vad kallas den process som äger rum i dessa strukturer och som
resulterar i allt bättre antikroppar i den "hållbara utvecklingen" som sker under
immunsvarets gång?
(1p)
SVAR:
b. affinity maturation
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Sida 3 (23)
Poäng:

Immunglobuliner finns i blodplasma, som också innehåller en rad viktiga proteiner
aktiva inom exempelvis transport av molekyler, lagring av spårämnen och koagulation.
a. Var sker syntesen av de flesta plasmaproteiner? (Immunglobulinerna som produceras
av immunsystemets celler är härvidlag ett viktigt undantag)
(1p)
SVAR: a) Levern
b. Albumin har flera viktiga funktioner i blodplasma, bl. a transport av vissa ämnen. Ge
två exempel på substanser som binds och transporteras av albumin samt nämn
ytterligare en viktig funktion albumin utövar! Till sist, hur stor del av plasmans totala
proteininnehåll utgörs av albumin?
(2 p)
SVAR: b) Transportprotein för ex vis fria fettsyror och bilirubin. Reglering av det
kolloidosmotiska trycket. Utgör 50-60% av totala proteininnehållet i plasma.

c. Ceruloplasmin och transferrin är två viktiga plasmaproteiner. Redogör kort för deras
funktion!
(1p)
SVAR: c) Metall-bindande/transporterande proteiner. Ceruloplasmin binder koppar
medan transferrin binder järn. Koppar är ett viktigt spårämne och behövs bl.a. i vissa
enzymer. Järn behövs främst för hemproduktion.

d. CRP är ett typiskt akutfasprotein. Vad innebär det och hur används CRP inom klinisk
diagnostik?
(2p)
SVAR: d) Plasmaproteiner vars koncentration mer än fördubblas vid en akutfasreaktion
(d.v.s. vid vävnadsskada och inflammation utlöst av ex vis infektion,
autoimmunsjukdom eller malignitet). Koncentrationen av CRP (C-reaktivt protein) i
plasma kan öka upp till 100 ggr inom 8 timmar vid en bakteriell infektion. [Obs! Ingen
höjning av CRP koncentrationen vid virusutlöst infektion.] CRP mätningar
används således flitigt för att differentiera mellan bakteriell resp. virusutlöst
infektion samt följa upp behandling med antibiotika.

e. Haptoglobin (Hp) är också ett akutfasprotein, men till vilken klass av plasmaproteiner
hör Hp (avseende grupper av icke-proteinnatur bundna till polypeptidkedjan) samt
vilken viktig funktion har Hp i kroppen.
(1p)
SVAR: e) Haptoglobin är ett glykoprotein. Hp binder fritt hemoglobin som frisatts från
röda blodkroppar när dessa bryts ner (dvs vid hemolys).
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Poäng:

Tema 2: Cirkulation & Andning (17 poäng)
Tema: Ortostatisk hypotension
Patienter som har legat länge till sängs har ofta problem med blodtrycksfall när de skall
återuppta den upprätta kroppsställningen. De kan då drabbas av yrsel och i värsta fall
medvetandeförlust och/eller fallskador.
1.

Beskriv den normala fysiologiska reaktionen av blodtryck och hjärtfrekvens vid snabb
ändring av kroppsläget från liggande till upprätt stående. Vilken roll spelar den arteriella
baroreflexen?
(5 p)
SVAR: De normala blodtrycks-och hjärtfrekvensreaktionerna vid plötslig uppresning
från liggande till stående finns väl beskrivna i laborationskompendiet. Den arteriella
baroreflexen får sin afferenta information från baroreceptorer (sträckningsreceptorer) i
väggen hos carotissinus och aortabågen. Trycket i carotissinus sjunker av två skäl: Dels
reduceras slagvolymen vid uppresning, dels hamnar carotissinus ovanför hjärtat i
upprätt läge. Afferenta nervsignaler går via n. glossopharyngeus resp n. vagus och
frekvensen av nervsignaler minskar med blodtryckets nivå och dess sänkningshastighet.
Dessa signaler hämmar sympatiska utflödet till resistanskärlen och stimulerar
parasympatiska utflödet till hjärtat, så en minskad signalfrekvens från
baroreceptorerna leder till vasokonstriktion och tachycardi
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2.

Sida 5 (23)
Poäng:

Beskriv hur de olika komponenterna i det autonoma nervsystemet innerverar
olika delar av hjärtat och ange var cellkropparna för de pre- respektive
postganglionära neuronen är belägna.
(3p)

SVAR: Det parasympatiska nervsystemet innerverar fr.a. nodus sinuatrialis och nodus
atrioventricularis. Preganglionära neuron är belägna i hjärnstammen (nucleus dorsalis
n. vagi) och postganglionära neuron i och i anslutning till hjärtat (plexus cardiacus).
Det sympatiska nervsystemet innerverar både komponenter i retledningssystemet och
kammarmuskulaturen. De sympatiska preganglionära neuronen är belägna i
ryggmärgen (nucleus intermediolateralis, T1-T5) och de postganglionära neuronen i
truncus sympaticus (cervicala och övre thoracala ganglier).
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Sida 6 (23)
Poäng:

Inom minuter efter uppresningen aktiveras hormonella system med effekt på
blodtrycket. Redogör för de huvudsakliga hormonella omställningar som initieras i
samband med lägesförändringen och som bidrar till att upprätthålla blodtrycket vid
stående.
(3p)
SVAR: Se sid 574-575 i Boron & Boulpaep. Sympatikusaktivering leder till frisättning
av katekolaminer (adrenalin, noradrenalin) från binjurarna => potentierar neurogena
effekter.
Minskat njurblodflöde => aktivering av renin-angiotensin systemet => kärlkonstriktion
och ökad perifer resistans via Angiotensin II. AII stimulerar även aldosteronfrisättning
=> Na+- och därmed H2O-retention i njurarna (har ingen praktisk betydelse i den akuta
situationen)
Minskad afferens från arteriella baroreceptorer och tänjningssensorer i på
lågtryckssidan i cirkulationen (t.ex. förmaken) => ADH-frisättning => vasokonstriktion
i f.f.a. hudens kärl och splanknikusomrpådet. Ger även H2O-retention som inte har
någon praktisk betydelse för blodtrycket.

4.

Förklara hur förändringar i det venösa återflödet påverkar hjärtats pumpförmåga
(hjärtminutvolymen). Ange normalvärden för tryck i de olika hjärtrummen under
systole och diastole
(4p)
SVAR: Svaret skall innehålla en redogörelse för hur diastolisk fyllnad påverkar
slagvolym via Frank-Starlings lag. Mekanismerna för hur förändrad distension
påverkar hjärtcellernas kontraktilitet (sarkomerlängd, kalciumkänslighet) bör ingå i
svaret, liksom en redogörelse för hur sträckning av förmak/sinusknuta påverkar puls
(kronotropa effekter). Normalvärden för tryck i förmak och kammare återfinnes i Boron
& Boulpaep (Tabell 21-3).
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Sida 7 (23)
Poäng:

Vad händer med funktionella residualkapaciteten (FRC) när man ändrar kroppsläge från
liggande till stående? Förklara också hur kan man mäta FRC?
(2p)

SVAR: FRC ökar i stående jämfört med liggande. Kan mätas med t.ex. kväveutsköljning,
heliumspädning eller ”bodybox”. Förklaring av respektive metod finns i
kurslitteraturen.
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Tema 3: Urinorgan & kroppsvätskorna (17 poäng)
1962 beskrev Frederic C Bartter två patienter med hypokalemisk alkalos,
hyperaldosteronism med normalt blodtryck och hyperplasi av
juxtaglomerulära apparaten. Tillståndet som kallas Bartters syndrom, är
särdeles ovanligt och har flera olika sjukdomsmekanismer med mutationer i
olika transportörer och kanaler i njurens tubuli.
1.

Primära sjukdomen är i njurarna och en bra början att förstå sammanhangen är
att känna till njurarnas anatomi.
Beskriv njurarnas anatomi med beaktande av följande:
Lägesmässig relation till bukhinnan
Bark, märg, columnae renalis, pyramides renalis, samt papilla renalis
(3 p)

SVAR: Se Moore, 6:e upplagan, sid. 290-293, alternativt Snell (Clinical Anatomy by
Systems) 2007 sid. 803-807 eller Feneis (5:e upplagan) sid. 182-183.
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Sida 9 (23)
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Defekterna vid Bartter’s syndrom är i tjocka uppåtstigande delen av Henle’s
slynga. Övergången mellan denna del av tubulussystemet och distala tubulus
ligger i nära anslutning till nefronets ”njurkropp”. I figuren nedan anges ett antal
numrerade strukturer & celltyper. Ange lämplig beteckning för strukturerna
som anges med följande nummer:
(3 p)
1:
3b:
7:
9:
10:
11:

SVAR: 1:Basalmembran; 3b: Podocyt (viscerala bladet av Bowmans kapsel); 7: Macula
densa- celler; 9: afferent arteriol;10: glomeruluskapillär; 11: efferent arteriol
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Sida 10 (23)
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Trots flera olika detaljmekanismer så har olika former av Bartters syndrom det
gemensamt att upptaget av Na+ och Cl- i tjocka uppåtstigande delen av Henles
slynga minskat.
a. Vad bör en sådan defekt i upptag ha för effekt på insöndringen av renin, respektive
glomerulusfiltrationen i nefronet?
( 1 p)
SVAR: Reninsöndringen ökar, GFR bör öka
b. Redogör för renin-angiotensin systemet med dess olika komponenter samt
ange fyra ”fysiologiska” effekter av angiotensin II.
( 3 p)
SVAR: se fig. 50-6 sid 1067 i Boron & Boulpaep. Exempel ”fysiologiska” effekter:
vasokonstriktion, stimulering aldosteroninsöndring, stimulering vasopressininsöndring,
stimulering vattenintag, (stimul. ACTH frisättning), stimulering Na+-resorption i
proximala tubuli

c. Vad är sambandet mellan den ovan angivna defekten i återupptag i tubulus
och ” hypokalemisk alkalos, hyperaldosteronism och hyperplasi av
juxtaglomerulära apparaten” som ses vid Bartters syndrom?
(1 p)
SVAR: Ökad renininsöndring som leder till ökad bildning angiotensin II som
stimulerar aldosteroninsöndringen (hyperaldosteronism) som ökar K+utsöndringen och H+-utsöndringen (hypokalemisk alkalos) i urinen
(hypokalemin i sig kan accentuera alkalosen). Den ihållande kraftiga
stimuleringen av renininsöndringen leder till hyperplasi av juxtaglomerulära
apparaten (juxtaglomerulära cellerna).

4.

Trots hyperaldosteronism vid Bartters syndrom så är blodtrycket ofta normalt,
vilket också anges i ingressen.
Förklara varför blodtrycket kan vara normalt i den angivna situationen! (1 p)
SVAR: Defekt upptag av Na+ i uppåtstigande delen av Henle’s slynga, där normalt en
stor andel av filtrerat Na+ återresorberas, innebär att så stora mängder Na+ kommer
till distala delarna av nefronet att accentuerad återresorption där (bl.a. med hjälp av
ökad aldosteronpåverkan) inte är tillräcklig för att ge en påtaglig Na+-retention i
kroppen.
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Sida 11 (23)
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Denna alkalos har alltså sitt ursprung i njuren. Förklara utifrån blodets buffertar
begreppet ”base excess” (BE). Hur ändras BE vid Bartters syndrom? Hur är pH i urin
vid Bartters syndrom? Vilket organ (vilken mekanism) står alltså till buds för att
kompensera syrabasstatus hos patienten med Bartters syndrom?
(3 p)
SVAR:
Primär aldosteronism ger ökad utsöndring av syra (H3O+) i urinen, ger metabol
alkalos. Observera det paradoxala förhållandet, sur urin i samband med alkalemi.
Met. alkalos:
→
→
CO2 + 2H2O ↔ H2CO3 + H2O↔ HCO3- + H3O+
syra
bas
Metabol alkalos:

→

protH + H2O ↔ prot- + H3O+
syra
bas
Överst, vätekarbonatsystemet. Nederst, icke-vätekarbonat-systemet (alla buffertar utom
vätekarbonat), främst proteinbuffert och fosfatbuffert. Buffer base (BB) är summan av
buffrande baser i de två jämvikterna (HCO3- samt prot-). BB sjunker vid metabol
acidos, stiger vid metabol alkalos. BB konstant (men ändrad sammansättning)
vid respiratoriska syrabas rubbningar. Förändringen i BB anges av BE, som alltså blir
positivt vid metabol alkalos.
Då denna metabola alkalos orsakas av ökad utsöndring av syra urinen, så blir urinen
surare än normalt. Man säger paradoxalt sur urin, i samband med alkalemi. Då denna
alkalos har sitt ursprung i njuren, så blir det svårt för njuren att kompensera. Kvarstår
respiratorisk kompensation, man andas lite mindre för att retinera koldioxid/kolsyra.

6.

En annan orsak till metabol alkalos är ihållande kräkningar. Hur är pH i urin vid
denna metabola alkalos? Vilka mekanismer står alltså till buds för att
kompensera syrabasstatus vid ihållande kräkningar?
(2p)
SVAR:
Denna metabola alkalos kompenseras dels genom minskad andning, medför
ökad mängd koldioxid i kroppsvätskorna (respiratorisk kompensation). Samt
genom att njuren börjar utsöndra vätekarbonat i urinen, som alltså blir alkalisk
(pH 7 eller över). Sker främst genom minskad återresorption av vätekarbonat
och i mindre utsträckning via tubulär sekretion av vätekarbonat från ”βintercalated” celler i samlingsrören ”(a-intercalated” celler stimuleras av aldosteron).
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Tema 4: Endokrinologi & reproduktion (15 poäng)
1.

Hypofysen består av 2 delar med olika embryologiskt ursprung. Vilka är delarna och
vad är respektive dels embryologiska ursprung?
(1p)
SVAR: Adenohypofys (framlob/pars distalis + pars intermedia + pars tuberalis) från
Rathkes ficka och neurohypofys (baklob+ infundibulum + eminentia mediana) från
neuroektodermet.

2.

Vilka är hypofysens välkända hormoner från de 2 delarna och vilka är deras
huvudsakliga effekter?
(5p)
SVAR: Adenohypofys: ACTH, TSH, LH-FSH, GH, Prolaktin
Neurohypofys: Oxytocin, Vasopressin (ADH).
ACTH: Reglering av binjurebarkens hormoninsöndring 8f.f.a. cortisol och
androgener); TSH: reglering av thyreoideas hormoninsöndring; LH: reglering av
hormoninsöndring från ovarie respektive äggstock; FSH: stimulering av follikeltillväxt i
ovariet, respektive spermieproduktion i testiklarna; GH: generella anabola effekter
direkt eller f.f.a. via IGF-1, längdtillväxt före pubertet; prolaktin: stimulering av
bröstmjölksproduktion; Oxytocin: stimulering av livmoderkontraktioner under
utdrivningsskedet vid förlossning samt stimulering av framdrivning av mjölk i
bröstkörtelgångarna vid amning; vasopressin: reducerad vattenutsöndring via
njurarna, vasokonstriktion i vissa situationer (vid tillräckligt höga nivåer)
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Sida 13 (23)
Poäng:

Det dröjde länge innan man kunde påvisa att hypofysens hormoner regleras
från hypothalamus.När de första sambanden hade klarlagts erhöll två forskare från
USA nobelpriset för denna insats 1977 . Vilka hypofyshormoner styrs av vilka,
specifika hypothalamushormoner och på vilket sätt?
(5p)
SVAR: CRH-ACTH (+=stimulering), TRH-TSH (+), GnRH (LHRH)-FSH-LH (+),
GHRH-GH (+), Somatostatin-GH mm (-=hämning), Dopamin-Prolaktin (-).

4.

Vilka hypofyshormoner styrs ej av specifika hypothalamushormoner och varför?
(2p)
SVAR: Oxytocin och Vasopressin (ADH) från neurohypofysen bildas i
hypothalamuskärnorna n. supraopticus och paraventrikularis och secerneras via
långa axonterminaler till hypofysens baklob, där de lagras och varifrån de frisätts via
olika stimuli.

5.

Vilka hypofyshormoner är livsviktiga d.v.s. utan dessa kan man ej
överleva? Varför?

(2p)

SVAR: ACTH- Kortisol kan ej frisättas utan ACTH. Kortisol har flera livsviktiga
funktioner bl.a. blodtrycksreglering, inflammatoriskt svar, kognitiva funktioner,
koagulation, glukosproduktion i levern mm.
TSH- thyr.hormoner. T3-T4 bildas ej utan TSH. Brist är livsfarligt p.g.a.
temp.reglering, permessiv effekt på sympatikus via alfa- och betareceptorerna.
( Total brist på ADH kan vara mycket svårt, t.o.m. livshotande, p.g.a. snabb intorkning
om man ej dricker mycket).
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Tema 5: Människan i rörelse (22 poäng)

Med ”compartment syndrome” åsyftas vanligen en
cirkulationssvikt i en av underbenets djupa
mjukdelsloger. Symtomen hos patienten bestäms av
vilken loge som drabbats.

1.

Redogör för logernas innehåll och kärlförsörjning samt huvudsaklig(a) symtom om
muskulaturen skadas.
(6 p.)
SVAR: Redovisning av de 4 logerna med innehåll och rätt artärförsörjning samt
gemensamma funktioner.
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2.

Sida 15 (23)
Poäng:

När vi med nervsystemet styr kraftutvecklingen i en muskel används olika mekanismer.
Redogör för dessa mekanismer och hur kraftutvecklingen regleras i en muskel när vi
går från vanlig gång till snabb löpning och när vi plötsligt vill göra ett språng!
(4 p.)

SVAR: Beskrivning av rekryteringsordning av MU och hur funktionsprofilen hos de
olika typerna av MU används; frekvensmoduleringen verkar i serie och ger en
effektivare kontraktion upp till kontraktionsfusion skett.
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Sida 16 (23)
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Jämför långsamma (Typ I) och snabba (Typ II) muskelfibrer vad avser fysiologiska
och biokemiska egenskaper.
Ange vidare hur de olika fibertyperna adapteras till styrketräning respektive
uthållighetsträning (12 månader).
(6 p.)

SVAR:
Fysiologiska egenskaper
Kontraktionshastighet
Tröttbarhet
Kraftutveckling/ytenhet
Biokemiska egenskaper
Glykogeninnehåll
Mitokondriedensitet
Glykolytiska enzymer
(Kapillarisering
Effekter av styrketräning
Fiberstorlek
Mitokondriedensitet
Kapillärtäthet
Glykogeninnehåll
Effekter av uthållighetsträning
Fiberstorlek
Mitokondriedensitet
Kapillärtäthet
Glykogeninnehåll

Typ I

Typ II

Långsam
Låg
Ngt mindre

Snabb
Hög
Ngt högre

Likartad
Hög
Låg
Hög

Likartad
Låg
Hög
Lägre)

Ökar ngt
Oförändrat/minskar ngt
Oförändrat/minskar ngt
Ökar

Ökar mkt
Oförändrat/minskar ngt
Oförändrat/minskar ngt
Ökar

Oförändrad
Ökar
Ökar
Ökar

Oförändrad
Ökar
Ökar
Ökar
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Sida 17 (23)
Poäng:

Handen innehåller ett antal i serie kopplade leder som gör det möjligt att sträcka
ut och att knyta handen men också att hålla om ett stort respektive litet föremål.
Vilka är rörelserna och i vilka leder kan respektive rörelse göras? Du kan använda
handen (handrot och mellanhand) och ett finger som exempel!
(6 p.)
SVAR: Bör innehålla att lederna är MC, CMC, MP och IP (PIP & DIP). Alla lederna
har i princip 2 rörelseaxlar för flexion/extension respektive abd/add (ulnar/radial
deviation); den senare rörelsen kan dock inte utföras aktivt i IP. CMC lederna har
också en axial rr-axel kring vilken rotation sker och den är störst Dig. I > Dig. V > Dig.
IV >>> Dig. II & III (=handens fasta grundstomme).
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Sida 18 (23)
Poäng:

Tema 6 (10 poäng)
Den friska människans mikroskopiska anatomi (histologi).
Med hjälp av bifogade två bildsidor innehållande bilderna 1A-10B skall du
svara på följande frågor:
1A: Vad sker med cellerna i det markerade cellagret?

(0.5 p)

SVAR: Bilden visar epifysplattans olika zoner vid indirekt (enkondral)
benbildning
i rörben. Den markerade zonen representeras av proliferationszonen. I denna zon
lägger sig cellerna, huvudsakligen kondrocyter, i rader (s.k. ”myntrullar”) och
genomgår mitos.
1B: Vad kallas de celler (markerade med pil) som man huvudsakligen hittar i
detta område?
(0.5 p)
SVAR: Leydigceller.
2A: Bilden är tagen från ett benmärgsutstryk. Vad kallas den med pil markerade
cellen?
(0.5 p)
SVAR: Ortokromatisk erythroblast.

2B: Vilket protein dominerar i den markerade delen (se rektangel)?

(0.5 p)

SVAR: Bilden visar en elektronmikroskopisk bild av sarkomeren och rektangeln
indikerar H-bandet (H = helles band). Här finns de tjocka filamenten som består av
proteinet myosin. De tunna filamenten, som huvudsakligen består av proteinet aktin,
finns ej i denna del av sarkomeren.
3A: Vad kallas strukturen markerad med kvadrat och som ses i högförstoring i det
övre vänstra hörnet av bilden
(0.5 p)?
SVAR: Hassall’s kropp (’Thymic/Hassall’s corpuscle’).

3B: Vad är det som är markerat i vänstra delen av bilden (se pil)?

(0.5 p)
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Sida 19 (23)
Poäng:

SVAR: Bilden visar hyalint brosk. Det markerade området är perikondrium
(broskhinna). Här finns mesenkymceller som kan utvecklas till kondroblaster.

4A: Vad kallas det med pilar markerade cellagret?

(0.5 p)

SVAR: Stratum granulosum.
4B: Vad består den med pil markerade strukturen av? Ange minst två av dess
komponenter.
(0.5 )
SVAR: 1. Fascia adherens. 2. Desmosom. 3. Gap junction. Angivande av endast en
korrekt delkomponent ger ingen poäng.

5A: Vad produceras av cellerna i det med ”B” markerade området?

(0.5 p)

SVAR: Bilden visar binjurebarken. A = bindvävskapsel; B = zona glomerulosa; C =
zona fasciculata. Mineralkortikoider (aldosteron) produceras i zona glomerulosa. I
zona fasciculata produceras glukokortikoider.

5B: Bilden är tagen från ett benmärgsutstryk. Vad kallas den med pil markerade cellen?
(0.5 p)
SVAR: Promyelocyt.

6A: Vilken del av nefronet representerar de med asterisk markerade strukturerna?
(0.5 p)
SVAR: Proximala tubuli (raka delen). De andra strukturerna med mindre diameter
representerar distala tubuli (raka delen).

6B: Nämn ett ställe i kroppen där man hittar den illustrerade vävnadsstrukturen
(0.5 p)
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Sida 20 (23)
Poäng:

SVAR: Bilden visar elastiskt brosk från epiglottis. Elastiskt brosk finns också i ytteröra,
yttre hörselgång och örontrumpeten.

7A: Vilket organ har detta histologiska utseende?

(0.5 p)

SVAR: Vesicula seminalis.

7B: Vad kallas de med pil markerade strukturerna

(0.5 p)?

SVAR: Bilden visar mjälten och de markerade strukturerna representerar vit mjältpulpa
(’spenic nodule’) bestående av lymfatisk vävnad i groddcentra, marginalarea och med
centralartärer.

8A: Bilden är tagen från ett benmärgsutstryk. Vad kallas den med pil markerade cellen?
(0.5 p)
SVAR: Hemocytoblast. Cellen saknar granula. Lucker, stor, rödaktig cellkärna. Litet
cytoplasma, som är kraftigt basofil. Ofta ojämn kontur (’cytoplasmic budding’).
Diameter kan variera.

8B: Vilken huvudkomponent finns i den geléliknande massan markerad med asterisk?
(0.5 p)
SVAR: Bilden visar thyroidea och asterisken indikerar kolloid, vars huvudkomponent är
thyroglobulin, ett 660 kDa stort joderat glykoprotein. Thyroglobulin är en inaktiv
lagringsform av thyroideahormoner.
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Sida 21 (23)
Poäng:

9A: Vad kallas de runda strukturerna i det med rektangel markerade området?
(0.5 p)
SVAR: Bilden visar ett ovarium. Inom rektangeln finns primordialfolliklar.

9B: Vad pekar pilarna på? Se också högförstoringar i högra delen av bilden (0.5 p)
SVAR: Talgkörtlar.

10A: Bilden är tagen från ett blodutstryk. Bilden visar olika mognadsstadier (mest
mogen i vänstra delen av bilden) av en och samma celltyp. Vilken är celltypen?
(0.5 p)
SVAR: Eosinofil granulocyt. Cellerna har eosinofila (acidofila) granula och dessa är
relativt stora. Med ökande mognad ses en tilltagande lobering av cellkärnan.

10B: Vad kallas den med pilar markerade delen?

(0.5 p)

SVAR: Bowman’s kapsel (parietala bladet).
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Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p)
1.

Lymfknutor finns det många av, runtom i kroppen. Varför? Vi ber dig besvara frågan
genom att beskriva lymfknutornas huvudsakliga funktion, och att du baserar svaret på
din kunskap om lymfknutornas morfologi, kärlförbindelser och funktionen för de två
huvudsakliga komponenterna i immunförsvaret (den konstitutiva och den adaptiva)!
Svaret bör alltså innehålla en kort beskrivning av vilka olika celler som kan ta sig till
och från lymfknutan, genom vilka kärl detta sker och vilka vävnader/kärlsystem som
dessa kommunicerar med. Vidare bör minst en (valfri) viktig del av lymfknutan
definieras med namn, två celltyper som finns där och den process som de deltar i.
Nämn avslutningsvis tre molekyler som deltar i någon viktig process i lymknutan och
två regioner i kroppen där det finns betydande ansamlingar av lymfknutor. (5p)
Svar: I lymfknutorna initieras det adaptiva immunsystemets reaktioner genom att det
konstitutiva systemets celler transporterar dit antigen och presenterar det för T-celler,
som i sin tur kan aktivera B-celler. Det konstitutiva systemets celler, främst dendritiska
celler, migrerar från vävnader där infektioner kan förekomma till lymfknutan via
afferenta lymfatiska kärl. Dessa kärl kan även transportera lösligt antigen, som kan
bindas av Ig receptorer på B-celler. T- och B-celler kommer till lymfknutan från
blodcirkulationen via arteriella blodkärl, vilka övergår till venuli från vilka cellerna
kan migrera ut i lymfknutans märg eller centrala region. T- och B-celler lämnar
lymfknutan via efferenta lymfkärl, som kommunicerar med andra lymfknutor och ytterst
dräneras i ductus thoracicus resp truncus lymphaticus dexter, som tömmer sig i den
venösa delen av stora blodkretsloppet. Härifrån kan dessa celler åter cirkulera genom
lymfknutor enligt ovan, eller om de har blivit aktiverade, rekryteras till vävnader där
endotelet signalerar inflammation. B-celler som aktiveras av antigen och möte med rätt
T-hjälpcell stimuleras till intensiva celldelningar eller klonal expansion i grodd(germinal-)centra. I dessa centra sker även affinitetsmognad där B-celler med allt
högre affinitet för antigen i B-cellsreceptorn selekteras för att överleva och dela på sig
ytterligare. Denna process baseras på samverkan mellan B-celler, T-celler och
follikulära dendritiska celler. Exempel på molekyler som är inblandade i Tcellsaktivering: MHC klass I och II, TcR, CD4, CD8. B-cellsaktivering: Ig, CD40,
CD40L. Det finns ansamlingar av lymfknutor i ljumskar och axiller, där de ibland kan
palperas vid patologiska processer (infektioner, cancer).
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Sida 2 (22)
Poäng:

Vita blodkroppar (leukocyter)
Beskriv hur leukocyter bildas i benmärg från stamceller. Förslag på innehåll: nämn
något om olika typer av stamceller, leukocytförstadiers klassificering och struktur, och
om hur bildningen av leukocyter regleras av molekylära faktorer.
(3p).
Svar: Svaret bör beskriva förekomst av en pluripotent stamcell, myeloida resp
lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och
förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner
med exempel på effekt på just leukocytbildning, samt ”colony stimulating factors”.
Svaret bör också innehålla exempel på benämningar av morfologiskt identifierbara
stadier, och hur de särskiljs.
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Plasmaproteiner har många viktiga funktioner som ex vis transport av molekyler,
lagring av spårämnen, koagulation och immunförsvar.
a) Var sker syntesen av de flesta plasmaproteiner? Det finns dock ett viktigt undantag,
nämn detta samt tala om var denna grupp proteiner syntetiseras!
(1 p)
Svar: Levern. Immunoglobuliner, B-lymfocyter.

b) Vilka är de två vanligaste proteinerna i plasma? Beskriv deras struktur, förekomst
och funktion översiktligt!
(3 p)
Svar: Albumin består av en kedja (ca 70 kDa). Koncentrationen är 4-5 g / 100 ml och
det utgör 50-60% av totala proteininnehållet i plasma. Binder och transporterar många
ämnen, ex vis fettsyror och bilirubin. Stor betydelse för kolloidosmotiska trycket
Immunoglobulin G (IgG), ca 1 g / l00 ml. Två tunga (ca 50 kDa) samt två lätta (ca 25
kDa) polypeptidkedjor vilka hålls samman av disulfidbindningar. N-terminala ändarna
avgör antigen-specificiteten

c) Ett av de två proteinerna i uppgift b) är viktigt för transporten av bl a fettsyror och
bilirubin i blodet. Hur går transporten till?
(1p)
Svar: Albumin-molekylen har speciella ytstrukturer, hydrofoba ”fickor”, i vilka
opolära molekyler kan bindas och på så vis undvika kontakt med den i huvudsak
akvatiska miljön i blodet

d) Blodplasma är i huvudsak en akvatisk miljö (jämför uppgift c!). Hur mycket vatten
innehåller blodplasma i genomsnitt (i procent)? Vilka övriga huvudkategorier
komponenter ingår i blodplasma och vilka är deras procentuella andelar? (1p)
Svar: Blodplasma: vatten 92%, proteiner 7%, salter 1%

e) Hur skiljer sig serum från plasma och vilket protein saknas i serum?

(1p)

Svar: Serum erhålls efter koagulation av plasmans fibrinogen till fibrin och
centrifugering. Serum saknar således fibrinogen.
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Tema 2: Cirkulation & Andning (17 p)
Tema: Hjärtrytm
I en artikel i Läkartidningen (Kongstad et al. 2002; 99:4640-5) diskuterar författarna
behandling av en viktig hjärtrytmrubbning (Figurerna som återfinns under fråga 2 är
dock från annan källa). Registrering A visar ett normalt EKG och registrering B ett
patologiskt EKG.
1.

Beskriv kortfattat (elektrodplacering) hur ett 12-avlednings EKG kopplas på en patient
och namnge de olika avledningarna.
(3p)
Svar: Svaret återfinns i Laborationskompendiet och skall innehålla beskrivning av
extremitetsavledningarna (I,II,III, aVL, aVR, aVF) samt bröstavledningarna (V1-V6).
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2.

Sida 5 (22)
Poäng:

Komplettera EKG-registreringen (A) med angivande av de olika EKG-vågorna. Under
registreringen rita in, med korrekt tidsrelation till EKG: vänsterförmaks-tryck, vänsterkammartryck samt ange när AV-klaffarna öppnar och stänger.
(4p)
REGISTRERING A

Svar: Hjärtcykeln med relation mellan tryck, klaffrörelser och EKG finns i Boron &
Boulpaep, Fig 21-2

3.

Registrering B visar ett patologiskt EKG från samma patient. Vad är detta för typ av
arytmi?
(1p)
REGISTRERING B

Svar: Oregelbunden rytm och Inga p-vågor ses. Registreringen visar ett
förmaksflimmer. Detta beskrivs i Boron & Boulpaep, Fig 20-13 och motsvarande
textavsnitt
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4.

Sida 6 (22)
Poäng:

Koordinationen mellan förmakens och kamrarnas kontraktioner är beroende av ett intakt
överledningssystem: Hur lång är normalt fördröjningen mellan början av förmakens
respektive kamrarnas elektriska aktivering och var i överledningssystemet överleds
aktionspotentialerna långsammast?
Hur stor andel av den diastoliska kammarfyllnaden sker i samband med
förmakskontraktionen?
(2p)
Svar: P-Q-tiden är normalt 0,12-0,20 sekunder. Denna fördröjning orsakas av den
långsamma överledningen i atrioventrikulärknutan. I samband med
förmakskontraktionen lyfts klaffplanet upp så att kammarfyllnaden kommer att öka med
ytterligare 10-30 %

5.

Ischemi i hjärtmuskeln på grund av förträngning av ett koronarkärl kan vara en
anledning till att rytmrubbningar uppkommer. Hur regleras syretillförseln till
hjärtat normalt och i vilken situation kan en förträngning av ett koronarkärl ge
symtom?
(3p)
Svar: Det föreligger ett starkt samband mellan syrekonsumtion i hjärtmuskeln och
blodflödet till densamma. Syreextraktionen är hög i vila varför ökat syrebehov måste
tillfredställas genom ökad perfusion. Blodflödet styrs i huvudsak genom metabol
reglering av kärltonus i koronarcirkulationen. Adenosin anses vara en central mediator
härvidlag. Ökad metabol aktivitet eller otillräcklig genomblödning leder till ökad halt
av adenosin (samt andra kärldilaterande metaboliter) i vävnaden och därmed till
kärldilatation.
En förträngning av ett koronarkärl kan ge ischemismärta vid ansträngning då hjärtats
arbete och syrebehov ökar kraftigt. Dilatation av resistanskärlen förmår inte
kompensera det ökade motstånd som förträngningen innebär.
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6.

Sida 7 (22)
Poäng:

Beskriv hur utbredningen och förgreningen av de båda coronarartärerna ser ut hos de
flesta människor (gärna med hjälp av en skiss), med angivande av namn på artärerna
och deras större grenar. Beskriv också kortfattat de vanliga variationer som finns i
kärlens utbredning och försörjningsområden hos olika personer.
(4p)
Svar: De båda coronarartärerna har sitt ursprung från bulbus aortae strax ovan valva
aortae. A. coronaria dextra löper runt hjärtat i fåran mellan höger förmak och
kammare och slutar som r. interventricularis posterior i fåran mellan kamrarna på
hjärtats baksida. A. coronaria sinistra är kort och delar sig i r. interventricularis
anterior, som löper i fåran mellan ventriklarna på hjärtats framsida, och r.
circumflexus, som löper bakåt i fåran mellan vänster förmak och kammare. Vanliga
variationer är ”högerdominans”, då a. coronaria dextra sträcker sig förbi
kammarfåran på hjärtats baksida och även försörjer stora delar av vänsterkammaren,
samt ”vänsterdominan”s, då istället a. coronaria sinistra ger upphov till r.
interventricularis posterior och då försörjer hela kammarseptum och delar av
högerhjärtat.
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Sida 8 (22)
Poäng:

Tema 3: Urinorgan & kroppsvätskorna (17 poäng)
En ung man genomför ett intensivt utdraget spinningpass. Han dricker inte speciellt mycket
vätska under passet och noterar att han gått ner 3 kilo under spinningen.
Strax efter avslutandet av träningspasset dricker han 3 liter kranvatten.
1.

I vilken riktning (ökar eller minskar) har hans plasma osmolalitet förändrats under
spinningpasset?
(0,5 p)
Svar: ökar

2.

Via vilka vägar har vätska förlorats samt vad är de viktigaste komponenterna i den
förlorade vätskan?
(2 p)
Svar: Huvudsakligen via svettning och från utandningsluften. Urinförluster sannolikt
blygsamma. Med svetten har en hypoton lösning förlorats (vatten och NaCl och lite K).
Vi utandingsluften enbart vatten.

3.

I vilken riktning har hans plasma osmolalitet ändrats, jämfört med före spinningpasset,
ca en timme efter att han druckit vattnet efter passet?
(0,5 p)
Svar: Minskat. Förlust av hypoton NaCl-lösning ersätts med rent vatten.

4.

Ange för respektive variabel nedan om den ökar, minskar eller förblir oförändrad av
hans vattensubstitution jämfört med situationene före spinningpasset. Ge även en kort
motivering till ditt svar.
a. ECV:s (extracellulärvätskans) volym
b. ICV:s (intraccelulärvätskans) volym
c. ICV:s osmolalitet
d. aldosteroninsöndringen
(2 p)
Svar:
a) minskar Förlust av en hypoton vätska (svett) där lösta ämnen huvudsakligen utgörs
av Na+ och Cl-gör att ECV relativt sett drabbas lite mer än ICV. Vattensubstitutionen
fördelar sig som vatten gör normalt, d.v.s. 1/3 till ECV och 2/3 till ICV.
b) ökar. Se resonemang ovan. 2/3 (2 l) av den rena vattensubtitutionen är något mer än
vad som förlorats.
c) Sjunker. Förlust av hypoton vätska ersätts med rent vatten, vilket gör att osmolaliteten
sjunker i alla vättskerum.
d) ökar något. Minskningen i ECV volym viktigste faktor. Sämkningen av plasma osmolalitet
(Na+-koncentration)av marginell betydelse. K+-koncentrationen i plasma påverkas inte av
rubbningen i vätskebalans. Små förluster och snabb omfördelning mellan ICV och ECV ger
normal plasma K+-koncentration trots den rena vattensubstitutionen.
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5.

Sida 9 (22)
Poäng:

Under spiningpasset blir vår person dehydrerad. En reaktion i kroppen är att minska
vattenförlusterna med urinen via ökad insöndring av vasopressin (AVP).
Ange de två viktigaste faktorerna (stimuli) som ger ökad AVP-sekretion under
spinningpasset, samt även vilken som är viktigast av de två!
(1 p)
Svar: Ökad plasma osmolalitet (alt. Na+-koncentration) – viktigast!
Minskad ECV volym

6.

Ange i nedanstående figur hur AVP ökar koncentreringen av urinen. Vad är det för cell
och var i nefronet finner man denna celltyp?
(2 p)
Tubulslumen

AVP

Peritubulär
kapillär

Svar: Huvudcell i samlingsrören (både kortikal och medulllär del). Ökad
vattenpermeabilitet möjliggör effektiv osmotisk transport mot det hypertona interstitiet
(mot höger i figuren)
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7.

Sida 10 (22)
Poäng:

Utan koppling till det aktuella fallet. I fikuren nedan är olika delar av nefronet
markerade med en bokstav. Markera med angiven bokstav var i nefronet följande
förlopp sker:
a) Största tubulär sekretionen av H+
b) Största tubulära sekretionen av K+
c) Största tubulära sekretionen av NH4+
d) Koncentrering av urinen (tubulusvätskan)

(2 p)
Svar: a): B; b): E; c): B; d): F
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8.

Sida 11 (22)
Poäng:

Både vid vila och vid hårt arbete ger metabolismen upphov till flyktig samt icke-flyktig
syra, som utsöndras kontinuerligt. Cellens funktioner är beroende av att pH ej avviker
från det normala, pH-reglering är en del i homeostasen.
a) Teckna blodets buffertjämvikter. Ange normalt syrabas status för arteriellt
blod. Förklara de tre termer som beskriver syrabas status, i relation till blodets
buffertar.
(3 p)
b) Beskriv mekanismer för hur njuren bidrar till att syrabas status kan hållas
konstant.
(2 p)
c) Om njuren ej längre producerar urin (njursvikt) ansamlas ”icke-flyktig syra”.
Vad menas med ”icke flyktig syra”, vilken typ av acidos ger detta upphov till?
Vilken är den ”flyktiga syran”, ge exempel på tillstånd när denna ansamlas, och
vilken typ av acidos uppstår?
(2 p)
Svar:
a) Normalt syrabas status för arteriellt blod: pH = 7,35 - 7,45; pCO2 = 5,3 kPa;
BE (base excess) = 0±3.
pH och pCO2 förklaras i Syba kompendiet kap 1. pH motsvaras av H3O+ i jämvikterna.
pCO2 motsvaras av CO2 + H2CO3 i översta jämvikten.
BE = base excess, förändringen i sammanlagda halten av buffrande baser (BB).
Förklaras enklast genom att betrakta blodets buffertar:
Resp. acidos:
Metabol acidos:
CO2 + 2H2O

Resp. acidos:
Metabol acidos:

→
←
↔ H2CO3 + H2O
syra

→
←
↔ HCO3- + H3O+
bas

←
←
protH + H2O ↔ prot- + H3O+
syror
baser

Överst, vätekarbonatsystemet. Nederst, icke-vätekarbonat-systemet (alla buffertar
utom vätekarbonat), främst proteinbuffert (sidokedjan på histidin) och fosfatbuffert.
Buffer base (BB) är summan av buffrande baser i de två jämvikterna (HCO3- samt
prot-). BB sjunker vid metabol acidos. BB konstant (men ändrad sammansättning)
vid resp. acidos.
b) pH hålles konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna, samt
genom att komponenter i dessa buffertar kan utsöndras från kroppen, via lunga och
njure. Buffringen är momentan, detta är den snabbaste mekanismen.
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Sida 12 (22)
Poäng:

(Genom andningen regleras mängden koldioxid i kroppsvätskorna (respiratorisk
kompensation), jfr 1.10.4 i kompendiet Syror och Baser. Därmed ändras
jämviktslägena i blodets buffertar, och pH. Andningen ändras snabbt, inom någon
minut.)
Njuren bidrar till reglering av pH genom ökad/minskad utsöndring av syror i urin,
framför allt NH4+ samt H2PO4-. Även genom att justera utsöndringen av
vätekarbonat (HCO3-) i urin. Jfr 1.10.4 i kompendiet Syror och Baser.
Förändringar i dessa mekanismer tar längre tid, man brukar säga timmar – kanske
upp till ett dygn för ökad utsöndring av ammoniumjon i urin.
I levern ändras utsöndringen av kväve, från urea till ammoniumjon varvid
vätekarbonat sparas för buffring.
c) De icke-flyktiga syrorna är mjölksyra, fosforsyra, samt svavelsyra, jfr 1.10.3 i
kompendiet Syror och Baser. Om protoner motsvarande bildningen av dessa syror i
människokroppen (ungefär 100 mmol per dygn) ej kan utsöndras via njuren (som
divätefosfat och ammonium) uppkommer metabol acidos. Vid metabol acidos
förskjutes blodets buffertar enligt fig ovan, detta ger att alla sorter buffrande baser
åtgår, BE blir negativt.
Kolsyra är den flyktiga syran, som ger respiratorisk acidos. Vid respiratorisk
acidos förskjuts blodets buffertar enligt fig ovan, detta ger att HCO3- ökar, protminskar, BE ändras ej. Kolsyra ansamlas vid alveolär hypoventilation, typiskt vid
kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).
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Sida 13 (22)
Poäng:

Tema 4: Endokrinologi & reproduktion (15 poäng)
Binjuren är ett livsviktigt organ med många endokrina funktioner.
1.

Redogör för binjurens anatomi och histologi – gärna med en figur. I svaret bör även
ingå en kort beskrivning av binjurens läge till omgivande organ.
(4 p)
Svar:
Består av bark (ca 70%) (tre zoner) som insöndrar steroidhormoner och märg (ca
30%) som insöndrar katekolaminer.
Bark: 1. Zona glomerulosa.Runda bollar med acidofila celler. Prod.
mineralkortikosteroider (ex. aldosteron).
2. Zona fasciculata (tjockast) Radierande strängar med stora celler som innehåller
rikligt med lipiddroppar (kallas spongiocyter). Prod. Glukokortikosteroider
(ex. kortisol). Frisättning stimuleras av ACTH (= adrenocorticotropic hormone).
3. Zona reticularis. Anastomoserande cellsträngar. Mindre fett. Lipofuscinpigment.
Prod. androgener (dehydroepiandrosteron; DHEA) samt glukokortikosteroider).
Frisättning stimuleras av ACTH.
Märg: 1. Kromaffina celler 80% prod. Adrenalin 20% prod. Noradrenalin
2. Ganglieceller Sympatiska ganglieceller
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2.

Sida 14 (22)
Poäng:

Redogör för hormonproduktionen i binjurebarken (vilka hormoner, reglering av
insöndring samt kort beskrivning av respektive hormons effekter)
(6 p).
Svar: I svaret ska följande ingå för godkänt:
Kortisol insöndring stimuleras av ACTH. Viktigaste effekter: påverkar metabolismen:
lipolys, proteolys, glukoneogenes, kardiovaskulära systemet, immunförsvaret, skelettet,
permissiv effekt för katekolaminer mm.
Aldosteron insöndring stimuleras ffa av RAS (renin-angiotensisn systemet) och
hyperkalemi. Ökar resorptionen av Na+ i njuren (distala tubuli & samlingsrör)
Androgeneinsöndring stimuleras av ACTH. Har ffa betydelse hos kvinnor (det mesta av
androgenerna hos män från testiklarna).
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3.

Sida 15 (22)
Poäng:

Redogör kortfattat för syntesen av katekolaminer. För full poäng ska svaret innefatta de
viktigaste enzymerna.
Redogör även kortfattat via vilka receptorer som katekolaminerna utövar sina effekter.
De olika receptorernas olika effekter behöver inte ingå i svaret.
(3 p).
Svar:
Från aminosyran tyrosin -> DOPA -> Dopamin -> NA-> A.
Enzymet tyrosin hyroxylas stimulerar bildningen av DOPA från tyrosin och är det
hastighetsreglerande steget. Katekolaminernas huvudgrupper av receptorer kallas
alpha och beta receptorer

4.

Beskriv hur katekolaminerna påverkar glukosmetabolismen?

(2 p)

Svar: Ökar glukoneogenes och glukogenolys
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Sida 16 (22)
Poäng:

Tema 5: Människan i rörelse (22 poäng)

Marshall Hall

Det är kontroversiellt huruvida reflexer verkligen studerades av Descartes (1596 -1650).
Många anser att begreppet först utvecklades av Thomas Willis (1670) och började studeras
experimentellt först av Marshall Hall (1873). Konflikten handlar om hur reflexer initieras.
Två sinnesorgan i muskelsystemet som är centrala vid initieringen av reflexer är
muskelspolen och Golgi senorgan.

1.

(a) Hur är de konstrueradeoch var är de lokaliserade? Rita gärna!
(b) Hur reagerar de på en muskelkontraktion och på en passiv sträckning av
muskeln?
(c) I vilka reflexer är de inblandade?
(3 p)
Svar
(a) Muskelspolen består av intrafusala fibrer i en bindvävskapsel, innerverad av både
afferenta och efferenta nervfibrer (hos Homo både dynamiska och statiska). Lokaliserad
till muskeln, parallellkopplad med extrafusala muskelfibrer. Golgi senorgan är inflätad
i senan (därför i serie med muskelfibrerna), enbart afferent innerverad.
(b) Golgi senorgan reagerar på muskelkontraktion, muskelspole på passiv sträckning.
(c) Muskelspolen i sträckreflexer; Golgi senorgan i autogen hämning
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2.

Sida 17 (22)
Poäng:

Jämför effekten av 6 månaders regelbundet utförd styrketräning med regelbundet utförd
uthållighetsträning under en lika lång period vad avser effekter på a. Hjärtat, b.
Releventa bindvävskomponenter i kroppen, c. Rekrytering och aktivering av
motorenheter.
(5 p)

Svar:
a.
b.
c.

Hjärtats storlek
Vilopuls
Senor/ledband
Rekrytering/aktivering av
motorenheter

Styrketräning
Oförändrad
Oförändrad
Stärks påtagligt
↑

Uthållighetsträning
Ökar
↓
Stärks ngt
Oförändrat
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3.

Sida 18 (22)
Poäng:

Den översta delen av halsryggraden har speciell utformning. Skador i denna del av
ryggen kan bli mycket allvarliga. Beskriv de två översta kotorna och lederna som finns
mellan skallbasen, atlas och axis. Se till att i din beskrivning inkludera lokalisation,
namn, rörlighet samt hur dessa leder stabiliseras. Beskriv även hur spinalnerver och
blodkärl passerar i förhållande till dessa kotor.
(6 p)
Svar: Beskrivningen av översta kotan, atlas, bör innehålla arcus anterior och posterior.
Ett mycket obetydligt utskott som motsvarar proc spinosus. Avsaknad av kotkropp.
Massa lateralis mot skallbasen.
Beskrivningen av andra halskotan, axis, bör innehålla dens axis, ordentligt proc
spinosus. Både atlas och axis har proc transverus genomsatta av ett foramen
transversarium, som a.v. Vertebralis passerar genom.
Första spinalnerven C1 passerar ut ovan atlas. C2 nerven passerar genom det foramen
intervertebrale som finns mellan atlas och axis. C3 nerven nedom axis. Mindre
segementella blodkärl förljer nerverna mot ryggmärgen.
Mellan atlas och skallbasen finns art. atlanto-occipitalis, vid massa lateralis (2 st), som
är specialiserade på flex-ext rörelser.
Mellan atlas och axis finns art. atlanto-axialis mediana vid arcus ant och dens, samt
art. atlanto-occipitalis lat (2st). Dessa är specialiserade på vridrörelser.
I främre delen av canalis vertebralis (vid axis kotkropp) börjar lig. Cruciforme som
sträcker sig till skallbasen och har en tvärgående del från arcus ant på atlas. Detta
ligament finns sålunda bakom dens axis. Från spetsen av dens går lig. apicis dentis mot
skallbasen.
Även membrana atlanto-occipitalis ant och post, från resp atlas båge mot skall basen
bör nämnas. Trevligt att även nämna membrana tectoria och lig alare
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4.

Sida 19 (22)
Poäng:

Din patient var med om en olycka för ett tag sedan som omfattade halsen, fraktur på
höger nyckelben och det översta 2 revbenen på samma sida samt klämskada av höger
överarm. Patienten söker nu för fortsatta besvär med smärta i höger armbåge och
konstig ”känsel” ut i höger tumme. Du finner vidare i status att patienten har nedsatta
biceps brachi och brachioradialis-reflexer. Resoner kring var du tror patientens besvär
sitter och hur du i detta fall genom olika test av känsel och muskelfunktioner försöker
differentiera mellan en central rotpåverkan visavi perifer nervskada (bägge är möjliga
med tanke på patientens trauma).
(5 p)
Svar: Bör innehålla relevant diskussion om spinal nivå (dx spinalnerv C6, mest
sannolik på basen av sklerotom och dermatom) för en spinalnervspåverkan alternativt
en påverkan av n. radialis. Test av dermatom visavi perifernervinnervation. Jämförelse
av påverkan på muskler innerverade av n. radialis jmfr med C6:s spinalnerv.
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Sida 20 (22)
Poäng:

Redogör med text och figur för det mogna kompakta benets histologiska
Klargör vidare i detalj hur cellerna i det kompakta benet livnär sig.

struktur.
(3 p)

Svar: Det mogna kompakta benet består av strukturella cylindriska enheter som kallas
Haverska system eller osteon. Dessa består av koncentriska lameller av benmatrix som
omger en central kanal, en s.k. Haversk kanal, som innehåller kärl och nerver. Små
kanaler i benmatrix, s.k. canaliculi, som innehåller utskott från osteocyter, radierar mot
den Haverska kanalen. Volkmann’s kanaler går i rät vinkel från den Haverska kanalen
och förbinder olika Haverska kanaler med varandra. Systemet med canaliculi gör att
substanser kan passera från den Haverska kanalen till osteocyterna, vilka på så sätt kan
livnära sig i det kompakta benet. Med hjälp av osteocyternas utskott kan osteocyterna
utbyta ämnen med varandra via ’gap junctions’ (innehåller connexiner). Mellan olika
Haverska system finns andra koncentriska lameller som kallas intestitiella lameller.
Moget ben kallas därför ofta lamellärt ben. Längsaxeln i ett Haverskt system är oftast
parallell till längsaxeln i benet. Cirkumferentiella lameller hittas i de yttersta och
innersta delarna av det kompakta benet.
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Sida 21 (22)
Poäng:

Tema 6 (10 poäng)
Regleringen av kroppstemperaturen involverar flera organsystemsfuktioner. Vid varje
värmebölja respektive mer ihållande ”köldknäpp” ges råd till allmänheten hur man ska
hantera dessa extra krav på temperaturregleringen i kroppen.
Det här temat berör olika aspekter av temperaturregleringen.
1.

Varför hålls kroppstemperaturen inom ett ganska snävt intervall?

(1 p)

Svar: Temperaturen, i likhet med pH, pO2 etc, påverkar cellulär funktion, fråmst genom
att enzymaktivitet är temperaturberoende – om än i olika utsträckning.

2.

Temperaturreglering påverkar balansen mellan värmeproduktion och värmeavgivning.
Vad utgör kroppens egen värmeproduktion (”internal heat”)?
(1 p)
Svar: Värme produceras i all ämnesomsättning. Normal kropsfunktion involverar en
mängd energikrävande processer. 40-60% av energn från hydrolys av ATP ”förloras”
som värme.

3.

Enligt vilka fysikaliska principer avges värme från kroppen?

(2 p)

Svar: strålning, avledning, konvektion, avdunstning

4.

Vad innebär ”värmeslag” – m.a.o. försök ge en kort definition.

(1 p)

Svar: En ”självförstärkande” process där kärntemperaturen (egentligen temperaturen i
hypothalamus) blivit så hög att temperaturregleringen inte fungerar normalt och
värmeavgivningen försämras

OM DU BEHÖVER MER PLATS FÖR DITT SVAR, ANVÄND BAKSIDAN PÅ SAMMA PAPPER GÖR
EJ HÄNVISNINGAR TILL SVAR PÅ ANDRA FRÅGOR I TENTAMEN.

RESTTENTAMEN Den friska människan 2, 2011-03-15
Maxpoäng: 96 Poäng för godkänt: 64
Mappnr:
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Sida 22 (22)
Poäng:

Vid ökad värmeavgivning ökar blodflödet till huden. På vilka sätt bidrar det till ökad
värmeavgivning?
(2 p)
Svar: Ökar värmeavgivningen från kroppens inre elar till dess yta (huden) genom
konduktion (kan öka ca 8 ggr), samt utgör ”substrat” för ökad svettproduktion.

6.

Ge en definition av feber.

(1 p)

Svar: En höjning av den temperatur som reglerande mekanismer eftersträvar. Effekten
åstadkoms av olika former av pyrogener.

7.

Beskriv fyra olika ”mekanismer” vid anpassning till kyla (kall miljö)

(2 p)

Svar: Minskad värmeavgivning (perifer vasokonstriktion, klädsel); Ökad
värmeproduktion (huttring, viljemässig motorik, intag varm dryck/föda; ev hormonellt
medierad ökad ämnesomsättning); omställning av ”termostaten” (en lätt sänkning av
kärntemperature); beteende (förutom det ovan nämnda, uppsökande av varmare miljö)
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Sida 1 (22)
Poäng:

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p)
1.

(a) En av hudens funktioner är att medverka till kroppens skydd mot infektioner.
Beskriv hur detta skydd fungerar!
(1p)
(b) Gör en skiss över hudens struktur i form av ett tvärsnitt. Ange latinska benämningar
på de två lagren i själva huden, samt underhuden. Ange vilka celltyper som förekommer
i överhuden i tjock hud, deras funktion och lokalisation inom överhuden.
(2 p)
Svar:
1a) här kan nämnas det skydd som det låga pH utgör på hudytan, och som orsakas av
utsöndring av mjölksyra (svett) och fettsyror (talg) samt förekomst av lysozym i svett.
Vidare förekommer lymfocyter av en särskild typ (teliolymfocyter) och de
antigenpresenterande Langerhans celler som är mobila och via lymfa transporteras till
regionala lymfknutor och där uppträder som dendritiska celler.
1b) Figur med rimliga proportioner mellan epidermis, dermis och subcutis. Vågformig
gräns mellan epidermis och dermis är ett plus.
Celltyper: keratinocyter i alla lager bildar cytokeratin som så småningom ingår i
keratin. Melanocyter som producerar melanin och finns i stratum basale. Langerhans
celler med immunologisk funktion finns stratum spinosum. Merkelceller med sensorisk
funktion finns i stratum basale. Lymfocyter kan ses i nedre lagren och har ju också en
immunologisk funktion

2.

Lymfocyten är den celltyp som har huvudrollen i de förvärvade (adaptiva)
immunsvaren. Ge en morfologisk beskrivning av denna celltyp och ange var cellen
produceras och förekommer i kroppen. Jämför lymfocytens kvantitativa förekomst i
blodet med övriga blodceller.
(3 p)
Svar:
Figur med rund cell med rund kärna och sparsamt med cytoplasma.
Produktion sker dels i primära lymfatiska organ (benmärg & thymus) dels i olika
perifera lymfatiska organ såsom mjälte, lymfknutor, och i lymfatisk vävnad i anslutning
till mukosa i olika organ (sk MALT).
I blodet är lymfocyter den näst vanligaste leukocyten (cirka 25-40%) hos en vuxen och
frisk individ. Nämnas kan att såväl lymfopeni som lymfocytos förekommer i samband
med sjukdom, samt att lymfocyten kan vara den dominerande celltypen hos ett barn
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Sida 2 (22)
Poäng:

3.
Darwin skulle nog om han hade fått uppleva immunsystemets utveckling
intresserat sig för hur hans lära om evolutionen kan tillämpas på det adaptiva
immunförsvaret. Diskutera detta påstående, och inkludera i ditt svar a) två olika
exempel på selektion inom immunförsvaret (under dess utveckling eller under ett svar
mot en infektion) b) en kort förklaring av begreppet immunologiskt minne c) en kort
förklaring av begreppet affinitetsmognad
(5p)
Svar:
Darwin skulle nog ha slagits av hur det adaptiva immunsystemet i en individ utvecklas
enligt samma principer som han själv föreslagit för arternas utveckling. Receptorerna
byggs ihop under individens utveckling genom mekanismer som ger slumpmässig
variation. Genom det klonala uttrycket av receptorer kan man från denna slumpmässiga
mångfald celler selektera de ”bäst anpassade” cellerna/klonerna, som ges möjlighet att
replikera och föra arvet för samma receptor vidare. a) Under utvecklingen sker en
positiv selektion där endast de celler som har någon förmåga binda till kroppsegna
MHC molekyler och peptider tillåts överleva. Dessutom sker i thymus en negativ
selektion där de T-celler som binder starkt till kroppsegna MHC molekyler och peptider
ej tillåts överleva. Under immunsvar sker en selektion där de T- och B-celler som kan
känna igen de aktuella antigenen får proliferera. b) Det sistnämnda får till följd att det
blir en stark ökning av det antal T- och B-celler som kan reagera mot just detta antigen,
och även om en del av dem dör, så finns många kvar som kan reagera snabbare och
starkare nästa gång samma infektion uppträder. Cellerna kan då skydda mot just denna
infektion, men inte mot andra infektioner, vilket kallas ”immunologiskt minne” c)
affinitetsmognad är den process som leder till att det under ett immunsvar bildas
antikroppar med allt högre affinitet för antigen. Processen bygger på att B-cellerna
tillåts mutera i generna för immunglobuliner, vilket ger en slumpmässig variation
mellan olika cellers antikroppsreceptorer, där de celler som starkast kan konkurrera
om och binda till antigenet är de som tillåts överleva och proliferera. Det är alltså en
sorts positiv selektion av de bästa B-cellerna, de som gör antikroppar med bäst
inbindning till antigenet, under ett pågående immunsvar.
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4.

Sida 3 (22)
Poäng:

Albumin har flera viktiga funktioner i blodplasma, bl.a. transport av vissa ämnen. Ge
två exempel på substanser som binds och transporteras av albumin samt nämn
ytterligare en viktig funktion albumin utövar! Till sist, var sker syntesen av albumin
(liksom för de flesta övriga plasmaproteiner) och hur stor del av plasmans totala
protein-innehåll utgörs av albumin?
(2,5 p)
Svar: Transportprotein för ex vis fria fettsyror och bilirubin. Reglering av det
kolloidosmotiska trycket. Syntetiseras i levern samt utgör 50-60% av totala
proteininnehållet i plasma.

5.

Järn och koppar är viktiga spårämnen som behövs vid syretransporten ut till vävnaderna
samt för funktionen av vissa enzymer. Hur transporteras/lagras dessa spårämnen i
blodplasman samt hur kan järn ”räddas” från utsöndring i urinen vid hemolys? (1,5 p)
Svar:
Metall-bindande/transporterande proteiner. Ceruloplasmin binder koppar medan
transferrin binder järn. Plasmaproteinet haptoglobin binder hemoglobin-dimerer vid
hemolys. Haptoglobin-hemoglobin komplexet metaboliseras sedan snabbt i bl a levern
till ett järn-globulin komplex och bilirubin. Detta medför att järnet inte förloras till
urinen. (Även hemopexin och albumin har en järn”räddande” funktion genom att de
binder till fritt hem i blodet.)
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Poäng:

Tema 2: Cirkulation & Andning (17 p)
Hjärtinfarkt
En man i 60-års-åldern kommer till
akutmottagningen där Du arbetar som ATläkare. Han har kraftiga bröstsmärtor, är
kallsvettig och ångestfylld. Patienten har
varit storrökare och lider av kronisk
obstruktiv lungsjukdom (KOL) men har inte
tidigare upplevt några hjärtsymptom. EKG
visar en höjning av ST-sträckan i avledningar
som talar för en akut infarkt i hjärtats
framvägg. Patienten förbättras initialt, men
blir i efterförloppet markant sämre och
utvecklar ett kraftigt lungödem. Du hör ett
kraftigt systoliskt blåsljud och patienten
remitteras till thoraxkirurgisk klinik.

1. Vilket kranskärl är mest sannolikt drabbat i den akuta fasen?

(1p)

Svar: ) Akut framväggsinfarkt talar oftast för att ramus interventricularis anterior (LAD)
är obstruerad.
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2.

Sida 5 (22)
Poäng:

a) Rita en normal EKG-kurva och ange med korrekt tidsmässig relation till EKGregistreringen när aortaklaffarna öppnar respektive när hjärtats snabba fyllnadsfas
infaller.
(2p)
b) Rita under EKG-registreringen (med korrekt tidsrelation till EKG-kurvan)
aktionspotentialen i en kammarmuskelcell samt hur konduktansen för de snabba Nakanalerna och L-typ Ca++-kanalerna förändras i kammarcellerna under
aktionspotentialen
(3p)
Svar:
2a) Aorta klaffarna öppnar i systole efter den isovolumetriska fyllnadsfasen (efter QRSkomplexet). Den snabba fyllnadsfasen infaller tidigt i diastole (efter T-vågen)
2b) De snabba ”upstroke-fasen” i aktionspotentialen inträffar i kammarcellerna under
QRS-komplexet och repolarisationen sker under T-vågen. Natriumkanalerna öppnar
under ”upstroke-fasen” och inaktiveras därefter. Ca++-kanalerna av L-typ öppnar
långsamt och når sin platå under aktionspotentialens platåfas (under ST-sträckan)-
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Sida 6 (22)
Poäng:

Klargör med figur hjärtmuskelcellernas mikroskopiska utseende, samt ange vilka tre
komponenter som ingår i de mekaniska kopplingar som finns mellan hjärtmuskelceller.
(2 p)
Svar:

Av figuren skall framgå tvärstrimmighet, centralt placerad cellkärna (1-2/cell)
samt kittlinjer (intercalated discs).
Intercalated discs (kittlinjer) består av:
• Desmosomer (macula adherens)
• Fascia adherens
• Gap junctions
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Sida 7 (22)
Poäng:

Ange trolig orsak till det systoliska blåsljudet och förklara varför patienten utvecklar ett
lungödem.
(2p)

Svar: Ett akut systoliskt blåsljud talar för insufficiens i mitralisklaffen (akut aorta
stenos är osannolikt). Akut uppkommen mitralisinsufficiens pga papillarmuskelruptur är
en relativt ovanlig men allvarlig komplikation vid hjärtinfarkt. Resultatet blir en akut
hjärtsvikt och belastning av vänsterkammaren pga av återflödet till vänster förmak och
till lungvenerna. Det ökade venösa trycket med tryckstegring i lungans kapillärer ger ett
ökat hydrostatiskt kapillärtryck och utträde av vätska i lungan.
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Sida 8 (22)
Poäng:

Patienten får syrgas i samband med lungödemet. Beskriv hur syre transporteras och den
anatomiska väg, med ingående histologiska strukturer, som syrgasen skall passera från
alveol till erytrocyt. Varför påverkas syreupptag mer är koldioxid-eliminering vid
lungödem?
(3p)
Svar: Svaret skall beskriva det sk. respiratoriska membranet (diffusion i alveol luft,
vätskefilm, lungepitel, interstitium, kapillärendotel, plasma, erytrocyt, hemoglobin).
Transporten sker genom diffusion via en tryck/koncentrations-gradient. Diffusion i
vätska är proportionell till löslighet och syre löses sämre jämfört med koldioxid. Vi
lungödem ansamlas vätska i interstitiet och i alveoli vilket kraftigt påverkar
syrediffusionen genom ett ökat diffusionsavstånd genom vätska.
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Sida 9 (22)
Poäng:

Patienten är storrökare vilket kraftigt försämrar hans prognos, både med avseende på
hjärtinfarkten och hans obstruktiva lungsjukdom. KOL kan diagnosticeras med
spirometri. Rita hur en normal spirometrikurva ser ut vid statisk respektive dynamisk
spirometri. Markera i figurerna de olika volymer och flöden som registreras med
respektive metod samt ange normalvärden.
(4p)

Svar: Svaret ska vara en grafisk ritning typ diagram för statisk och dynamisk
spirometri, alternativ två diagram med en för varje undersökning (vilket normalt görs).
Korrekta enheter och storheter på axlarna. Korrekt angivande av VC, TLC, RV, FRC
och PEF och FEV (eller FEV1.0).
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Tema 3: Urinorgan & kroppsvätskorna (17 poäng)
Diabetes typ1, kan ge ”syraförgiftning”
Oroliga föräldrar inkommer till Din akutmottagning med sin dotter, knappt 2 år gammal. Hon
har kissat mycket senaste dygnet, och är inte sig själv, trött och grinig. Sockersjuka finns i
släkten, och föräldrarna är nu oroliga för att detta drabbat flickan, kanske har hon
”syraförgiftning”?
Analys av syrabas-status i blod visar:
I arteriellt blod:
pH = 7,05
pCO2 = 2,5 kPa
Analys av plasma och serum visar:
S-Na+ = 134 mM
S-K+ = 7 mM
S-Mg2+ = 1 mM
S-Ca2+ = 2,3 mM
S-Cl- = 97 mM
S-glukos = 45 mM
Hb = 149 g/l.
Glukos i urin, +++.

1.

Urval av referensvärden

136 – 146 mM
3,5 – 5,0 mM
0,8 – 1,0 mN
2,2 – 2,6 mM
100 – 110 mM
3,3 – 5,6 mM
negativ

Vid diabetes typ 1 bildas ej hormonet insulin i tillräcklig mängd. Beskriv (gärna med
figur) den histologiska uppbyggnaden av de endokrina strukturer där insulin bildas.
Ange även de olika celltyperna samt vilka hormoner de producerar. Nämn dessutom
några funktioner för exokrina delen av det aktuella organet?
(3 p)
Svar:
Langerhanska cellöar. Riklig kärlförsörjning av de
runda cellöarna. Cellöarna är uppbyggda av fem
hormonproducerande celltyper:
1. A-celler (α-celler) 15-20% av cellantalet i Langerhanska
cellöar. Rikligt med granula. Ligger i perifert i cellöarna.
Prod. glukagon.
2. B-celler (β-celler) 70% av cellantalet i Langerhanska
cellöar. Stora celler med kristaller med insulin
komplexbundet till zink. Tenderar ligga centralt i
cellöarna. Prod. insulin.
3. D-celler (δ-celler) 5-10% av cellantalet i Langerhanska
cellöar. Ligger i perifert i cellöarna.
Prod. somatostatin.
(4. F-celler (PP-celler) 5% Ligger f.f.a. i perifert i cellöarna. Prod. 'pancreatic polypeptide'
(PP).)
(5. Epsiolonceller. Producerar ghrelin)
Exokrina pankreas: secernerar vätekarbonatrikt seröst sekret till tunntarmen samt mer visköst
sekret rikt på proenzymer (t.ex. trypsinogen, chymotrypsinogen etc.) vilka efter aktivering
medverkar i spjälkningen av födoämnen.
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Sida 11 (22)
Poäng:

Förklara hur insulinbristen leder till försurning. Hur förskjuts jämvikterna för blodets
buffertar i denna situation? Beskriv patientens syrabas status. Förklara begreppet
”buffer base”, samt ange vad patientens ”buffer base” är ?
(4 p)
Svar: Insulinbrist medför utebliven broms på hormonkänsligt lipas (i fettvävens
adipocyter). Överdriven lipolys ger överskott av fettsyror till levern, som metabolisrar
dessa till ketonkroppar. Av dessa är acetoättiksyra samt beta-OH-smörsyra
karboxylsyror (lika sura som mjölksyra). Dessa ketonkroppar ger metabol acidos, som
karaktäriseras av lågt pH, sänkt buffer base (BE negativt) och förhöjt pCO2. Buffer
base (BB) är summan av buffrande baser i kroppsvätskornas buffertar, HCO3- + prot-.
Blodets buffertar:
←
←
CO2 + 2H20 ↔ H2CO3 + H2O ↔ HCO3- + H3O+
syra
bas
←
protH + H2O ↔ prot- + H3O+
syra
bas

Base excess (BE) avläses i SA nomogram = -26, då blir BB för helblod = 22
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3.

Sida 12 (22)
Poäng:

Hur försöker organismen minimera pH-förändringen? Ange inblandade organ och
beskriv mekanismer.
(3 p)
Svar: pH hålls konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna, samt genom
att komponenter i dessa buffertar kan utsöndras från kroppen, via lunga och njure.
Buffringen är momentan, detta är den snabbaste mekanismen.
Genom andningen regleras mängden koldioxid i kroppsvätskorna (respiratorisk
kompensation), jfr avsnitt 1.10.4 samt 1.11.4 i kompendieboken (Syror och Baser …).
Därmed ändras jämviktslägena i blodets buffertar, och pH. Andningen ändras snabbt,
inom någon minut.
Njuren bidrar till reglering av pH genom ökad/minskad utsöndring av syror i urin,
framför allt NH4+ samt H2PO4-. Även genom att justera utsöndringen av vätekarbonat
(HCO3-) i urin. Jfr figs 1-40 och 1-42 i kompendieboken (Syror och Baser …).
Förändringar i dessa mekanismer tar längre tid, man brukar säga timmar – kanske upp
till ett dygn för ökad utsöndring av ammoniumjon i urin.
I levern ändras utsöndringen av kväve, från urea till ammoniumjon (jfr fig 1-41), samt
grupparbetet blodets buffertar.
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4.

Insulinbristen ger höga glukoshalter i plasma, varför?

Sida 13 (22)
Poäng:

(1 p)

Svar: Vid insulinbrist kan ej skelettmuskulatur samt fettväv (som har insulin-reglerade
glukos transportörer) ta upp glukos på rätt sätt, medför hög plasmakoncentration.

5.

Hög glukoshalt kan påverka vätskebalansen. Förklara när och hur vätskebalansen
påverkas i situationen med stigande glukoshalter i plasma.
(3 p)
Svar: När glukoshalterna i plasma stigit till en nivå (lite drygt den dubbla normala
blodsockernivån) där den filtrerade mängden glukos överstiger
transportmekanismernas kapacitet för återupptag av glukos i proximala tubuli leder det
till ökande mängder glukos i tubulisvätskan i nefronets mer distala delar där glukos ej
kan tas upp. Ger således en osmotisk diures där glukos fungerar som osmotiskt aktivt
ämne i tubulusvätskan och minskar den slutliga vattenresorptionen i samlingsrören. Det
ökade flödet i distala tubuli och samlingsrör bidrar också till minskad vattenresorption.
Dessutom påverkas sekundärt återresorptionen av elektrolyter p.g.a. det ökade flödet,
ffa ökar K-utsöndringen i urinen. Dock är vattenförlusten relativt sett större än
elektrolytförlusterna. Leder till uttorkning med alltmer koncentrerade kroppsvätskor
(hyperton dehydrering), jfr avsnitt 3.5.2 i kompendieboken (Syror och Baser …).

6.

Förklara hur försurningen påverkar kaliumjonhalten i plasma. Hur kan denna ändrade
kaliumhalt påverka hjärtat?
(3 p)
Svar: Metabol acidos med påföljande förskjutningar av intracellulära buffertar ger att
en andel av intracellulärt kalium istället får den orsakande syrans anjoner som
motjoner. Dessa kan ta sig ut ur cellerna, varvid K+ “följer med“. Kaliumjonhalten i
plasma stiger alltså vid metabol acidos. Den intracellulära kaliumkapaciteten har
sjunkit. Jfr avsnitt 3.4 i kompendieboken (Syror och Baser …). Njuren påverkas vid
metabol acidos, så att kaliumjoner ej utsöndras i samma utsträckning som vid normalt
pH, även detta bidrager till höjd kaliumjonhalt i plasma vid metabol acidos. Även
utarmningen av intracellulära glykogenförråd leder till sänkt intracellulär kaliumkapacitet. Effekten av hyperkalemi på hjärtat beror både på graden av hyperkalemi
samt hur snabbt den uppkommit. Hyperkalemi hypopolariserar membranpotentialen.
Vid måttlig hyperkalmei kan ökad urladdningsfrekvens ske, samt ökad retbarhet
(närmare till tröskelpotential), medan det vid mer uttalad hyperkalemi f.f.a. blir
försvårad retningsspridning vilket i sig kan ge upphov till kammarflimer. Se även
avsnitt 3.4.1 i kompendieboken (Syror och Baser …).
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Sida 14 (22)
Poäng:

Tema 4: Endokrinologi & reproduktion (15 poäng)
1.

Vilka två celltyper hittar man i glandula parathyroidea? Vilken av dessa celler
producerar PTH?
(1,5 p)
Svar: Huvudceller (85%; producerar PTH) och oxyfila celler (15%).

2.

Hur regleras PTH:s frisättning och vad har PTH för effekter på njurar och skelett?
(4 p)
Svar:
Ca sens receptorer i parathyroidea känner av när ca sjunker och då frisätts PTH.
PTH stimulerar osteoklasterna att bryta ner ben, stimulerar återupptag av calcium i
njurarna och aktiverar d-vitamin (1alpha-hydroxylas)

3.

Vilka andra hormon förutom PTH påverkar calciumomsättning var bildas de och vad
har de för effekter? 4 p (calcitonin/d-vitamin)
(3,5 p)
Svar:
Calcitonin – c-celler/parafollikulära celler i thyroidea hämmar osteoklaster och
hämmar calcum återres i njuren.
D-vitamin ökar upptag av Ca i tarmen, även effekter i skelettet. För full poäng nämna
hud – lever och njure men man behöver inte kunna enzymen.
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4.

Vilka hormon bildas i njuren och vad har de för effekter?

Sida 15 (22)
Poäng:

(3 p)

Svar:
Renin – klyver angiotensinogen varvid angiotensin I bildas
(finns även lokal bildning av angiotensinogen, angiotensin I och angiotensin II i njuren)
Erytropoetin – stimulerar erytrocytbildningen
Calcitriol (1,25-dihdroxicholecaliferol – ”aktivt vit D3”) – se fråga 3!
Prostaglandiner –fungerar mest som parakrina hormon – vasodilatation, stimulerar
renin-frisättning, motverkar effekter av AVP och Angiotensin II i njuren

5.

Ett av hormonerna bildas i den juxtaglomerulära apparaten. Klargör med figur och text
hur denna struktur ser ut och vilka celltyper och strukturer som identifieras.
(3 p)
Svar: Den juxtaglomerulära apparaten består av: 1. Macula densa; 2. Mesangiala
celler; 3. Juxtaglomerulära (granulära) celler. Macula densa känner av graden av
NaCl upptag från tubulusvätskan medan de mesangiala bl.a. cellerna överför
information från macula densa till de granulära cellerna. De granulära cellerna bildar
sedan renin och insöndrar det till glomerulis afferenta arteriol
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Sida 16 (22)
Poäng:

Tema 5: Människan i rörelse (22 poäng)
Den engelske fysiologen Sir Michael Foster (1836 – 1907)
var den förste att specifikt diskutera patellarreflexen (i sin
klassiska Textbook of Physiology, 1877). Som bekant slås
idag patellarreflexer regelbundet.

1.

Antag att du har en patient som visar en stegrad patellarreflex på höger sida.
(a) Vilka neurontyper ingår i denna reflex?
(b) Var finns cellkropparna för respektive celltyp?
(c) Vilket sinnesorgan utlöser denna reflex?
(d) Hur kan du förklara en stegrad patellarreflex?
(4 p)
Svar: (a) Ett afferent (Ia) neuron kopplar till ett efferent neuron (alfa-motrorneuron).
(b) Afferenta neuronets cellkropp finns i dorsalrotsgangliet och alfa-motorneuronets i
ryggmärgens ventralhorn. (c) Muskelspolen. (d) Ökad gammamotorneuron aktivitet på
grund av minskad hämning från överordnade centra. En sådan minskad hämning kan i
sin tur bero på någon CNS skada.
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2.

Sida 17 (22)
Poäng:

Beskriv förhållandet mellan kraft (belastning) och hastighet vid förkortning eller
förlängning av en skelettmuskel. Rita gärna!
(3 p)
Svar:

3.

Man får mer träningsvärk om man springer nedför än uppför en backe. Diskutera
sannolikheten för att följande påståenden är korrekta:
a) Träningsvärk beror på energimetabola problem och ansamling av mjölksyra.
b) Träningsvärk beror på skador i muskelcellerna som orsakats av hög kraftutveckling.
(2 p)
Svar: Rätt svar: b. När man springer utför en backe används excentriska kontraktioner
med stor kraft medan energiförbrukningen är låg.
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4.

Sida 18 (22)
Poäng:

Pes planus d.v.s. plattfot innebär att fotrotens och mellanfotens valvkonstruktion
planats ut (se bilder nedan). Tillståndet kan vara mer eller mindre uttalat men medför att
fotvalvsfunktionen är sämre.

Redogör för fotvalven och vilken/vilka funktioner de har. Resonera kring vilka symtom
en patient med dåliga fotvalv kan ha.
(5 p)
Svar: Bör innehålla redogörelse för längsgående och tvärgående fotvalv samt vilka
strukturer som ger dessa. Beskrivning av valvens funktioner bör inbegripa,
tryckavlastning, ökad understödsyta samt energikonservering. Symtom är ffa lokal
smärta p.g.a. kompressionbelastning samt trötthet p.g.a. att muskulaturen får jobba
mer.
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5.

Sida 19 (22)
Poäng:

Armens rörlighet i förhållande till bålen åstadkoms genom samverkan mellan skuldrans
leder. I skuldran kan vi abducera armen ca 180 grader. Beskriv rörelsen med
utgångspunkt från de olika lederna och förklara skulderbladets rörelser när armen
abduceras. Ange även två muskler som är viktiga för rörelsen.
(5 p)
Svar: Bör innehålla relevant beskrivning av SC, AC och GH lederna. SC och AC bidrar
till rörelsen (ca 30% )genom att scapula uppåtroteras (ffa i abduktionens slutfas); en
viktig muskel i detta sammanhang är den nedåtstigande delen av m. trapezius. Resten av
rörelsen sker genom en vridning över en AP rr-axel genom caput humeri där
rotatorkuffen med m. supraspinatus som huvudaktör initierar rörelsen som sedan
successivt tas över av m. deltoidues (>30 grader).
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6.

Sida 20 (22)
Poäng:

För att pröva dina kunskaper rörande den egentliga bindvävens, broskets, benets och
skelettmuskulaturens mikroskopiska anatomi (histologi) skall du med hjälp av bifogad
figur (på separat blad) innehållande bilderna A-F svara på följande frågor:
A: Vad representerar de tunna mörka trådarna i bilden?
B: Namnge det med rektangel markerade området?
C: Vilken typ av brosk finns i det med pil markerade området?
D: Vilken typ av ledbrosk finns i den med pil markerade leden?
E: Vad sker med längden av det markerade bandet i samband med att man drar ut
muskeln (’stretchar’)?
F: Vad kallas den med pilar markerade strukturen?
(0,5 p/delfråga totalt 3 p)
Svar: A. Elastiska fibrer (består av proteinet elastin).
B: Förkalkningszon.
C:Trådbrosk (fibröst brosk) finns i symphysis pubis.
D: Trådbrosk (fibröst brosk) finns i ledbrosket i käkleden
(temporomandibularleden).
E: A-bandets (A-anisotropt) längd är oförändrad vid kontraktion eller vid
utdragning av muskeln. Vid kontraktion av muskeln minskar längden på Ibandet och H-bandet och omvänt ökar längden på I-bandet och H-bandet när
muskeln dras ut.
F: T-tubuli.
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Sida 21 (22)
Poäng:

Tema 6 (10 poäng)
Mamma – Pappa – Barn: Några frågor om reproduktion
1.

Rita ett tvärsnitt genom väggen i tubuli seminifiri och ange celltyper och deras inbördes
läge.
(2 p)
Svar:

2.

Illustrera den histologiska uppbyggnaden av en Graafsk follikel med angivande av
förekommande celler.
(2 p)
Svar:
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3.

Sida 22 (22)
Poäng:

Av nedanstående påståenden är fyra stycken felaktiga. Vilka?
(2 p)
a) corpus luteum producerar stora mängder progesteron
b) theca celler uttrycker huvudsakligen LH receptorer
c) ovarierna producerar bara steroidormoner
d) merparten cirkulerande östradiol är bundet till albumin
e) GnRh insöndringen är pulsativ endast hos kvinnor
f) LH stimulerar androgenbindande protein i Sertoli cellerna
g) hypogonadism är den vanligaste störningen i hypothalamus-hypofys-gonad-axeln hos
män
h) det huvudsakliga östrogenet producerat i placentan är östriol
i) trofoblaster utgör en del av den maternella delen av placenta
j) hCG (humant choriongonadotropin) bildas av syncytiotrofoblaster

Svar: c, e, f, i

4.

Ange två strukturer hos den färdigutvecklade individen som härrör från de under
fostertiden förekommande Wolffska gångarna respektive Müllerska gångarna. D.v.s.
totalt fyra strukturer!
(2 p)
Svar:
Wolffska gångarna: epididymis, vas deferens, vesicula seminalis
Müllerska gångarna: tuba uterina, uterus, övre delen av vagina

5.

Mellan vilka hålrum eller kärl shuntas blod under fostertiden via foramen ovale,
respektive ductus arteriosus?
(2 p)
Svar:
Foramen ovale: mellan höger och vänster förmak; ductus arteriosus: mellan truncus
pulmonalis och aorta. ascendens
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Sida 1 (18)
Poäng:

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p)
1.

Kroppens lymfatiska system är involverat i infektionsförsvaret. Bland de delar av
lymfatiska systemet som medverkar i förvärvade immunsvar finns mjälte och
lymfknutor. Nämn ytterligare 3 strukturer i kroppen med denna funktion, namnge dem
och ange lokalisation.
(2 p)
Svar:
Tonsiller (i svalget), Appendix (i tjocktarm), Peyers plaque (i tunntarm), MALT
(mucosa associated lymphoid tissue)(i slemhinnor i digestionsapparat, luftvägar etc).

2.

Vid infektion med HIV påverkas lymfocyter på ett sådant sätt att mängdförhållandet
mellan CD4-haltiga respektive CD8-haltiga celler (CD4/CD8-kvoten) förändras. På
vilket sätt förändras kvoten och varför? Vilken funktion har CD4 respektive CD8 vid
lymfocyters interaktion med andra celltyper? Vilken subtyp av lymfocyt har CD4
respektive CD8?
(2 p)
Svar:
Kvoten minskar, beroende på en minskning av CD4-positiva celler, som påverkas
speciellt kraftigt av HIV, bland annat genom att ha särskilda "receptorer" för viruset.
CD4 bidrar till bindning mellan T-lymfocyt (helpercell) och målcell, medan CD8 gör
samma sak mellan killerceller och målcell. CD-strukturerna binder till målcellens
MHC-molekyler.

3.

På läkarstationen där du arbetar har en nitisk sjuksköterska samlat på sig frågor kring
sådant hon inte känner till ordentligt. Nu frågar hon dig följande:
a. Vad är det för skillnad på blod och blodplasma?
b. Vad menas med "clot retraction"?
c. Vad är diapedes?
d. Vad är G-CSF?
Vad svarar du på hennes frågor?

(2 p)

Svar:
a. Blodplasma är det som återstår när blodkropparna avlägsnats från blod.
b. sammandragning av en blodpropp genom indragning av blodplättarnas utskott
c. termen betecknar utvandringen av leukocyter genom blodkärlsväggen
d. G-CSF står för "granulocyte colony stimulating factor" och stimulerar bildning av
just granulocyter i benmärg.

OM DU BEHÖVER MER PLATS FÖR DITT SVAR, ANVÄND BAKSIDAN PÅ SAMMA PAPPER GÖR
EJ HÄNVISNINGAR TILL SVAR PÅ ANDRA FRÅGOR I TENTAMEN.

RESTTENTAMEN Den friska människan 2, 2011-08-18
Maxpoäng: 96 Poäng för godkänt: 64
Mappnr:

4.

Sida 2 (18)
Poäng:

Var sker syntesen av de flesta plasmaproteiner? Det finns dock ett viktigt undantag,
nämn detta samt tala om var denna grupp syntetiseras!
(1 p)
Svar:
Levern. Immunoglobuliner, B-lymfocyter.

5.

Vilket protein är efter albumin vanligast i plasma (alltså specifikt protein, ej större
klass)? Beskriv dess struktur, normalkoncentration och översiktligt dess funktion! (2 p)
Svar:
Immunoglobulin G (IgG), ca 1 g / l00 ml. Två tunga (ca 50 kDa) samt två lätta (ca 25
kDa) polypeptidkedjor vilka hålls samman av disulfidbindningar. N-terminala ändarna
avgör antigen-specificiteten.

6.

CRP är ett typiskt positivt akutfasprotein. Vad innebär det samt hur används CRP inom
klinisk diagnostik?
(2 p)
Svar:
Plasmaproteiner vars koncentration mer än fördubblas vid en akutfasreaktion (dvs vid
vävnadsskada och inflammation utlöst av ex vis infektion, autoimmunsjukdom eller
malignitet). Koncentrationen av CRP (C-reaktivt protein) i plasma kan öka upp till 100
ggr inom 8 timmar vid en bakteriell infektion. [Obs! Ingen höjning av CRP
koncentrationen vid virusutlöst infektion.] CRP mätningar används således flitigt för att
differentiera mellan bakteriell resp. virusutlöst infektion samt följa upp behandling
med antibiotika..

7.

Diskutera kortfattat två principiella skillnader mellan det adaptiva och det konstitutiva
immunsystemets ”repertoarer” av receptorer för främmande ämnen.
(4 p)
Svar:
a) vi ärver färdiga gener i ”germ line” för det konstitutiva systemets receptorer, men ej
för det adaptiva systemets receptorer; för de sistnämnda ärver vi familjer av
genfragment, som måste kombineras ihop slumpmässigt med rearrangering på DNAnivå för att få färdiga gener för receptorer b) för det konstitutiva systemets receptorer
gäller att en cell uttrycker flera olika samtidigt, medan de adaptiva systemets
receptorer bara uttrycks enligt principen ”en receptorspecificitet per cell” c) det
adaptiva systemets receptorer genomgår klonal selektion för att man skall bli av med
de som reagerar mot kroppens egna molekyler, det gör ej det konstitutiva systemets
receptorer.
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Sida 3 (18)
Poäng:

Tema 2: Cirkulation & Andning (17 p)
Claudicatio intermittens

Claudicatio intermittens (benartärsjukdom eller
”fönstertittarsjuka”) är ett tillstånd av kronisk perifer arteriell
insufficiens ofta förorsakad av åderförkalkning med
förträngningar i kärlträdet som följd. Den klassiska bilden vid
claudicatio är att patienterna efter en viss gångsträcka får
begynnande trötthet och tilltagande värk i någon av benets
muskelgrupper, s.k. ischemismärta på grund av otillräcklig
vävnadsperfusion.

1.

Klargör med text och figur den mikroskopiska anatomin hos en medelstor muskulär
artär. Namnge samtliga lager, ange deras inbördes proportioner och klargör olika
celltyper och strukturer som påträffas i respektive lager.
(4 p)
Svar:
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2.

Sida 4 (18)
Poäng:

a. Ange hur medelblodtrycket varierar mellan olika delar av systemkretsloppet (aorta,
arteriol, kapillär, ven) hos en liggande frisk människa
b. Med pulspalpation i olika delar av det arteriella kärlträdet kan graden av arteriell
insufficiens hos en claudicatiopatient bedömas samt även förträngningens läge avgöras.
Hur torde medelartärtryck respektive pulstryck vara påverkat distalt om förträngningen?
(3 p)
Svar:
a. Se fig 19-3 i Boron & Boulpaep
b. Såväl medelartärtryck som pulstryck (pulsvågens amplitud) är reducerat.

3.

Hos de flesta patienter med claudicatio intermittens finns förkalkningar och ökad
styvhet även i andra artärer än benartärerna, exempelvis i aorta. Hur är aortakärlväggen
normalt uppbyggd? På vilket sätt påverkas hjärtats afterload av en onormalt styv
aortavägg? Motivera ditt svar.
(3 p)
Svar:
En av aortas funktioner i kärlsystemet är att dämpa pulstrycksfluktuationerna
(Windkessel funktion). Kärlväggens struktur med elastiska lameller reflekterar denna
funktion. Om aortaväggen är onormalt styv kommer det systoliska trycket att stiga och
belasta hjärtat under systole. Afterload ökar.

4.

Claudicatiopatienter har nedsatt förmåga till flödesinducerad vasodilatation, ett fenomen
som enkelt kan fastställas med icke-invasiva diagnosmetoder och ge uppfattning om
graden av arteriell insufficiens. Beskriv mekanismen för flödesinducerad kärldilatation
och ange trolig orsak till den försämrade funktionen hos dessa patienter. (3 p)
Svar:
Mekanismen för flödesinducerad vasodilatation baseras på bildningen av den
vasodilaterande substansen NO (kvävemonoxid) i kärlets endotelceller. Bildning av NO
stimuleras av blodets rörelse längs kärlväggen (shear forces). Vid höga lokala
flödeshastigheter i ett kärl (till exempel i en medelstor artär) bildas mer NO i
endotelcellerna och dessa molekyler diffunderar över till de glatta muskelcellerna som
får reducerad tonus, vilket i sin tur leder till vasodilatation.
Hos cladiocatiopatienten är endotelskiktet skadat vilket hämmar denna mekanism
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Poäng:

En majoritet av de som drabbas av Claudicatio intermittens är rökare och den
försämrade syretransporterande förmågan hos dessa bidrar till symtombilden. Beskriv
hemoglobinets bindning till oxygen med en dissociationskurva (med angivande av
korrekta enheter och storheter på x- och y-axel) samt visa hur kurvans utseende ändras
av kolmonoxid i inandningsluften.
(4 p)

Svar:
Korrekt uppritad kurva för normalfallet och kolmonoxidpåverkan. Korrekta enheter och
storheter på axlarna med kurvan placerad i rätt fysiologiskt intervall för PO2 och
SaO2.
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Tema 3: Urinorgan & kroppsvätskorna (17 poäng)
”Misstag med koncentrerade kalium- och natriumlösningar –
Analys och lärdomar av anmälda ärenden” är titeln på en
artikel i Läkartidningen publicerad under våren 2011. I
sammanfattningen kunde bl.a. läsas: ”Personalen ska ha
kunskap och vara medveten om riskerna med dessa
läkemedel” samt ”Konsekvenserna för patienterna var i flera
fall allvarliga, med dödsfall, livshotande arytmier och svåra
hudnekroser”.
Basal kunskap om Na+- och K+-balansen i kroppen är en
förutsättning för att kunna förstå varför stora förändringar i
koncentrationerna av dessa elektrolyter kan få allvarliga
konsekvenser.

1.

Foto: Robert Olsson., Inst f.
designvetenskaper, Lunds tekniska
högskola.

Redogör för hur Na+ respektive K+ fördelar sig i de olika vätskerummen i kroppen, samt
förklara vilka mekanismer som ger denna fördelning.
(3 p)
Svar:
Se kompendium ”Syror och baser …” (s. 98-99) samt B&B (s. 129)

2.

Rubbningar i syra-basbalansen kan påverka K+-koncentrationen i plasma. Förklara
varför K+-koncentrationen i plasma påverkas, eller inte påverkas, vid följande tillstånd:
a)Metabol alkalos; b)Respiratorisk alkalos; c) Metabol acidos; d) Respiratorisk acidos
(4 p)
Svar:
Svaret bör ge uttryck för insikt i att rubbningar i syra-basbalansen kan påverka K+konc. i plasma genom påverkan dels på fördelningen av jonen mellan ICV och ECV
(oftast akuta effekter) samt att utsöndringen i urinen kan påverkas (betydligt längre
latens för effekt). Bör även ges uttryck för att acidos generellt tenderar höja K+ och att
alkalos har motsatt effekt. Den viktiga skillnaden mellan metabol och respiratorisk
acidos avseende intracellulär K-kapacitet (och därmed effekt akut på K+ i ECV)bör
vara inkluderad i svaret. Se även kompendium ”Syror och baser …” (s. 105-108) samt
B&B (s. 670; s. 823-824).

3.

Syra-basbalansen reglerar normalt inte K+-balansen i kroppen. Ange något hormon som
a) reglerar utsöndringen av K+ i urinen, respektive b) påverkar fördelningen av K+
mellan extra- och intracellulärvätska.
(2 p)
Svar:
a) Aldosteron ökar utsöndringen av K+ i urinen. (det enda hormon som behöver
nämnas).b) Insulin och adrenalin (även aldosteron) stimulerar upptag av K+ i cellerna
(d.v.s. accentuerad förskjutning från ECV till ICV)
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Av misstag infunderas intravenöst 600 ml 0.4 M NaCl-lösning till en patient med
normal vätskebalans och vätskebalansreglering. Redogör för vad denna infusion får för
effekter på de olika vätskerummens volym respektive osmolalitet, samt vilka
kompensationsmekanismer som aktiveras.
(3 p)
Svar:
I svaret bör framgå att lösningen är hyperton och att tillfört Na+ fördelar sig i
extracellulärrummet. Leder till ökad koncentration av Na+ i ECV som till viss del
mildras av att vatten osmotiskt förskjuts från ICV till ECV. Vid jämvikt i distribution av
Na+ och vatten så är ECV:s volym ökad (hypervolemi), ICV:s minskad och
osmolaliteten har ökat i båda vätskerummen. Hypernatremin (som är störst initialt)
stimulerar AVP-insöndring och vattenintag (törst). Effekten innebär accentuerad
hypervolemi men uttrycker att kontroll av osmolalitet/Na+-koncentr. har högre prioritet
än kontroll av ECV:s volym. Samtidigt, men med något längre latens för full effekt, så
ökar Na+-utsöndringen i urinen främst p.g.a. att hypervolemin minskar aktiviteten i
renin-angiotensin-aldosteron systemet. Ökad insöndring av ANP av måttlig betydelse.
Graderinig av graden av hypernatremi och hypervolemi inte av avgörande betydelse för
poängsättningen (även om det relativt enkelt går att räkna ut ungefär hur mycket Na+konc. bör öka).

5.

Na+ och Cl- är de helt dominerande ”osmolerna” i primärurinen. Effektiv återresorption
av Na+ är en högt prioriterad funktion i tubuli. Redogör för minst 4 olika sätt som Na+
återresorberas från tubulusvätskan. Plus i kanten (i form av 1 extrapoäng) om anges i
vilken del av tubuli som respektive upptagsmekanism främst förekommer. (3 p)
Svar:
Se fig. 35-4 B&B (s 786). För proximala tubuli kan anges fler exempel där Na
återresorberas i symport med andra organiska ämnen (t.ex. aminosyror)

6.

En akut ökning av plasmans K+-koncentration är en farlig ”elektrolytrubbning”.
Förklarar skillnaderna mellan en måttlig (ökning med ca 1,5-2 mM) och en mycket
kraftig (ökning med t.ex. 5 mM) ökning av K+-koncentrationen vad gäller effekterna på
hjärtat.
(2 p)
Svar:
Måttlig ökning ger liten grad av hypopolarisering och vilomembranpotentialen kommer
närmare tröskelpotentialen för en aktionspotential (AP). Kan ge sig till uttryck i form av
viss tachycardi. Vid kraftigare ökning av K+-koncentrationen kan hypopolariseringen
bli så uttalad att en del av de snabba Na+-kanalerna börjar öppnar sig och det blir en
mindre Na+-ström vid AP, vilket ger sämre retningsspridning som kan vara inhomogen i
utbredning och det kan uppkomma ”cirkelrrörelser” av aktivering och som i värsta fall
kan bidra till flimmer (förmaks- och/eller kammarflimmer).
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Tema 4: Endokrinologi & reproduktion (15 poäng)
1.

Redogör för gl. thyroideas histologi (gärna med en figur) inklusive angivande av
hormonproducerande celler och vilket/vilka hormon de producerar.
(4 p).
Svar:
Två lober förenade med en sträng – isthmus.
En lob, pyramidloben, går ofta rakt
uppåt från isthmus. Omges av bindvävskapsel.
Cystliknande folliklar, ytterst
bestående av epitel, som innehåller en gelliknande massa som kallas kolloid.
Follikelepitelet består av follikelceller
(huvudceller) i ett enkelt kubiskt epitel till
lågt cylindriskt epitel. Priducerar
thyroideahormon (T3 och T4). Höjden på
epitelcellerna är proportionell till aktiviteten.
Kolloid består huvudsakligen av
thyroglobulin (joderat glykoprotein), en
inaktiv
upplagringsform av thyroideahormon.
Mellan folliklarna finns stora bleka parafollikulära celler (C-celler) med granula
som producerar hormonet calcitonin.
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Redogör för thyroideahormonernas syntes samt hur de transporteras i blodplasma.
(4 p).
Svar:
Se fig. 49-3 B&B (s. 1046).
Transport i plasma: proteinbundet, T3 till 99,95 %, T4 till 99,5%.
Viktigaste tranportproteiner: thyroxinbindande globulin (TBG); transthyronin
(transthyretin, thyroxinbindande prealbumin); albumin)

3.

Redogör för hur frisättningen av thyroideahormonerna regleras.

(3 p).

Svar:
TRH - TSH - fT3/fT4 - feedback inhibition
Se Fig 49-8 B&B (s. 1053)

4.

Varför kan symtom vid thyreotoxikos/hyperthyreos lindras av behandling med
betareceptorantagonister?
(2 p)
Svar:
Thyroideahormonernastimulerar uttryck av β-adrenerga receptorer och ökad
sympatoadrenerg effekt erhålls (trots normala halter katekolaminer i blodet). Ger bl.a.
symptomen hjärtklappning (tachycardi) och tremor vilka lindras av βreceptorantagonister.

5.

Vid hypothyreos orsakad av någon form av insufficiens i sköldkörteln påverkas
frisättningen av hormoner från adenohypofysen. Ange två adenohypofyshormon som får
ändrad frisättning i den beskrivna situationen och förklara varför frisättningen ändras.
(2 p)
Svar:
Minskad bildning T3/T4 ger minskad negativ återkoppling på TRH och TSHfrisättningen. TSH-frisättningen från adenohypofysen ökar. Ökade TRH frisättningen
från hypothalamus stimulerar även prolaktin(PRL)-frisättningen som också ökar.
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Tema 5: Människan i rörelse (22 poäng)
De spinala motorneuronen är belägna i ryggmärgens ventralhorn.
De finns två huvudtyper av somatiska (icke-autonoma)
motorneuron och inom respektive huvudgrupp finns sedan
undergrupper som skiljer sig år funktionellt.

1.

Redogör för vilka typer av somatiska motorneuron som
finns i ryggmärgen, vilka strukturer som de innerverar och
vilken funktion de har.
(4 p)

Svar:
Redogörelsen bör innehålla att alfa-MN innerverar extrafusala muskelfibrer och bildar
motoriska enheter som sedan klassificeras i undergrupper avhängigt funktionella
egenskaper: FF, FR och S. Gamma-motorneuron innerverar muskelspolen som består
av intrafusala fibrer i en bindvävskapsel; finns både dynamiska och statiska.
Muskelspole reagerar på passiv sträckning och ger information om muskeln längd och
utgör en komponent i t.ex. sträckreflexer.

2.

Spelar användandet av våra skelettmuskler någon roll för kroppens övergripande
energiomsättning (motivera ditt svar)? Våra skelettmuskler innehåller olika fibertyper,
d.v.s. skelettmuskelceller med olika metabola och kontraktionsegenskaper. Beskriv de
olika typerna av skelettmuskelceller i våra muskler. Redogör för fördelar med att
skelettmusklerna har olika fibertyper.
(5 p)

Svar:
Ja! Skelettmuskelceller ökar sin energikonsumtion upp till 100 gånger vid maximal
aktivitet och nästan hälften av kroppsvikten är skelettmuskel.
Typ I – långsam, f.f.a. oxidativ metabolism, mycket uthållig, aktiveras tidigt.
Typ IIA – mellan typ I och IIX
Typ IIX – snabb, f.f.a. anaerob metabolism, tröttas lätt, aktiveras sent.
Organisationen med olika fibertyper gör det möjligt för oss att klara av både mycket
långvariga aktiviteter utan avsevärda metabola problem och samtidigt kunna förflytta
oss mycket snabbt , t ex vid någon form av fara.
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Gör en kort beskrivning av ryggmärgen i relation till kotpelaren. I din beskrivning bör
du ha med information om ryggmärgens längd i förhållande till kotpelaren,
ryggmärgshinnorna, hur ryggmärgen delas in i segment, samt hur nerver når ut utanför
kotpelaren. Du bör även rita ett schematiskt tvärsnitt där ryggmärgens grå och vita
substans framgår och hur de främre och bakre nervrötterna bildar ryggmärgsnerven. Vi
vill även se ett bakrotsganglion på din bild. Ryggmärgen skall vara korrekt inplacerad i
förhållande till kotkropp och kotbåge.
(5 p)
Svar:
Ryggmärgen finns i canalis vertebralis och når vanligen till kota L1-L2. Den är
omgiven av pia mater som har samma utsträckning som ryggmärgen och arachnoidea
och dura mater som når ned tillmitten av sacrum. Ryggmärgens segment definieras av
nervrötterna som bildarnervus spinalis. Nervroten och segmentets namn bestäms av var
den lämnar canalis vertebralis. Inom cervical delen namnger man nerver (och därmed
segment) utifrån den kota som nerven går ut ovan (dvs C1 nerven går ut ovan C1
kotan). Från första thoracala kotan går nerven ut nedanför sin respektive kota. Detta
medför att man har en cervical nerv mer än antalet cervicala kotor. Nerven passerar
foramen intervertebrale. Teckningen skall innehålla de strukturer som är angivna i
frågan.
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Rööntgenbildeerna nedan visar
v
till vännster en norrmal axelled
d och till hööger en kom
mplicerad
caaput humeriifraktur (sub
bkapitulär fr
fraktur).

Frrakturen harr lösts av caaput, tubercuulum majuss och minuss. Även om frakturen kan
k
reepareras finnns risk för att
a muskulattur som fästter i områdeet samt nervver och kärl som
paasserar näraa frakturen har
h skadats. Funktionen
n hos dessa strukturer m
måste därfö
ör
koontrolleras noggrant
n
un
nder behanddling och läk
kningsförlop
pp.
V
Vilka är de muskler
m
som
m fäster i om
mrådet och vilken/vilka
v
funktioner har de? Villken
neerv löper stöörst risk att ha skadats?? Vad blir fu
unktionsborrtfallet om nnerven har skadats?
s
(5 p))
Svvar:
Rrredogörelseen bör inneh
hålla en besskrivning avv rotatorkuff
ffens muskuulatur och fu
unktion
saamt att det är
ä n. axillarris som riskeerar att skadas och då hotas m. deeltoideus
innnervation vilket
v
ger needsatt abdukktionförmåg
gan i art. gllenohumeraale.
5.

Föör att pröva dina frågorr rörande deen egentligaa bindväven
ns, broskets,, benets och
h
skkelettmuskuulaturens miikroskopiskka anatomi (histologi)
(
skall du medd hjälp av bifogad
figgur innehållande bilderrna A-F svaara på följan
nde frågor: (0,5
( p per ddelfråga – to
otalt 3 p)
A
A: Vad kallass den med pilar
p
markerrade struktu
uren?
B: Vilken typp av brosk är
ä illustreradd?
m pilarna peekar på?
C: Vad kallass cellen som
D: Vilka celler pekar pillarna pekar på?
E: Vad kallass det markerrade områddet?
F:: Vad kallass det med reektangel maarkerade om
mrådet?
Svvar:
A::Haversk kaanal.
B::Elastiskt brrosk (epiglo
ottis).
C
C:Mastcell.
D
D:Osteoklastter.
E::Epimysium
m.
F::Perikondriium
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Tema 6 (10 poäng)
20 snabba. Ett antal frågor över så gott som hela kursens pensum. Endast ett svarsalternativ
är korrekt. 0.5 p per fråga.
1.

Alla följande ”faktorer”/situationer stimulerar GH (tillväxthormon) frisättning UTOM:
a) bromocriptine (dopamin agonist)
b) hypoglykemi
c) stress
d) fetma
e) hård fysisk aktivitet
Svar: d)

2.

Vilken av följande endokrina organ är större vid födelsen än i vuxen ålder?
a) hypofysen
b) thyroidea
c) endokrina pankreas (Langerhans öar)
d) bisköldkörtlarna
e) binjurarna
Svar: e)

3.

Prostaglandiner i sädesvätskan har producerats i/av:
a) prostatakörteln
b) Sertolicellerna
c) vesiculae seminalis
d) Leydigcellerna
e) epididymis
Svar: c)

4.

Vilket av följande tillstånd är mest sannolik att orsaka acidos med uttalad dehydrering?
a) svår diarré
b) svåra ihållande kräkningar
c) kraftig svettning
d) intag av natriumlaktat lösning
e) vattenkarens (utan vatten) i 24 timmar
Svar: a)
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Syreleverans till vävnaderna skulle halveras av en 50% reduktion av normalvärdet för:
a) arteriellt pO2
b) minutventilationen
c) Hemoglobinkoncentrationen i blod
d) pO2 i inandningsluften
Svar: c)

6.

Vilken av följande faktorer är mest sannolik att bidra till en ökad filtrationsfraktion i
den glomerulära filtrationen:
a) ökat tryck i uretärerna (avflödehinder)
b) ökat motstånd i efferenta arteriolerna
c) ökad plasma protein koncentration
d) minskat hydrostatiskt tryck i glomeruluskapillärerna
e) minskad filtrationsyta i glomeruli
Svar: b)

7.

En erytrocyt placeras i en lösning. Cellen ”krymper” initialt, men återtar sin normala
volym efter ett tag. Om erytrocyten inte har några cellvolymsreglerande funktioner
(vilket den egentligen har) antyder reaktion att lösningen är:
a) hyperosmolär och hyperton
b) hypoosmolär och hyperton
c) hyperosmolär och hypoton
d) hyperosmolär och isoton
e) hypoosmolär och isoton
Svar: d)

8.

EKG-avledningarna V1-V6 registrerar den elektriska aktiviteten i:
a) frontalplanet och är bipolära
b) horisontalplanet och är bipolära
c) frontalplanet och är unipolära
d) frontalplanet och ingår i ett standard 12-avledningars EKG
e) horisontalplanet och ingår i ett standard 12-avledningarnas EKG
Svar: e)
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När acetylkolinreceptorerna i sinusknutans celler i hjärtat stimuleras så ökar
konduktansen i pacemakercellerna för
a) K+
b) Na+
c) Ca++
d) Cle) K+ och Na+
Svar: a)

10.

En 45-årig kvinna med kraftiga kräkningar p.g.a. pylorusobstruktion förväntas uppvisa:
a) hyperkloremi (högt S.Cl-)
b) ökad plasma HCO3- koncentration
c) ökad alveolär ventilation
d) sur urin
e) minskat arteriellt PCO2
Svar: b)

11.

Primärfolliklarna i lymfknutorna innehåller huvudsakligen
a) T-celler
b) makrofager
c) plasma celler
d) B-celler
e) mastceller
Svar: d)

12.

En mogen erytrocyt saknar följande UTOM:
a) cellkärna
b) ribosomer
c) kolsyreanhydras
d) mitokondrier
e) transplantationsantigener
Svar: c)
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Vid en aortaklaffinsufficiens sker följande UTOM:
a) ett blåsljud under diastole
b) ett ökad slutdiastolisk volym i vänster kammare
c) ett ökat pulstryck i aorta
d) ett minskat pulstryck i aorta
e) en vänsterförskjutning av elektriska axeln i frontalplanet
Svar: d)

14.

Vid vattenimmersion (nedsänkning i vatten) sker följande UTOM:
a) centrala ventrycket ökar
b) funktionella residualkapaciteten (FRC) ökar
c) FRC minskar
d) hjärtminutvolymen ökar
e) Na+-utsöndringen i urinen ökar
Svar: b)

15.

Vilket påstående är sant avseende Calcium (Ca++)
a) initierar kontraktion i skeltmmuskulatur via bindning till regulatoriska proteiner på
myosinfilamenten
b) initierar kontraktion i glatt muskulatur via direkt bindning till aktin
c) binder till calmodulin vid initiering av kontraktion i skelettmuskulatur
d) binder till calmodulin vid initiering av kontraktion i glatt muskulatur
e) inget av ovanstående alterrnativ
Svar: d)

16.

Vilken av följande kärltyper är inte innerverade av sympatiska fibrer:
a) stora artärer
b) arterioler
c) venoler
d) stora vener
e) kapillärer
Svar: e)

OM DU BEHÖVER MER PLATS FÖR DITT SVAR, ANVÄND BAKSIDAN PÅ SAMMA PAPPER GÖR
EJ HÄNVISNINGAR TILL SVAR PÅ ANDRA FRÅGOR I TENTAMEN.

RESTTENTAMEN Den friska människan 2, 2011-08-18
Maxpoäng: 96 Poäng för godkänt: 64
Mappnr:

17.

Sida 18 (18)
Poäng:

Vilken av följande situationer orsakar den största ökningen i minutventilation:
a) minskning av O2 i inandad luft från 21% till 18%
b) en ökning av CO2 i inandad luft med 0,15 kPa
c) minskning i arteriellt pH från 7,45 till 7,35
d) minskning i arteriellt pO2 från 69 till 21 kPa
e) ökning i arteriellt pH från 7,10 till 7,30
Svar: b)

18.

Vid syntes av thyroideahormon är följande ämnen nödvändiga UTOM:
a) ”aktiv” jodid (oxiderad jodid)
b) dijodtyrosin
c) monojodtyrosin
d) thyroglobulin
e) thyroid peroxidas
Svar: c)

19.

Primär hyperaldosteronism har följande konsekvenser UTOM:
a) minskad hematokrit
b) minskning av kolloidosmotiska trycket i plasma
c) ökad extracellulär volym
d) hyperkalemi
e) metabol alkalos
Svar: d)

20.

En individs plasmavolym uppmättes till 3 liter. Samtidigt bestämd
erytrocytvolymfraktion (hematokrit) var 0,4. Hur stor är individens blodvolym:
a) 2 liter
b) 3 liter
c) 4 liter
d) 5 liter
e) 6 liter
Svar: d)
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Sepsis är ett systemiskt inflammationssvar på en infektion. Flera
organfunktioner kan drabbas i större eller mindre omfattning och i svåra fall är
det inte ovanligt att många organsystem sviktar i sina funktioner. Dödligheten i
sepsis är fortfarande uppseendeväckande hög. För att bland annat illustrera
betydelsen av insikter i normal morfologi och funktion för att förstå t.ex.
patofysiologiska förlopp så är denna examination till stor del uppbyggd kring
olika former av sepsis, men där förstås frågeställningarna rör förhållanden i den
friska kroppen.
Sepsis som orsakas av meningokocker (”meningococcemia”) manifesterar sig ofta med
utbredda hudutslag (bild & bildtext).
Meningococcemia can kill more rapidly than any other
infectious disease. Early recognition is critical to
implement prompt antibiotic therapy and supportive care.
Cutaneous manifestations in meningococcemia may be
important clues to the diagnosis. Skin involvement can be
the most dramatic aspect of the disease and is often the
first sign that leads to the clinical consideration of
meningococcemia.

I artikel om detta sjukdomstillstånd står: Endotoxin from the lipopolysaccharide of
meningococci causes endothelial cells, monocytes, and macrophages to release… (denna text
struken).
1. Nämn tre ämnen (eller grupper av ämnen) som kan frisättas från monocyter/neutrofiler och
som påverkar immunsystemet.
(1,5 p)
SVAR: tumor necrosis factor-alpha, interleukin 1, interferon-gamma, kvävemonoxid (NO),
leukotriener.
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Bildtext: Pathologic findings of skin in surviving
cases with meningococcemia. A,
Polymorphonuclear inflammatory infiltrate around
blood vessels accompanied by intravascular
thrombi (H&E, original magnification ×50).

2.

Vad är det för celltyp som i texten som omnämns som “polymorphonuclear” och
förklara terminologin. Beskriv hur cellens tre närmaste förstadier i benmärg skiljer sig
från den mogna cellen morfologiskt!
(1,5 p)
SVAR: Celltypen är neutrofil granulocyt. Termen polymorphonuclear syftar på att
graden av segmentering av cellkärnan varierar. Förstadierna ska omfatta tre av
följande: promyleocyt, myelocyt, metamyelocyt eller stavkärnig granulocyt.
Skillnaderna rör cellstorlek, form på kärnan, typ av cytoplasmatiska granula och
cytoplasmans färgbarhet

3.

Vilka hudlager kan du urskilja i bilden (från vänster till höger)?

(3 p)

SVAR: Dermis och epidermis. I dermis kan man urskilja lagren stratum reticulare
(med grövre bindvävstrådar) resp stratum papillare (ytligare & mer luckert skikt). I
epidermis kan man urskilja stratum basale, stratum spinosum & stratum corneum
(mörkt rött skikt) och med svårighet ses även stratum granulosum som mörkt skikt strax
därunder.

4.

Personer som saknar mjälte (till exempel efter trauma och operation) har ett försvagat
försvar mot just sepsis. Vad kan vara orsaken till mjältens viktiga förmåga att förebygga
sepsis?
(2 p)
SVAR: Här bör man ange mjältens effektiva filtreringsfunktion som i sin tur kan
kopplas till den öppna cirkulationen som medför intim kontakt mellan blod och
fagocyterande celler. Mjälten innehåller också kroppens största samlade lymfatiska
vävnad och har således en stor immunologisk kapacitet.

OM DU BEHÖVER MER PLATS FÖR DITT SVAR, ANVÄND BAKSIDAN PÅ SAMMA PAPPER GÖR
EJ HÄNVISNINGAR TILL SVAR PÅ ANDRA FRÅGOR I TENTAMEN.

TENTAMEN Den friska människan 2, 2012-01-13
Maxpoäng: 96 Poäng för godkänt: 64
Mappnr:

Sida 3 (23)
Poäng:

Vid en sökning på internet med sökorden sepsis & lymph node hittar man bland annat
följande text:
The inguinal lymph nodes are located in both sides of your groin and are part of the body system
responsible for trapping invaders, such as bacteria and virus, until they are destroyed by white
blood cells.The most common symptom of an inguinal lymph node infection is swelling. The area
around the node may be red, tender and painful to touch.The presence of common viruses and
bacteria may cause a single-sided inguinal lymph node infection. The common cold, chickenpox,
HIV, mumps, and Epstein-Barr virus may all lead to a lymph node infection. Untreated inguinal
lymph node infections can result in serious complications such as abscess, bacteremia and
sepsis, requiring antibiotic treatment and possible hospitalization.

5.

I texten nämns bland annat EBV (Epstein-Barr virus). Detta virus, som du kommer att
få lära dig mer om nästa termin, orsakar bland annat körtelfeber (med svullna
lymfknutor) och lymfocytos. Vad är lymfocytos?
(1 p)
SVAR: Onormalt stort antal lymfocyter i blodet

6.

Det är framför allt B-lymfocyter som ökar kraftigt i antal i blodet vid detta tillstånd.
Förklara termen B-lymfocyt (både B och lymfocyt)! Vilka andra typer av lymfocyter
finns det?
(2 p)
SVAR: B syftar på cellens ursprung i benmärg [ursprungligen betecknade B dock
förekomsten i ett organ hos fåglar som kallas bursa, där celltypen först upptäcktes].
Lymfocyt betyder närmast ”cell från lymfa”. Övriga typer är (än så länge) Tlymfocyter & NK-celler (eller subgrupper av dessa såsom NTK-celler, IEL, Thelperceller, T-killerceller etc).

7.

Samma sjukdom (körtelfeber) benämns också mononukleos. Härled denna term!
(1 p)
SVAR: Från termer som lymfocytos, granulocytos, leukocytos etc kan man dra
slutsatsen att det rör sig om ökat antal mononukleära celler, dvs de icke-segmenterade
leukocyterna i blodet, vid denna sjukdom främst atypiska B-lymfocyter.
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Mer text från internet om sepsis:

Sepsis is a blood infection and it occurs when infected micro-organisms make their way into
the blood stream. Since sepsis affects the blood it can lead to high bilirubin levels in adults.
Sepsis can be fatal if not treated properly and timely with antibiotics.

8.

I texten nämns förhöjda nivåer av bilirubin. Från vilka celler i blodet kommer detta
ämne? Från viket ämne bildas bilirubin? Hur transporteras bilirubin i blodet? Beskriv
översiktligt den fortsatta nedbrytningen i kroppen.
(3 p)
SVAR: Bilirubin (röd-orange färg) är en nedbrytningsprodukt av hem från röda
blodkroppar. Genom sin opolära natur måste bilirubin transporteras i blodet
komplexbundet till albumin som har hydrofoba fickor i sin tertiärstruktur vilka kan
ackommodera bilirubin i den huvudsakligen akvatiska miljö som blodplasma utgör. Den
fortsatta processningen sker i levern där bilirubin konjugeras med glukuronsyra (2 st)
vilket ökar lösligheten. Bilirubin diglukuronid utsöndras med gallan till tarmen där
glukuronsyran avlägsnas av bakterier och bilirubin blir till urobilinogen (färglös). Det
mesta av urobilinogenet oxideras sedan till stercobilin (brunaktigt, ger avföringen dess
karakteristiska färg) av tarmbakterier medan en mindre del reabsorberas till blodet och
når njurarna där det konverteras till det gulaktiga urobilin (som ger den gula
urinfärgen).
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Närvaron av bakterier eller bakterieprodukter i omgivningen (i vävnad eller i blod vid
sepsis) kan identifieras bl. a. av s.k. dendritiska celler. Upptäckten av dessa och deras
roll i immunförsvaret belönades med ena hälften av 2011 års Nobelpris i fysiologi eller
medicin. A). Nämn namnet på en receptor (alternativt på en familj av receptorer) som
dendritiska celler använder sig av för att känna av närvaron av bakterier. Detta kan leda
till att dendritiska cellen mognar och migrerar till lymfknutor, för att där kommunicera
med andra celler. Beskriv kortfattat denna kommunikation och dess konsekvenser, och
inkludera i svaret B) namnet på de celler som de dendritiska cellerna huvudsakligen
kommunicerar med i lymfknutan C) syftet med kommunikationen, d. v. s. vilken
funktion inom immunförsvaret skall den förhoppningsvis leda till D) namnen på tre
membranbundna molekyler (eller grupper av molekyler) som är involverade i de två
signaler (”signal 1” och ”signal 2”) som ingår i kommunikationen. Obs att molekylerna
kan sitta antingen på de dendritiska cellerna, eller på de celler som dessa kommunicerar
med.
(4 p)
SVAR: Se exvis sid 46-56 i Abbas: Basic Immunology (tredje upplagan 2011), där
antigenpresentation för aktivering av T-celler beskrivs. A) En viktig grupp av receptorer
som känner av bakterier eller deras produkter är Toll eller Toll-liknande receptorer.
Upptäckten av dessas roll vid aktivering av immunsvar belönades med andra hälften av
2011 års Nobelpris i fysiologi eller medicin. B) dendritiska celler kommunicerar
huvudsakligen med T-celler, för vilka de presenterar antigen C) detta skall leda till
aktivering av just de T-cellskloner inom det adaptiva immunförsvaret som har
receptorer för antigen som förekommer vid den aktuella infektionen; denna aktivering
innebär proliferation, klonal expansion och differentiering inom de relevanta T-cellsklonerna, resulterande i en stor mängd effektor T-celler med specifika receptorer för
den aktuella mikroben. D) dendritiska celler presenterar peptidantigen i sina MHCmolekyler, som T-celler kan känna igen med sina T-cells-receptorer (TcR), associerade
med signaltransducerande CD3-molekyler. Denna ”igenkänning” av antigen, som
kallas ”signal 1”, kan även co-receptorerna för MHC-molekyler assistera (CD4 resp
CD8). För att T-cellen skall aktiveras krävs även ”signal 2”, som innebär att kostimulatoriska receptorer på T-cellen känner igen ko-stimulatoriska molekyler (exvis
CD40, CD80) på den dendritiska cellen.
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Hjärtats endokardium och klaffsystem kan angripas vid sepsis. En patient har efter en
streptokockinfektion utvecklat en insufficiens i mitralisklaffen.
a. Vilket blåsljud förväntar du dig och var på bröstkorgen hör du detta bäst?

(1p)

SVAR: Mitralisinsufficiens förväntas ge ett systoliskt blåsljud då blodet strömmar
tillbaka till förmaket under systole. Mitralisklaffen (vars stängning normalt är
komponent i första hjärttonen) hörs bäst över hjärtats apex i det vänstra 5:e
interkostalrummet. För svar se B &B + laborationskompendium

b. Förändringar i blodflöden vid mitralisinsufficiens kommer att påverka tryck och
volym in hjärtrummen. Ange de normala trycken i hjärtats fyra hålrum. Ange
medeltryck för förmak och tryck under diastole och systole för kammare.
(2p)
SVAR: Svar enligt Table 21-3 i B&B. Trycken skall anges med korrekta enheter

c. Patienten har en hjärtminutvolym från höger kammare på 4,8 L/min vid en puls på 80.
Vilken volymsminskning (skillnad mellan slutdiastolisk och slutsystolisk volym) sker i
vänster kammare om insufficiensen leder till att 25% av volymsminskningen läcker
tillbaka genom mitralisklaffen? Visa tydligt hur du gör denna beräkning.
(2p)
SVAR: Flödet ut från vä kammare är detsamma som från hö kammare. Slagvolymen ut
i truncus pulmonalis respektiv aorta 4800ml/80 = 60 ml. Dessa 60 ml utgör 75% av
volymsminskningen i vä kammare då 25% läcker tillbaka genom mitralisklaffen. Totala
volymsminskningen i vä kammare således: 0,75 x X = 60; X=80 ml.
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Mätning av trycket i några av hjärtats rum kan göras med hjälp av en kateter som förs in
i v. cephalica i höjd med höger axel och därefter ner till en av hjärtats kammare. Ange,
i rätt ordning, de latinska namnen på de vener och hjärtrum som kateterspetsen passerar
igenom på sin väg till kammaren i fråga.
(2p)
SVAR: (V. cephalica dextra -) v. subclavia dextra - v. brachiocephalica dextra - v. cava
superior - atrium dextrum (- ventriculus dexter).
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12.

Vid sepsis ses ofta i ett mycket tidigt skede att patienten har en generaliserad
vasodilatation med varm rodnad hud. Den anses bero på bl.a. aktivering av NO-syntas i
kärlen.
Redovisa var i kärlen NO (kväveoxid) bildas, samt hur och var NO verkar i kärlet.
(2p)
SVAR: Se Boron-Boulpaep 2 ed sid 499, högra spaltens nedre halva

13.

Vid senare stadier av sepsis ses ofta en blek och kall patient, vilket anses bero på att en
excitation av det sympatiska nervsystemet ger perifer vasokonstrikion i bl.a. huden.
Vilken transmittorsubstans avger den sympatiska nerven till arteriolen samt vilken
receptor på de glatta muskelcellerna ger vasokonstriktionen? Förutom bindning till
receptor på glatta muskelcellen kan frisatt transmittorsubstans vara involverad i andra
förlopp (händelser, skeenden) vid frisättningsstället. Ange minst två olika sådana
förlopp.
(2p)
SVAR: Noradrenalin, α1-adrenerg receptor. Frisatt transmittor kan: verka på
prejunktionella receptorer (a2) på sympatiska neuronet; återupptas i prejunktionella
strukturen (och bl.a. metaboliseras via MAO); upptas i postjunktionella strukturen (i
detta fall glatta muskelcellen); diffundera bort från ”synapsen”

14.

Sympatikusaktivering leder även till ökad hjärtfrekvens. Vad kallas de två olika typer av
celler som har förmågan att styra frekvensen av hjärtats kontraktioner och som man
hittar i hjärtats förmak respektive kammare?
(1 p)
SVAR: 1. Pacemakerceller (’nodal cardiac muscle cells’) finns i SA-knutan och AVknutan; 2. Retledningsceller = Purkinjefibrer (’cardiac conducting cells’) finns i
myokardiet i ventriklarna.
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Acute respiratory distress syndrome (ARDS) är en fruktad komplikation vid sepsis.
Syndromet kännetecknas bland annat av vätskeansamling i lungvävnaden och i
alveolerna (interstitiellt och alveolärt lungödem) vilket kraftigt försvårar gasutbytet i
lungorna.
Redovisa de olika stegen i oxygenets (syrets) transport från den omgivande luften till
mitokondrierna. För vart och ett av stegen, beskriv med exempel viktiga faktorer som
kan begränsa oxygentransporten.
(5p)
SVAR:
1. Ventilation, konvektiv transport från luften till bronkgeneration c:a 15. Tänkbara
begränsande faktorer: a) Dålig central andningsdrive vid t ex narkos b) Nedsatt kraft i
andningsmuskler vid exempelvis tillförsel av curareliknande läkemedel vid narkos c)
Slem, slemhinnesvullnad och sammandragning av bronker vid mycket svår astma.
2. Diffusion mellan bronkgeneration c:a 15 till alveolvägg: Tänkbara begränsande
faktorer: a) För långa diffusionsavstånd vid emfysem b) Lågt PO2 i inandad gas, ger
låg drivkraft för diffusionen.
3. Diffusion genom membranet mellan alveol och kapillär. Tänkbara begränsande
faktorer: a) För låg PO2 i alveolen ger för låg drivkraft för diffusionen b) Minskad total
alveolyta vid emfysem. c) Interstitiellt ödem i lungvävnad ger tjockare membran och
därmed förlängd diffusionsväg.
4. Konvektiv transport med blodet. Tänkbara begränsande faktorer: a) Låg
hemoglobinhalt i blodet b) Lågt lungblodflöde c) kolmonoxidförgiftning med sänkt
mängd tillgängligt hemoglobin d) Nedsatt vävnadsblodflöde t ex vid coronasjukdom.
5. Diffusion mellan kapillär och mitokondrier. Tänkbara begränsande faktorer: a) Få
kapillärer i vävnaden är öppna och detta ger lång genomsnittlig diffusionsväg b)ev.
ödem i perifer vävnad ger också lång diffusionsväg, c) Lågt PO2 i blodet ger låg
diffusionsgradient.

OM DU BEHÖVER MER PLATS FÖR DITT SVAR, ANVÄND BAKSIDAN PÅ SAMMA PAPPER GÖR
EJ HÄNVISNINGAR TILL SVAR PÅ ANDRA FRÅGOR I TENTAMEN.

TENTAMEN Den friska människan 2, 2012-01-13
Maxpoäng: 96 Poäng för godkänt: 64
Mappnr:

16.

Sida 10 (23)
Poäng:

Lungödemet som utmärker sepsis och ARDS uppstår på grund av en obalans i processer
som reglerar vätskeutbytet över kapillärväggen. Redogör för de faktorer (tryck) som
bestämmer transkapillärt vätskeflöde under normala betingelser samt ange hur dessa
tryck i lungkretsloppet skiljer sig från de som föreligger i systemcirkulationen. (3p)
SVAR: Vätskeflödet över kapillärväggen bestäms av hydrostatiska och
kolloidosmotiska tryck i blod och interstitium enligt relationen: V=CFC {( Pc-Pi)-(πc πi)}; där V betecknar vätskeflödet i riktning från blodbanan, P det hydrostatiska trycket
i kapillär respektive interstitium samt π det kolloidosmotiska trycket i kapillär
respektive interstitium. CFC (eller LpS) är ett mått på kärlväggens vätskepermeabilitet
(hydrodynamisk konduktivitet) och kan anta olika värden i skilda vävnader. Pc är en
funktion av artärblodtrycket och påverkas av pre- och postkapillärt flödesmotstånd
medan π är relaterat till koncentrationen av svårdiffusibla makromolekyler i respektive
spatium. Pc och πi befrämjar utfiltration, Pi och πc motverkar.
I lungkretsloppet föreligger ett lågt kapillärtryck, negativt hydrostatiskt tryck i
interstitiet samt relativt högt interstitiellt kolloidosmotiskt tryck medan det
kolloidosmotiska trycket i kapillären inte avviker från vad som gäller i
systemkretsloppet.
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17.

Sida 11 (23)
Poäng:

I likhet med många andra ”stressituationer” så spelar hypofysen en central roll i
kroppens försvar mot svår sepsis.
Redogör med text och figur för hypofysens mikroskopiska anatomi. Av svaret skall
framgå hur hypofysen indelas, vilka olika cellerna som man histologiskt kan urskilja i
hypofysen samt vilka hormoner som frisätts från hypofysen till systemkretsloppet.
(4 p)
SVAR:

Består av:
Neurohypofysen: (Infundibulum (hypofysstjälk), Pars nervosa, Eminentia mediana)
Adenohypofysen : (Pars tuberalis, Pars distalis, Pars intermedia)
Framlob: Pars distalis
Mellanlob: Pars intermedia
Baklob: Pars nervosa
A. Framloben (pars distalis) celler: Kromofoba (färgas dåligt) 50%; Kromofila (färgas
bra): acidofila (40%), basofila (10%)
Kromofila celler: (celltyp, hormon, färgning)
Somatotropa (GH, Acidofil); Laktortropa (Prolaktin, Acidofil); Kortikotropa
(ACTH,Basofil); Gonadotropa ( FSH, Basofil); Gonadotropa (LH, Basofil)¸
Thyreotropa (TSH, Basofil)
B. Mellanloben (pars intermedia): Folliklar av enkelt kubiskt epitel fyllda med kolloid.
Basofila och kromofoba celler. Hos foster och lägre vertebrater (fisk, amfibier) prod.
basofila celler MSH (= melanocyte-stimulating hormone).
C. Neurohypofysen (pars nervosa + infundibulum): a) Pituicyter (modifierade
gliaceller; b) Omyeliniserade nervfibrer/nervterminaler; c) Bindväv, d) Kapillärer
(fenestrerade)
Från nervterminalerna i neurohypofysen frisätts:
1. ADH (= antidiuretiskt hormon; vasopressin).
2. Oxytocin.
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18.

Sida 12 (23)
Poäng:

Sepsis, och f.f.a. septisk chock, är ett akut stresstillstånd, med många förväntade, men
även mindre förväntade, hormonella svar. Beskriv tre hormoner som förväntas öka vid
stress och således utgör typiska ”stresshormoner”. Beskrivning ska innefatta respektive
hormons namn, bildnings- och frisättningsställe, faktorer som stimulerar frisättning (i
den normala regleringen) samt viktigaste effekter.
(6 p)

SVAR: 3 hormoner ska beskrivas där vi förväntar oss några av följande:
ACTH/kortisol, adrenalin, vasopressin, RAS, GH. För full poäng ska
bildnings/frisättningsställe, reglering, samt hormonets viktigaste effekter anges.
Viss poäng för något mindre relevanta hormoner som glukagon och prolaktin.
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Sida 13 (23)
Poäng:

Vid septisk chock kan en bakteriell infektion ha gett upphov till en massiv inflammatorisk
reaktion i hela organismen. Endotoxin (lipopolysackarid från bakterier) stimulerar
makrofager, och inflammatoriska mediatorer bildas och frisätts. Detta leder bland annat till
ökad kärlpermeabilitet, de små kärlens väggar blir genomsläppliga för stora proteiner (t.ex.
albumin).
19.

Ett flertal inflammatoriska mediatorer bildas från arachidonsyra. Vilken/vilka av dessa
substanser ger ökad vasodilatation (kärldilatation) och/eller ökad vasopermeabilitet?
Ange även eventuell samverkan med andra ämnen som ej bildas från arachidonsyra.
Vilka kärl dilateras, vilka kärl börjar läcka?
(3 p)
SVAR: Prostaglandiner E2 samt I2 ökar vasodilatationen genom att potentiera effekten av
histamin / bradykinin (arterioli). Leukotriener C4 samt D4 ger ökad vasopermeabilitet, främst
för postkapillära venulae. Även Prostaglandiner E2 samt I2 bidrager till ökad vasopermeabilitet
genom att potentiera effekten av histamin / bradykinin.
Arterioli dilateras; läckage sker huvudsakligen i postkapillära venoler.

20.

Vilken konsekvens för syra-bas status får denna situation med generell vasodilatation
och ökat vätskeutträde ur kärlen? Förklarar varför den aktuella syra-bas rubbningen
uppstår samt ange hur jämvikterna för blodets buffertar förskjuts.
Vilket av följande tre syra-basstatus är förenligt med septisk chock? Förklara ditt val!
a) pH = 7,2; pCO2 = 11,0 kPa
b) pH = 7,2; pCO2 = 4,0 kPa
c) pH = 7,5; pCO2 = 6,0 kPa
(4 p)
SVAR: Minskad blodvolym kan ge sänkt blodtryck och försämrad blodcirkulation, och
därmed försämrad transport av syrgas till systemkretsloppets kapillärer. Ödemet i ISV i
perifer vävnad ger förlängt diffusionsavstånd för syrgas, från kapillärerna till cellerna i
de olika organen. Den dåliga cirkulationen tillsammans med försvårad diffusion ger
syrgasbrist i cellerna. Detta ger anaerob metabolism, mjölksyra ansamlas och ger
metabol acidos. Förskjutning åt vänster av blodets buffertar:
CO2 + 2H20 ↔ H2CO3 + H2O ↔ HCO3- + H3O+ ; protH + H2O ↔ prot- + H3O+
syra
bas
syra
bas
BE avläses i S-A linjära nomogram, för de tre syrabas-status:
a) pH = 7,2; pCO2 = 11,0 kPa; BE = 0
b) pH = 7,2; pCO2 = 4,0 kPa; BE = -16
a) pH = 7,5; pCO2 = 6,0 kPa; BE = +10
Endast b) är förenligt med metabol acidos, då BE här är negativt. Halten buffrande
baser (HCO3- samt prot-) har minskat.
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21.

Sida 14 (23)
Poäng:

Förklara hur kroppen reagerar på den förändrade vätskefördelningen i fråga 19. Din
förklaring ska innefatta vilka direkta och indirekta förändringar som känns av samt vad
det leder till för kompensationsmekanismer.
(3 p)
SVAR:
Den minskade cirkulerande plasmavolymen (blodvolymen) uppfattar kroppen som en minskad
extracellulär (ECV) volym. Kompensationsmekanismer går ut på att öka mängden Na+ i
kroppen. Sker ffa via minskad utsöndring via njurarna. Stimulering av ökat intag inte så
tillförlitlig mekanism hos människa. Minskad perfusion genom njuren, reflektoriskt ökad
sympatisk aktivitet till njuren (via t.ex. minskad central fyllnad i cirkulationen och/eller minskad
aktivering av arteriella barorecpetorer), samt minskad mängd NaCl som reabsorberas i macula
densa leder till ökad insöndring av renin från de juxtaglomerulära cellerna i ffa afferenta
arteriolen. Leder i sin tur till ökad bildning av angiotensin II (via angiotensin I och klyvning
mha angiotensin I konverterande enzym), som i sin tur stimulerar aldosteroninsöndringen.
Angiotensin II i sig och ffa aldosteron ökar reabsorptionen av Na+ i tubuli (i proximala
respektive distala tubuli). Även vasopressininsöndringen ökar vilket i mindre grad bidrar till
vidmakthållandet av ECV då endast en tredjedel av den reducerade vattenutsöndringen hamnar
i detta vätskerum.

22.

En kardinaleffekt på njuren vid septisk chock är minskad glomerulär filtration. Det är
inte helt klarlagt vilka förändringar som ger den minskade filtrationen. Redogör för
vilka faktorer som under normala förhållanden avgör glomerulusfiltrationens storlek.
Vilka förändringar i dessa faktorer skulle leda till minskad filtration vid t.ex. septisk
chock?
(4 p)
SVAR: renalt plasma(blod)flöde; Starlingkrafterna över glomerulurskapillären
(hydrostatiskt tryck kapillären, kolloidosmotiskt tryck kapillären, hydrostatiskt tryck
Bowmans kapsel, kolloidosmotiskt tryck i Bowmans kapsel (normalt 0 mmHg);
filtrationskoefficient (komponenterna filtrationsyta och permeabilitet över
filtrationsbarriären). Minskat renalt plasmaflöde, minskat hydrostatiskt tryck i
glomeruluskapillären, ökat hydrostatiskt tryck i Bowmans kapsel, minskad filtrationsyta
och minskad permeabilitet genom filtrationsbarriären skulle alla ge minskad filtration.
Minskat flöde kan till viss del kompenseras med ökad filtrationsfraktion.
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Sida 15 (23)
Poäng:

Ökad omfattning av regelbunden
fysisk aktivitet förbättrar hälsa och
funktionsförmåga samt minskar
risken för förtida död. Detta sker
genom att vävnader anpassar sig till
den ökade fysiska aktiviteten.

23.

Förklara hur anpassning till löpning (45 min 3-4 gånger/vecka) i minst 3 olika vävnader
kan bidra till förbättrad hälsa och funktion samt ge exempel på underliggande
biokemiska, molekylära eller fysiologiska mekanismer som kan bidra till detta. (5p)
SVAR: Exempel
Anpassning
↑ innervolym
↑ kapillarisering
↑ mitokondriell densitet

Hälsa/funktion
↓risk för hjärtinfarkt
↑ SV
↑ EF
↑ genomblödning

Mekanismer
Tillväxtfaktorer
↑ parasympaticus‐
aktivitet

Kärl

↑ kapillärtäthet i hjärta
& skelettmuskulatur
↑ endotelial funktion=>
↑ vasodilatation

↑ genomblödning
↓blodtryck
↓risk för blodpropp

↑NO‐syntasaktivitet
↓p‐adrenalin
hämning av trom‐
bocyt‐
aggregabilitet
↓cytokinaktivitet
(↓systemisk
inflammation)

Skelett

↑(alt bättre bibehållen)
benmassa
↑kollagen

↓risk för fraktur

Mekanisk belastning

Hjärna

↑kognition
↑stämningsläge

Förbättrat minne
↓risk för depression

Tillväxtfaktorer
Neurogenes
↑hippocampusvolym

Hjärta
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24.

Sida 16 (23)
Poäng:

Redogör för vad en motorisk enhet är och hur dessa
klassificeras (i olika typer) på basen av skillnader i
egenskaper
(3p)
SVAR: Förväntas innehålla en redogörelse för den
motoriska enheten samt indelning i långsam (S),
intermediär (FR) samt snabb (FF) typ med
beskrivning av egenskapskillnader mellan MUtyper som t.ex. kontraktions-relaxationstid,
uttröttbarhet, storlek-kraftutveckling etc.

En rörelse uppstår genom det
vridmoment aktiverade motoriska
enheter (motor units, MU)
åstadkommer i en led.
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25.

Sida 17 (23)
Poäng:

Redogör för (A) vilka förbindelser lumbalkota L3 har
med omgivande kotkroppar som möjliggör flexionextension. (B) Förklara också varför förmågan att böjasträcka kotpelaren är olika inom kotpelarens olika delar!
(C) Vilken/vilka muskelgrupper är aktiv(a) vid flexion
respektive extension av kotpelaren?
(5 p)
SVAR:
Kotpelaren består av ett antal
kotkroppar av vilka de flesta
har förbindelser sinsemellan
som medger rörelser som till
exempel flexion‐extension

(A) Förväntas innehålla en beskrivning av L3:s 4 zygapophysialleder mot L2 och L4 samt
intervertebraldiskarna mellan L2/L3 samt L3/L4 vars omformning är nödvändiga för
att inte själva kotkroppen (corpus vertebrae) ska förhindra flexionextensionsrörelsen.
(B) Svar med att övre nackleden som är en kondylleder (nickrörelsen av huvudet) samt
kotkropparnas facettleders ställning relativt kroppsplanen medger flexion-extension
inom cervikalkotpelaren samt lumbalkotpelaren. Motsatsen gäller för
thorakalkotpelaren där också förbindelsen med bröstkorgen motverkar
flexionsrörelsen.
(C) Aktiva böjare är bugväggsmuskler och muskler inom skuldra-hals och bäcken-ben.
Extension: Erector spinae (halsmuskulatur samt höftsträckarna).
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26.

Sida 18 (23)
Poäng:

Förklara vilka funktioner knäledens olika ligament
har!
(3 p)

(3p)

SVAR:

Knäleden sitter emellan kroppens två
längsta rörben och utsätts för mycket
stora moment. Leden skyddas av en väl
utvecklad muskulatur samt ledband

Bör innehålla redogörelse för de olika ligamenten. När kollateralligamentenförhindrar
sidovackling och begränsar rotationsförmågan i knäleden. Hur korsbanden stoppar
translationsrörelsen mellan femur och tibia och därmed styr och stabiliserar flexionextensionsrörelsen. Gemensamt kommer de senare att motverkar inåtrotation. (De
bakre: arcuatum och obliquum är framför allt förstärkningar av ledkapseln och
motverkar överextension som kan ge bristning i kapseln bakre vägg.)
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27.

Sida 19 (23)
Poäng:

Handen är ett fantastiskt verktyg där ett stort antal leder
bidrager till handens- och fingrarnas rörlighet. Redogör
för de rörelser som kan utföras i handens fem
carpometacarpalleder (CM eller CMC I-V)
(3p).
SVAR:
Bör innehålla relevant beskrivning av CMC I-V som
modifierade kulleder (även om CMC I oftast beskrivs som en sadelled) med 3
rörelseaxlar. I CMC-I men även till stor del i CMC-V kan flexion-extension, abduktionadduktion samt rotation utföras (oposition-reposition beskrivs ofta som en ”egen”
rörelse men är en kombination av flexion-adduktion-rotation respektive extensionabduktion-rotation). CMC-IV har mindre rörlighet än CMC-V och i CMC-II och III
utförs framför allt abduktion-adduktion och ingen rotation (=handens fasta
grundstomme). Skillnaderna i rörlighet är orsakad av en kombination av faktorer:
ledens osteologi, ledband samt förekomst av muskler som kan utföra rörelsen (jmfr
thenar- och hypothenarmuskler visavi muskler till finger II-IV).
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28.

Sida 20 (23)
Poäng:

Med hjälp av bifogade bildsida innehållande bilderna A-F, skall du besvara följande
frågor:
(3 p)
A: Var i kroppen kan man hitta detta histologiska utseende? Specificera. (0.5 p)
B: Vilka celler ses i bilden? (0.5 p)
C: Den genom ljus- och elektronmikroskopi illustrerade cellen innehåller en stor mängd
granula som innehåller olika kemiska substanser. En av substanserna förkortas ECF.
Vilken funktion har denna substans? (0.5 p)
D: En intervertebraldisk (mellankotskiva) består av en omgivande broskring och en inre
geléartad kärna. Bilden visar hur den gelatinösa massan i en intervertebraldisk vid ett
diskbråck läcker ut och orsakar kompression på en spinal nervrot. Tillståndet leder till
oftast till svåra smärtor och kan också leda till neurologiska bortfallssymtom.
Nämn ytterligare ett ställe i kroppen där denna brosktyp förekommer och specificera
dessutom vad strukturen på respektive ställe kallas. (0.5 p)
E: Vad är det som är markerat med pilar? (0.5 p)
F: Vad kallas det med rektangel markerade området? (0.5 p)

Svar:
A. 1. Epiglottis; 2. Ytteröra; 3. Yttre hörselgång; 4. Örontrumpeten.
B. Osteocyter.
C. Eosinofil chemotactic factor (of anaphylaxis) (= ECF‐A) finns i mastcellsgranulae och
vid frisättning från mastceller ut till bindväven attraherar ECF eosinofila
granulocyter till platsen för inflammation.
D. 1. Symphysis pubis (blygdbensfogen); led i bäckenbenet (pelvis); 2. Ledbrosk i
sternoclavicular‐ och temporomandibularleder; 3. Menisker i knäled.
E. Kollagena fibrer.
F. Vilozon
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Sida 21 (23)
Poäng:

11 snabba. Ett antal kompletterande frågor över så gott som hela kursens pensum. Endast
ett svarsalternativ är korrekt. 1 p per fråga.

29.

Prostaglandiner i sädesvätskan har producerats i/av:
a) prostatakörteln
b) Sertolicellerna
c) vesiculae seminalis
d) Leydigcellerna
e) epididymis
SVAR: c)

30.

Vilket av följande tillstånd är mest sannolik att orsaka acidos med uttalad dehydrering?
a) svår diarré
b) svåra ihållande kräkningar
c) kraftig svettning
d) intag av natriumlaktat lösning
e) vattenkarens (utan vatten) i 24 timmar
SVAR: a)

31.

Syreleverans till vävnaderna skulle halveras av en 50% reduktion av normalvärdet för:
a) arteriellt pO2
b) minutventilationen
c) hemoglobinkoncentrationen i blod
d) pO2 i inandningsluften
SVAR: c)

32.

En erytrocyt placeras i en lösning. Cellen ”krymper” initialt, men återtar sin normala
volym efter ett tag. Om erytrocyten inte har några cellvolymsreglerande funktioner
(vilket den egentligen har) antyder reaktion att lösningen är:
a) hyperosmolär och hyperton
b) hypoosmolär och hyperton
c) hyperosmolär och hypoton
d) hyperosmolär och isoton
e) hypoosmolär och isoton
Svar: d)
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33.

Sida 22 (23)
Poäng:

När acetylkolinreceptorerna i sinusknutans celler i hjärtat stimuleras så ökar
konduktansen i pacemakercellerna för
a) K+
b) Na+
c) Ca++
d) Cle) K+ och Na+
SVAR: a)

34.

En mogen erytrocyt saknar följande UTOM:
a) cellkärna
b) ribosomer
c) kolsyreanhydras
d) mitokondrier
e) transplantationsantigener
Svar: c)

35.

Vid vattenimmersion (nedsänkning av kroppen i vatten) sker följande UTOM:
a) centrala ventrycket ökar
b) funktionella residualkapaciteten (FRC) ökar
c) FRC minskar
d) hjärtminutvolymen ökar
e) Na+-utsöndringen i urinen ökar
Svar: b)

36.

Vilket påstående är sant avseende Calcium (Ca++)
a) initierar kontraktion i skelettmuskulatur via bindning till regulatoriska proteiner på
myosinfilamenten
b) initierar kontraktion i glatt muskulatur via direkt bindning till aktin
c) binder till calmodulin vid initiering av kontraktion i skelettmuskulatur
d) binder till calmodulin vid initiering av kontraktion i glatt muskulatur
e) inget av ovanstående alterrnativ
SVAR: d)
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37.

Sida 23 (23)
Poäng:

Vilken av följande kärltyper är inte innerverade av sympatiska fibrer:
a) stora artärer
b) arterioler
c) venoler
d) stora vener
e) kapillärer
SVAR: e)

38.

Primär hyperaldosteronism har följande konsekvenser UTOM:
a) minskad hematokrit
b) minskning av kolloidosmotiska trycket i plasma
c) ökad extracellulär volym
d) hyperkalemi
e) metabol alkalos
SVAR: d)

39.

En individs plasmavolym uppmättes till 3 liter. Samtidigt bestämd
erytrocytvolymfraktion (hematokrit) var 0,4. Hur stor är individens blodvolym:
a) 2 liter
b) 3 liter
c) 4 liter
d) 5 liter
e) 6 liter
SVAR: d)
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1.

Sida 1 (21)
Poäng:

Förklara kortfattat följande begrepp:
a) thymosin
b) Sekundära lymfoida organ
c) Nurse cell
d) Marginalsinus
(4 p)
SVAR:
a) ”thymushormon”; hel grupp ämnen med positiva effekter på T-lymfocytbildning och
funktion.
b. Sådan lymfatisk vävnad där lymfocyter aktiveras och genomgår klonal expansion,
främst lymfknutor, mjälte, MALT.
c. Epitelcellstyp i thymus som härbärgerar och påverkar blivande T-lymfocyter.
d. 1) Lymfsinus i lymfknutor, beläget alldeles under bindvävskapseln. 2) Blodsinus i
mjältens marginalzoner (gränsområdet mellan röd och vit mjältpulpa) hos vissa species
[något av dessa ska anges].

2.

Trombocyter medverkar i 4 skeden i hemostasen. Förklara kort hur trombocyter
medverkar i dessa skeden.
(3p)
SVAR: lokal vasokonstriktion (genom frisättning av serotonin och tromboxan), primär
hemostas (genom att adherera till skadad vävnad och aggregeras till propp, sekundär
hemostas (genom att frisätta koagulationsaktiverande substanser) , fibrinolys (genom
frisättning av hydrolytiska enzymer.
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V
Vilka lokalisationer för blodbildnin
b
ng
m
motsvaras i figuren
f
av A-D?
A
(2pp)
SV
VAR:
A.. gulesäck
B.. lever
C
C. mjälte
D
D. benmärg

4.

V
Vid hårt musskelarbete ök
kar kroppsttemperatureen, vilket mo
otverkas avv ökad svettn
ning.
Beskriv uppbbyggnaden av
a svettkörttlar av olikaa slag och vaad som skiljjer dem åt, också i
h
fuunktionellt hänseende.
(3 p)
SV
VAR: Svarret ska inneh
hålla beskriivning av hiistologisk up
ppbyggnad och lokalisation av
sååväl utförsggång som kö
örteländstyccken, körtelttyp, eccrina (merokrinaa) resp apokkrina
köörtlar, och hur
h dessa skkiljer när deet gäller akttivering (vä
ärme, psykisska stimuli),
innnervering etc.
e
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Svettning innebär värmeavgivning via avdunstning av vattnet på hudytan. Det finns
ytterligare tre fysikaliska principer för värmeavgivning från kroppen. Ange minst två av
dessa.
(1 p)
SVAR: strålning (värmestrålning), konduktion och konvektion (avledning).

6.

Vad har den kraftiga svettning som ses vid t.ex. hårt fysiskt arbete för konsekvenser för
kroppsvätskornas volym och sammansättning! Reglermekanismer som aktiveras av
dessa förändringar ska inte redovisas!
(3 p)
SVAR: För godkänt svar (2 p) ska anges att svetten är hypoton och att osmolaliteten i
kroppsvätskorna stiger samt att alla vätskerumsvolymer minskar. Motreglerande
åtgärder efterfrågas ej. För full poäng kommenteras att då svetten innehåller salt
(NaCl) så drabbas ECV volymen relativt sett lite mer jämfört med ren vattenförlust.

7.

Vad är skillnaden mellan hypertermi och feber?

(1 p)

SVAR: Vid feber är ”termostaten” (måltemperaturen) förhöjd och
temperaturregleringen försöker åstadkomma en kärntemperatur som är högre än
normalt. Vid hypertermi är värmeproduktionen större än värmeavgivande förmåga. En
annan godtagbar definition på feber är höjd kroppstemperatur som kan sänkas med
”febernedsättande” medel.
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Beskriv två skillnader mellan T-celler som uttrycker CD4 och T-celler som uttrycker
CD8. I vilket organ bestäms det om T-cellen skall uttrycka CD4 eller CD8? Nämn
slutligen en cellytemolekyl som uttrycks på samtliga T-celler.
(4 p)
SVAR: CD4 celler är hjälpceller vars huvudsakliga funktion är att utsöndra cytokiner,
CD8 celler är mördarceller vars huvudsakliga funktion är att döda infekterade celler.
CD4 celler känner igen antigen presenterade av MHC klass II, CD8 T-celler känner
igen antigen presenterade av MHC klass I. Tcr (T-cellsreceptorn) och CD3 uttrycks av
alla T-celler.

9.

Förklara kortfattat konsekvensen av s.k. Switch i en B-lymfocyt. Är sådan Switch
reversibel?
(2 p)
SVAR: B-cellens immunglobulin byter isotyp från IgM till IgG, IgA eller IgE. Nej
Switchen är inte reversibel, DNA excideras i processen.

10.

Nämn tre cytokiner som kan utsöndras av makrofager i början av en inflammation.
Proinflammatoriska cytokiner har inte bara lokal verkan, om de läcker ut i blodet kan de
orsaka system-effekter. Nämn en sådan
(2p).
SVAR: TNF, IL-6, IL-12, IL-8, IL-1. Feber.
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a) De två vanligaste plasmaproteinerna utgör tillsammans i storleksordningen 60-70%
av blodplasmans totala proteininnehåll. Vilka är dessa samt beskriv översiktligt deras
respektive funktioner.
(2p)
b) Båda dessa proteiner uppvisar speciella strukturella anpassningar för att binda in
molekyler/substanser för vidare bearbetning eller transport. Hur ser denna anpassning ut
för respektive protein?
(2p)

SVAR:
a) Albumin och immunoglobulin G (IgG). Albumin transporterar hydrofoba molekyler i
blodet som t ex fettsyror, har stor betydelse för det kolloidosmotiska trycket, bidrar till
buffring av blodet samt utgör reservprotein vid svält. IgG fungerar som antikropp mot
för oss främmande ämnen, t ex mot bakterier.
b) Albumin-molekylen har speciella ytstrukturer, hydrofoba ”fickor”, i vilka opolära
molekyler kan bindas och på så vis undvika kontakt med den i huvudsak akvatiska
miljön i blodet. IgG, liksom övriga antikroppar, har en Y-formad struktur uppbyggd av
fyra polypeptider, två lätta samt två tunga kedjor sammanhållna av disulfidbryggor, där
N-terminala segmenten har en variabel aminosyrasekvens och struktur som bestäms av
det specifika utseendet av det antigen som skall bindas in och oskadliggöras (t ex via
fagocytos).
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En medelålders kvinna kommer till Dig på vårdcentralen för hälsokontroll. I anamnesen
framkommer inget anmärkningsvärt och patienten tycker att hon mår bra. Vid undersökningen
finner Du att patienten har högt blodtryck, 160/95 mm Hg och EKG visar höga R-vågor (ökad
amplitud) i vänstersidiga avledningar. I övrigt hittas inget patologiskt. Vid återbesök är
blodtrycket fortfarande högt och Du överväger att sätta in blodtryckssänkande behandling.
12. Patientens EKG visade höga R-vågor i vänstersidiga avledningar, vilket kan vara ett
tecken på förtjockad vänsterkammarvägg. Rita upp en normal EKG-kurva och namnge de
olika komponenterna. Markera vilka delar som uppkommer under systole respektive
diastole samt var i EKG-registreringen förmakskontraktionen sker.
(4p)
SVAR: Svaret skall innehålla uppritat EKG med P, QRS och T vågorna markerade. Se
Fig 21-7 och 22-2 i B&B. Systole infaller under R-vågen och fram t.o.m. T-vågen.
Förmakskontraktionen sker strax efter P-vågen.
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13. Blodtrycket skiljer sig stort mellan olika delar av kärlträdet. Även blodflödeshastigheten
varierar mellan olika kärlavsnitt. Redovisa hur medelblodtryck och flödeshastighet skiljer
sig mellan (stora) artärer, kapillärer och vener i det stora kretsloppet. Ange rimliga
normal-värden för blodtrycket i mm Hg i respektive kärlavsnitt.
(3p)
SVAR: Se figur 19.1 och 19.3 samt tabell 19.1 och 19.3 i Boron. Hastigheten är högst i
artärer, lägre i vener och lägst i kapillärer. Trycket sjunker kontinuerligt i kretsloppet.
Stora artärer ~80-100 mm Hg; kapillärer ~20-40 mm Hg; vener ~0-20 mm Hg

14. a) Hur kan man mikroskopiskt skilja på en artär och en ven?
b) Kapillärer består av tre huvudkomponeter. Nämn minst TVÅ av dessa.
(2p)
SVAR:
a) Artärer har tjock tunica media och en tunnare tunica adventitia.
Vener har en tunn tunica media och en tjockare tunica adventitia.
b) Endotelceller (enkelt platt-/skivepitel) sammanfogade med fogsatser.
Basalmembran.
Pericyter.
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15. För att sänka det arteriella blodtrycket finns ett flertal läkemedel med skilda
verkningsmekanismer att tillgå. Förklara varför en blodtrycksänkande effekt kan uppnås
med:
a. Betablockerare (blockad av adrenerga ß1-receptorer)
b. ACE-hämmare (blockerar Angiotensin Converting Enzyme)
c. Kärlselektiv kalciumantagonist (blockerar kalciumkanaler i blodkärlens glatta
muskelceller)
(5p)
SVAR:
ß1-receptor blockerare:
Blockad av ß1-receptorer motverkar adrenerga effekter på hjärtat varför blockaden ger
negativ inotrop och kronotrop effekt Æ minskad hjärtminut-volym och därmed sänkt
arteriellt blodtryck.
ACE-hämmare:
Genom inhibition av converting enzyme hämmas omvandlingen av angiotensin I till
angiotensin II. Därmed begränsas renin-angiotensin systemets kardiovaskulära effekter,
vilka är kärltonusökning, sympatikuspotentiering samt aldosteronfrisättning.
Kalcium-antagonist:
Kontraktion av glatt kärlmuskulatur kräver mobilisering av intracellulärt kalcium.
Genom att motverka kalciuminflödet in i de glatta muskelcellerna erhålls ett minskat
tonusläge i arteriella resistanskärl, vilket leder till en minskad total perifer resistans
och därmed sänkt arteriellt blodtryck.
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I samband med behandling med betablockare är det viktigt att utesluta att patienten har
astmabesvär. Vid astma föreligger en hyperreaktivitet och inflammation i luftvägarna,
som kan leda till luftvägsobstruktion och som kan förvärras av vissa betablockare.
Redogör för andningsmekaniken hos en frisk person under en normal in- och utandning
(engagerande muskler, rörelser i thorax samt tryckförändringar i alveoler och
pleurarum).
(4p)
SVAR: Se kapitel 26 i Boron, tex bild 26:17, beskrivning av andningsmuskler och
rimliga tryck under normal ut och inandning i alveoler och pleurarum.
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En ung man utövar styrketräning och tillbringar många timmar på gymmet. Han stoppar
i sig en hel del proteintillskott i sin kost. Det innebär en ökad omsättning av aminosyror.
Hur hanteras fria cirkulerande aminosyror i njurarna?

(2 p)

SVAR: Aminsyror är fritt filtrerbara i glomeruli (d.v.s. ca 20% av aminosyrorna i
plasma filtreras vid varje passage i njurarna). De återresorberas i proximala tubuli
över det apikala cellmembranet via olika Na+-kopplade symportar. Transport ut ur
tubulicellens basolaterala cellmembran via ej Na+-beroende mekanismer (kallas ibland
faciliterad diffusion). Återupptaget är näst intill fullständigt (att ange som fullständigt
är godtagbart).

18.

Metaboliseringen av aminosyror sker huvudsakligen i levern. Beskriv hur ändringar i
denna metabolism kan bidra till kompensationsmekanismer vid en långvarig metabol
acidos
(4 p)

.

SVAR: Se fig. 39-6 i B & B. För godkänt krävs information om att metaboliseringen av
a.a. i levern ställs om mot mer syntes av glutamin som tas upp i njuren och deamineras
varvid ammoniumjoner bildas och som utsöndras. För full poäng kommentarer kring
sparande av vätekarbonat vid minskad urea-bildning i levern, hur ammoniumjonen
hanteras i olika delar av tubuli.

19.

Den unge mannen i fråga 17 får vid en rutinmässig hälsoundersökning höra att han har
en något förhöjd koncentration av kreatinin i serum. Hans läkare på vårdcentralen
verkar lite bekymrad.
Vilka orsaker finns rent generellt till ett förhöjt kreatininvärde? Vad är mest sannolik
orsak i detta fall?
(2 p)
SVAR: Kan orsakas av minskad utsöndring orsakad av nedsatt glomerulär filtration,
ökad ”tillförsel” till blodet, t.ex. från hårt arbetande muskulatur, mer uttalat vid ökad
muskelmassa , ökat intag av t.ex. kreatin. Mest sannolika orsak (i avsaknad av
information om ev. kreatintillskott): ökad muskelmassa och frekvent hög fysisk aktivitet
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I samband med ett arbetsprov på ergometercykel vill Du mäta din maximala
syreupptagning. Du cyklar med ökande belastning till du inte orkar längre. Du känner
dig riktigt utpumpad och benmusklerna värker. Vid detta hårda arbetsprov ändras pH i
de arbetande muskelcellerna.
a) Vilken typ av rubbning av syra-bas status uppkommer i benmuskulaturen? Vad är
orsaken?
b) Ange normalt syra-bas status för arteriellt blod. Förklara de tre termer som beskriver
syra-bas status. Jämför med förhållandena i benmuskulaturen, efter cyklingen.
c) Beskriv generellt de olika mekanismerna för hur syra-bas status kan hållas konstant,
och hur förändringar korrigeras, på kort och lång sikt. Vilka mekanismer tror Du
kommer till användning vid och efter cyklingen?
(5 p)
SVAR:
a) Brist på syrgas ger anaerob metabolism med ansamling av mjölksyra. Detta leder till en
metabol acidos. Kroppsvätskornas buffertar förskjutes:
(Resp. acidos:
→
→)
Metabol acidos:
←
←
CO2 + 2H2O ↔H2CO3 + H2O ↔ HCO3 + H3O+
syra
bas
(Resp. acidos:
←)
Metabol acidos:
←
protH + H2O ↔ prot- + H3O+
syror
baser
b) Normalt syrabas status för arteriellt blod: pH = 7,35 - 7,45; pCO2 = 5,3 kPa; BE (base
excess) = 0±3. pH och pCO2. BE = base excess, förändringen i sammanlagda halten av
buffrande baser (BB). Förklaras enklast genom att betrakta blodets buffertar.
Överst, vätekarbonatsystemet. Nederst, icke-vätekarbonat-systemet (alla buffertar utom
vätekarbonat), främst proteinbuffert (sidokedjan på histidin) och fosfatbuffert. Buffer base (BB)
är summan av buffrande baser i de två jämvikterna (HCO3- samt prot-). BB sjunker vid metabol
acidos. BB konstant (men ändrad sammansättning) vid resp. acidos. Jfr kompendieboken
”Syror och Baser …”, avsnitt 1.9-1.11
I den arbetande muskulaturen har det blivit surt (metabol acidos). pH kanske strax under 7.
pCO2 ökar av flera skäl. Vätekarbonatbufferen förskjuts åt vänster, ger CO2. Även förstås pga
ökad metabolism, mycket CO2 bildas nu i citronsyracykeln. Cirkulationen förmår ej
transportera all CO2 till lungan omedelbart, liksom cirkulationen ej klarar av att tillföra behövd
syrgas omedelbart. BB sjunker pga buffring, BE blir ett negativt värde.
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c) pH hålls konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna, samt genom att
komponenter i dessa buffertar kan utsöndras från kroppen, via lunga och njure. Buffringen är
momentan, detta är den snabbaste mekanismen.
Genom andningen regleras mängden koldioxid i kroppsvätskorna (respiratorisk
kompensation). Därmed ändras jämviktslägena i blodets buffertar, och pH. Andningen ändras
snabbt, inom någon minut.
Njuren bidrar till reglering av pH genom ökad/minskad utsöndring av syror i urin, framför
allt NH4+ samt H2PO4-. Även genom att justera utsöndringen av vätekarbonat (HCO3-) i urin.
Förändringar i dessa mekanismer tar längre tid, man brukar säga timmar – kanske upp till
ett dygn för ökad utsöndring av ammoniumjon i urin.
I levern ändras utsöndringen av kväve, från urea till ammoniumjon
I samband med hård fysisk ansträngning verkar buffertarna momentant. Andningen ökas, för att
eliminera koldioxid, och här även för att tillföra så mycket syrgas som möjligt. Syrautsöndring
via urinen ökar timmarna/dygnet efter träningen, för att kroppen slutligen skall bli av med
protonerna från den icke-flyktiga syra (mest mjölksyra) som bildats vid träningspasset. Man kan
även se det som att kroppen härvid återbetalar den bikarbonatskuld som uppstod vid
ansträngningen. Förändrad aminosyrametabolism (mindre urea, mera ammoium i urin) blir ej
aktuell vid denna tidsmässigt korta metabola acidos.
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Personen i föregående fråga genomförde vid ett annat tillfälle ett längre träningspass
(1½ timme) på något lägre belastning men i en varm lokal och därmed kraftig svettning.
Beskriv vilka hormonella kompensationsmekanismer som aktiveras av den ändring i
vatten- och saltbalans som träningspasset leder till. Ange varifrån respektive hormon
bildas och frisätts, vilka stimuli som påverkar frisättningen samt de viktigaste effekterna
i den aktuella situationen.
(4 p)
SVAR: Mesta relevanta hormon: vasopressin (bildas i hypothalamus, frisätts från
neurohypofysen), angiotensin II (bildas i blodbanan från angiotensin I, som i sin tur
bildats från angiotensinogen från levern via enzymatisk effekt av renin från njuren ),
aldosteron (bildas i zona glomerulosa i binjurbarken och frisätts även därifrån).
Förlust av hypoton svett ger ökad osmolalitet och minskad volym av kroppsvätskorna
med något större effekt på ECV jämfört med ren vattenförlust (se fråga 7). Ökad
osmolalitet och minskad ECV stimulerar vasopressinfrisättning som minskar
vattenunsöndringen via njurarna. Minskad ECV aktiverar RAS och ger ökad bildning
av angiotensin II som stimulerar aldosteronfrisättningen samt ökar återresorptionen av
Na+ i proximala tubuli. Aldosteron ökar återreabsorptionen av Na+ i distala tubuli och
kortikala delen av samlingsrören, vilket samtidigt innebär ökad reabsorption av vatten i
dessa delar av tubuli. ANP och kortisol inte särskilt relevanta i sammanhanget.

22.

”Klassiska” hormoner kan indelas i tre grupper av ”hormonfamiljer” (utifrån kemisk
struktur). Vilka är dessa tre grupper av hormoner? Ange också två exempel på hormoner
inom respektive grupp.
(3 p)
SVAR: Aminer (modifierade aminosyror ok.k.), peptider (och/eller proteiner) och
steroider. Aminer: Thyroideahormon, noradrenalin, adrenalin mfl; peptider/proteiner:
Hypofyshormonerna, glukagon, insulin mfl; steroider:Kortisol, Aldosteron, Östrogen,
Testosteron mfl
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Många reproduktionsfunktioner styrs/påverkas av hormoner.
Redogör för den hormonella regleringen av menstruationscykeln

(4 p).

SVAR: I svaret ska ingå : GnRH frisätts från hypothalamus, stimulerar frisättningen av
LH och FSH från adenohypofysen. Dessa reglerar i sin tur menscykeln, FSH ffa
follikeltillväxt och östrogen produktion, LH ffa corpus luteum och ovulationen.
Feedback reglering (både positiv och negativ). Vilka hormoner som dominerar i
proliferationsfas (östrogen) respektive lutealfas/sekretionsfas (progesteron – samt även
östrogen), LH topp innan ovulation samt att menstruationsfasen återkommer när corpus
luteum ”dör” (då avtar östrogen och progesteron produktionen).
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Under menstruationscykeln genomgår uterusslemhinnan stora förändringar. Klargör
med text och figur för den mikroskopiska uppbyggnaden av uterus och hur slemhinnan
förändras under menstruationscykeln. En komplett beskrivning bör besvara följande
delfrågor:
a) Vad kallas de tre lager som uterusväggen är uppbyggd av och vad innehåller
respektive lager?
(1 p)
SVAR:
1. Endometrium - slemhinna (mucosa).
2. Myometrium - glatt muskulatur.
3. Perimetrium - mesotel + lucker bindväv; tunnt lager av peritoneum.

b) Vilket epitel hittar man på insidan av uterus? Om speciella ytstrukturer hittas på
epitelcellerna skall dessa anges.
(1 p)
SVAR: Enkelt cylindriskt epitel med kinocilier.

c) Vad kallas de olika faser som slemhinnan genomgår under menstruationscykeln och
vilka mikroskopiska karakteristiska ses för respektive fas?
(2 p)
SVAR:
1. Proliferationsfas: under inflytande av östrogen prolifererar
endotel-, bindvävs- och epitelceller i stratum basale (lager som
finns kvar efter menstruation och utgör källa för regeneration
av stratum functionale). Mitoser ses. Epitelcellerna migrerar,
täcker den eroderade endometrieytan och bildar nya körtlar.
Bindvävsceller producerar kollagen och grundsubstans.
Spiralartärer ökar i längd, men är endast sparsamt spiralvridna
och når inte till den övre tredjedelen av endometriet. Vid slutet
av denna fas är endometriet ca. 3 mm tjockt. Körtlarna har ett
litet lumen (smala körtelrör) och är relativt raka. Epitelcellerna
har glykogeninlagringar.
2. Sekretionsfas: under inflytande av progesteron ses
dramatiska förändringar i stratum functionale (tjock lager i
endometriet som stöts av i samband med menstruation).
Endometriet blir ödematöst och når en tjocklek på 5-6 mm.
Körtlarna förstoras och ser ut som ”korkskruvar”. Körtlarna producerar ett muköst sekret som är ríkt på
glykogen. Mitoser ses mer sällan. Epitelcellerna hypertrofierar. Spiralartärerna ökar i längd och blir mer
spiralvridna och kan ses nästan vid endometrieytan. Celler i stromat omvandlas till deciduaceller.
3. Menstruationsfas: denna fas är resultatet av minskade nivåer av progesteron och östrogen från
ovariet. De minskade hormonnivåerna förändrar blodtillförseln till stratum functionale, som drabbas av
ischemi. Körtlarna slutar att utsöndra och endometriet minskar i höjd. Upprepade kontraktioner i
artärerna förstör ytepitelet och leder till att kärlen rupturerar. Blodflödet stryps till stratum functionale,
men inte till stratum basale. Blod, uterusvätska, bindvävs- och epitelceller från stratum functionale stöts
av och når vagina. Rester av kärl och körtelrör exponeras. Deskvamationen pågår tills endast stratum
basale finns kvar. Medelblodförlusten beräknas till 35-50 ml.
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25.

Sida 16 (21)
Poäng::

Sttyrka och vrridmoment är viktiga bbegrepp inom
m
m
muskelfysiologi. Redogö
ör för väsenntliga faktorrer som
reeglerar och påverkar
p
deessa.
(4 p)
SV
VAR:
N
Neural reglerring
1. Mootivation
2. Rekrytering
3. Akktivering
Sttrukturella/ffysiologiskaa faktorer
1. Tvvärsnittsyta
2. Koontraktionsty
yp/riktning (koncentrissk/isometrissk/excentrisk
sk)
3. Koontraktionsh
hastighet (foorce-velocity)
4. Muuskelns förk
kortningsgraad (length-ttension)
5. Bioomekanik
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26.

Sida 17 (21)
Poäng:

Tanken att Descartes var den förste att diskutera reflexer i modern mening har idag
ifrågasatts. Möjligen introducerades det moderna reflexbegreppet först av Marshall Hall
på 1800-talet. En kliniskt mycket använd reflex är patellar-reflexen. Det är en
sträckreflex och omfattar monosynaptiska nervbanor.
(a) Var finner vi nervcellskropparna i den monosynaptiska reflexbågen?
(b) Vilket sinnesorgan initierar sträckreflexer?
(c ) Vilket sinnesorgan aktiveras mest när en muskel kontraheras?
(3 p)
SVAR: (a) Dorsalrotsgangliet och ventralhornet i ryggmärgen (b) Muskelspolen
(c )Golgi senorgan.
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Sida 18 (21)
Poäng:

Redogör för kotpelarens ligament! (Ledning: du kan bortse från ligamenten kring de
övre nacklederna)
(3 p)
SVAR: Förväntas innehålla
redovisning av de längsgående
ligamenten utmed kotkropparna,
kotbågarnas och spinalutskottens
ligament.

Mb Bechterew eller ankyloserande spondylit är
en autoimmun sjukdom som bl.a. leder till att
kotpelarens ligament ”förbenas” så att
kotpelaren blir stel och utplanad.
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Sida 19 (21)
Poäng:

Vilka rörelser och ungefär hur mycket av dessa
rörelser kan utföras i en frisk höftled? Hur påverkar
ledens ligament rörligheten?
(3 p)
SVAR: Flexion >100o; Extension: 0-15o; Abduktionadduktion: 30-50o; inåt-utåtrotation 20-30o.
Ligamenten är spända när leden är
extenderad (förhindrar överextension) och
motverkar då: abduktion, pubofemorale);
adduktion, ileofemorale & isciofemorale ;
utåtrotation, ileofemorale; inåtrotation,
ischiofemorale.
Art. coxae är en belastad led som ofta
drabbas av förslitningsskador (pilen
marker del av leden där ledspringa saknas
helt d.v.s. ben står mot ben).
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29.
Vilka är de 3 lederna i skuldran och hur benämns skulderbladets
rörelser över bröstkorgsväggen? Ange också en (1)
muskel som kan utföra var och en av rörelserna!
(5 p)
SVAR: Förväntas innehålla SC, AC och GH lederna;
redogörelse för protraktion-retraktion, elevationdepression och uppåt-nedåtrotation med angivande av en
muskel för varje rörelse.

Rörelser i skuldran genereras genom
en samverkan i 3 leder och kan
avläsas genom att inspektera
skulderbladets rörelse.
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30.

Sida 21 (21)
Poäng:

Med hjälp av bifogade bildsida innehållande bilderna A-F, skall du besvara följande
frågor:
A: Vilka celler hittar man i det med röd pil markerade området? (0.5 p)
B: Bilderna (se cell markerad med röd pil samt schematiskt (1) och i högförstoring (2))
visar en cell som under vissa omständigheter kan omvandlas till en annan cell som
man kan hitta i den luckra bindväven. Vad kallas cellen som man hittar i bindväven?
(0.5 p)
C: Vilken specifik struktur pekar pilarna på? (0.5 p)
D: 1-3 markerar olika bindvävsskikt. Vad kallas det bindvävsskikt märkt med siffran 2?
(0.5 p)
E: Bilden visar lymfocyter i en lymfknuta. Beskriv i detalj vad stromat består av (se
pilar)? (0.5 p)
F: Ange något ställe i kroppen och namnge strukutren där man kan hitta denna
mikroskopiska bild? (0.5 p)

SVAR:
A. Kondrocyter. Pilen anger hypertrofizonen i epifysplattan.
B. Makrofag. Bilderna visar monocyter i perifert blod som när de lämnar blodbanan
kan omvandlas till makrofager.
C. Terminal cistern tillhörande sarkoplasmatiska retiklet. Mellan de olika terminala
cisternerna finns T-tubuli (T = transvers). 2 terminala cisterner + 1 T-tubuli = triad.
D. 2 = Endomysium. (1 = perimysium; 3 = epimysium).
E. Retikulär bindväv (retikulära fibrer). (Består i sin tur av av kollagen III).
F. 1. Symphysis pubis (blygdbensfogen); led i bäckenbenet (pelvis); 2. Ledbrosk i
sternoclavicular- och temporomandibularleder; 3. Menisker i knäled; 4.
Intervertebralskivor (anulus fibrosus).
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Uppgift 1.
Lymfocyters cirkulation i kärlsystemet och migration till olika vävnader (9 p)
Under en rond på kirurgkliniken frågar en patient som råkat ut för en allvarlig infektion om
hur egentligen lymfknutor fungerar, han har haft några svullna sådana under förloppet. Han
undrar vidare vad de har med blodet att göra, då någon ur personalen har kallat hans
tillstånd ”blodförgiftning”. Överläkaren säger att det tar för lång tid att besvara nu, vi skall ta
det vid tillfälle. Vid personalkaffet efteråt säger överläkaren lite generat att han minns något
vagt om recirkulation av lymfocyter mellan blod och lymfa, och undrar om inte du som har
läst immunologi ganska nyligen kan hålla ett kort föredrag om den moderna kunskapen för
läkarna på kliniken. Kan du göra ett kortfattat upplägg av detta föredrag nedan? Du bör
inkludera.
1A. En övergripande och schematisk anatomisk skiss av hur lymfocyter recirkulerar mellan
blod och lymfa, med namnen på de viktigaste typerna av kärl som är inblandade i denna
process. Du kan exempelvis börja med en lymfocyt i vänster kammare av hjärtat och
följa den.
(1 p)
Svarsaspekt: Skissen bör minimalt visa hur lymfocyter kan färdas med artärblod in i en
lymfknuta och där migrera ut i knutan, och att den sedan kan vandra vidare via lymfkärl till en
annan lymfknuta eller till större lymfkärl enligt ett ”biflodsystem” som leder till ductus
thoracius (eller ductus lymphaticus dexter), som leder tillbaka lymfan till det venösa återflödet
till höger förmak via vinklarna mellan vena jugularis interna och vena subclavia. För full
poäng krävs att man i skissen illustrerar 1) artär till lymfknuta 2) lymfkärl från lymfknuta 3)
antingen termerna ”afferent ” respektive ”efferent lymfkärl”, eller ”ductus thoracius” 4)
återkomst till venöst blod.

Lymfknutor spelar en central roll i lymfocyternas recirkulation, men också för produktion av
lymfocyter och genom sin relation till lymfkärlsystemet. Ditt föredrag bör därför innehålla en
kort redogörelse för strukturella komponenter i en lymfknuta med relevans för nedanstående
processer som du också bör beskriva kortfattat funktionellt.
1B.

Recirkulationen av lymfocyter mellan blod och lymfa

(2 p)

Svarsaspekt: Svaret bör innehålla utvandringen av lymfocyter från blod till lymfknutevävnad via
HEV i paracortex, och cellernas vidare transport till efferenta lymfkärl i hilus. En kvantitativ
aspekt på andelen lymfocyter i efferent lymfa som kommit denna väg är ett plus. (2 p)

1C. Produktion av fler lymfocyter (skilj gärna på de två huvudtyperna av lymfocyter här)
(1 p)
Svarsaspekt: Nyproduktion av lymfocyter sker genom klonal expansion i samband med
aktivering av cellerna i ett immmunsvar. Nybildning av B-lymfocyter sker huvudsakligen i
groddcentra, medan T-lymfocyter produceras i så kallade thymusberoende område, vilket är
paracortex. I båda fallen transporteras bildade celler vidare till efferenta lymfkärl.
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1D. Cirkulationen av lymfocyter mellan lymfknutor via lymfkärlsystemet

(2 p)

Svarsaspekt: Lymfknutan tar emot lymfocyter via afferent lymfa. I knutan cirkulerar cellerna
sedan via ett marginalsinus (randsinus) strax under bindvävskapseln, vidare till trabekelsinus
och märgsinus, för att till sist lämna knutan via efferent lymfa.

Om man jämför en icke aktiverad, ”naiv” lymfocyt, och en aktiverad lymfocyt som har fått
effektorfunktion, så kommer de att välja olika vägar i kroppscirkulationen (om de exempelvis
startar parallellt i hjärtats vänstra kammare).
1E.

Beskriv denna skillnad i vägval närmare, och berätta kortfattat vad som styr vägvalet
(inkludera gruppnamnen på minst två typer av molekyler och hur de verkar i denna
process, eller ange specifika namn för två olika molekyler som medverkar) (2 p)
Svarsaspekt: Den naiva lymfocyten kommer att utträda ur blodcirkulationen till en lymfknuta
via de artärer som förser dessa med blod (se fråga 1B ). Aktiverade lymfocyter som når
lymfknutor på samma sätt utträder inte ur blodcirkulationen där, utan passerar rakt igenom och
cirkulerar vidare. Däremot kommer aktiverade lymfocyter (men ej naiva) att utträda ur
blodcirkulationen i vävnader som är inflammerade (p g a skada eller infektion, postkapillärt, på
vensidan). Dessa vägval styrs av molekyler i de familjer som benämns kemokiner, kemokinreceptorer, cytokiner, cytokin-receptorer och adhesionsmolekyler. Uttrycket av lymfocyters
kemokin-receptorer och adhesionsmolekyler ändras när de aktiveras, så att de binder till
adhesionsmolekyler som uttrycks på blodkärl i inflammerade vävnader, och attraheras av de
kemokiner som finns samma vävnader. Innan aktiveringen hade lymfocyten andra
adhesionsmolekyler och kemokinreceptorer som i stället befrämjar migration till lymfknutor.
Cytokiner styr uttryck av adhesionsmolekyler både på lymfocyter och blodkärl i inflammerade
vävnader, och de styr också uttryck av kemokiner och kemokinreceptorer.

1F.

Se till att du i ditt föredrag inkluderar en kort förklaring om det övergripande
funktionella ändamålet med de processer som du har beskrivit.
(1 p)
Svarsaspekt: Övergripande ändamål/funktioner är i) att låta naiva lymfocyter cirkulera mellan
olika lymfknutor så att de kan få möjlighet att känna av om det antigen de har receptor för finns
i kroppen ii) att låta naiva lymfocyter kunna aktiveras, proliferera och differentiera om
antigenet presenteras i rätt form iii) att låta aktiverade lymfocyter kunna ta sig till
inflammerade vävnader där de genom sin effektorfunktion skall bekämpa bl a infekterande
agens. För full poäng krävs minst två av ovanstående.
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Kommentar efter rättning av uppgift 1A-F: Frågeställningarna var för många en
övermäktig uppgift och förmågan till överblick/integration bristfällig. Svaren höll sig
ofta inte inom respektive delfråga utan fakta kunde dyka upp lite varstans. Bedömningen har
varit mer tillmötesgående än från början avsett. I princip inget utrymme för högre poäng vid
eventuellt förnyad bedömning.
Några reflektioner:
•
•
•
•

•
•

Många har låtit bli att rita på första uppgiften. Vet inte varför. Det står ju tydligt att man
ska göra en skiss!
HEV är inte ett afferent blodkärl, utan det ligger helt inne i en lymfknuta. Karakteriseras
som en postkapillär venol.
Onödigt att kalla arterioler för afferenta och venoler för efferenta.
Det var väldigt få som nämnt att lymflocytflödet via HEV till efferenta lymfkärl är
kvantitativt överlägsen den lilla del som kommit in via afferenta lymfkärl, eller som
producerats i knutan.
Några har uppfattat det som att sista frågan gällde vitsen med immunförsvaret som sådant,
istället för recirkulationen.
Det har skrivits onödigt mycket om produktionen av B- och T-celler i benmärg och thymus.
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Uppgift 2. Tema ventilatorbehandling (12 p)
Ventilator- (=respirator-)behandling ges inte bara inom intensivvården utan även till i övrigt
helt friska personer när de skall vara sövda under en operation. Detta är för att man skall
kunna ge muskelavslappnande medel under nedsövningsperioden vid exempelvis ett operativt
ingrepp i buken. Hos hjärt-och lungfriska patienter försöker man efterlikna den normala
andningen när det gäller andetagens storlek och andningsfrekvensen.
2A. Redovisa de normala tryck-och volymvariationerna i brösthålan hos en vaken vilande
person som spontanandas (dvs med de egna andningsmusklerna). Hur förändras trycken
i brösthålan när samma individ är sövd, muskelavslappad och ventilatorbehandlad, men
har väsentligen samma storlek på andetagen och samma andningsfrekvens som när
han/hon var vaken.(4p)
Svarsaspekt: Det intrathorakala trycket bestäms av balansen mellan lungornas elasticitet
(som vill dra ihop lungan) och bröstkorgens elasticitet som verkar åt motsatt håll. Efter en
normal utandning och med avslappad muskulatur råder därför ett lätt subatmosfäriskt tryck i
thorax, dvs i pleurarummet., c:a -2—5 cmH2O. Vid spontanandning i vila sjunker det
intrathorakala trycket med ytterligare 3-5 cmH2O vid varje inandning när lungorna spänns
ut. Vid ventilatorbehandling måste ventilatorn övervinna lungans elasticitet genom att trycka
in luft i lungorna, varvid trycket i thorax blir mer positivt under inandningsfasen.
Kommentar efter rättning av fråga 2A:
Svaren har bedömts utifrån de uppenbara, och delvis förståeliga, problem många har haft att
förstås vad som skiljer ventilatorbehandling från vanlig ventilation.
I princip har 3 poäng getts för förståelse av vanlig ventilation och en sista 1 p om svaret visar att
man klurat ut /förstått att man behöver ett relativt övertryck från ventilatorn.
Missuppfattning av något väsentligt och/eller direkt felaktiga fakta har naturligt nog reducerat
poängsättningen.
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Uppgift 2. Tema ventilatorbehandling forts.
2B. På vilket sätt och genom vilken mekanism påverkas hjärtats minutvolym under
ventilatorbehandling, jämfört med spontanandning. Redovisa principerna för denna
mekanism i ett enkelt diagram.
(4p)
Svarsaspekt: ”Det venösa återflödet hos en vilande liggande person bestäms i hög grad
av det intrathorakala trycket. Vid spontanandning är det genomsnittliga trycket i thorax
subatmosfäriskt (=negativt) vilket gör att blodet ”sugs” in i thorax från bukhålan, där
trycket i genomsnitt är samma som i atmosfären. Under varje inspiration under
spontanandning rör sig diafragma aktivt i kaudal riktning vilket skapar ett positivt tryck
i buken och ett negativt i brösthålan. Denna ”respiratoriska pump” ökar det venösa
återflödet och därmed hjärtminutvolymen enligt Frank-Starlings princip. FrankStarlings princip innebär att hjärtats kontraktionskraft och därmed slagvolymen ökar
med den diastoliska fyllnadsgraden, som i sin tur ökar med det venösa återflödet. Visa
med ett enkelt tryck-volymdiagram. Vid ventilatorandning blir det intrathorakala trycket
under varje inandning i stället positivt och den respiratoriska aktiviteten blir i stället en
respiratorisk broms som hindrar det venösa återflödet. Hjärtminutvolymen blir därför
sänkt jämfört med spontanandning.”
Kommentar efter rättning av fråga 2B: En stor del av kursen har inte klarat denna
fråga medan 40 studenter hade full (4), eller nästan full (3,5) poäng på uppgiften.
Under tentamen gavs förtydligandet att den huvudsaliga skillnaden mellan spontan
och ventilatorassisterad ventilation är att i det senare fallet ”skjuts” luften ner i
luftvägarna. Trots detta har många inte kunnat analysera konsekvenserna av detta
för tryckförhållandena i thorax under andningscykeln och följderna för det venösa
återflödet.
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Uppgift 2. Tema ventilatorbehandling forts.
2C. Beskriv hur lungan, de båda pleurabladen och omgivande strukturer i bröstkorgen
principiellt är relaterade till varandra. Beskrivningen ska innefatta latinska benämningar
på relevanta anatomiska strukturer och det yttre pleurabladets olika avsnitt. (4p).
Svarsaspekt: Lungsäcken, pleura, kan liknas vid en lätt uppblåst plastpåse i vilken
lungan är intryckt från sidan så att pleura formas till två blad: Pleura
visceralis/pulmonalis sammanfogat med ytan på lungan, och pleura parietalis som
fäster mot omgivande strukturer i bröstkorgsväggen och mediastinum. Omslagsvecket
mellan de båda pleurabladen är beläget runt hilum pulmonis och mellan bladen finns
det potentiella hålrummet, cavitas pleuralis. Pleura parietalis kan på basis av vilken del
av omgivningen det fäster i delas in i pars costalis, pars diaphragmatica, pars
mediastinalis och cupula pleura, det sistnämnda den del av pleura parietale som sticker
upp i området innanför costa I. I perifera delar av lungsäcken finns s.k. recesser, varav
den största är recessus costodiaphragmaticus. Efter inandning fylls större del av
recesserna med lunga+pleura viscerale. Vid utandning ”krymper” lunga+pleura
viscerale och lämnar recesserna.

Kommentar efter rättning av fråga 2C:
Utfallet i underkant av vad som förväntades. Poäng har getts även för beskrivningar av
"omgivningen" (mediastinum/hjärtat etc), även om det specifika namnet (pars mediastinalis
etc) ej skrivits. ”Gränsfallen” har varit föremål för särskilt noggrann bedömning.
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Uppgift 3. (Område: Kroppsvätskor, njurfunktion, syra-basbalans) (12 p)
En vuxen man har kraftiga diarréer under drygt ett dygn. När symptomen lugnat ner sig har
han gått ner nästan 6 kg i vikt. Plasma osmolaliteten förändrades ej under diarréperioden och
inte heller serum Na+ koncentrationen (d.v.s. de är fortfarande normala). När han nu känner
sig något mindre utslagen gör sig såväl törst som hunger påminda. Han lyckas under loppet av
drygt en timme dricka 3 liter kranvatten.
Redogör, utifrån dina kunskaper om urinorganen och kroppsvätskorna, för hur de olika
vätskerummens volym och sammansättning är efter detta vattendrickande, jämfört med hans
normala tillstånd innan diarréerna började.
I din redogörelse bör även beaktas: Påverkan på vätskebalansreglerande hormoner av
diarréerna samt av det efterföljande vattendrickandet (vilka hormoner? vilka stimuli? vilka
effekter och verkningsmekanismer samt på vilka målceller?). Hur syra-basbalansen påverkas,
med angivande av förskjutningar i kroppens buffertsystem, BE, samt beskrivning av de
kompensationsmekanismer som kommer till användning.

Svarsaspekt:
För godkänt (8 p)krävs korrekt redovisning av tonicitetsförändring i kroppsvätskorna, att
hypovolemi kvarstår efter vattendrickandet, att Na+- och vattenretention erhålls via
aldosteron, angiotensin II och vasopressin, samt att en metabol acidos erhålls.
I ett väl strukturerat svar ska framgå insikten att den oförändrade plasmaosmolaliteten och
serum-Na+ anger att de omfattande vätskeförlusterna varit i stort sett isotona – m.a.o. stora
mängder elektrolyter, ffa Na+, har även förlorats. Det innebär att volymsminskningen av
extracellulärvätskan varit påtaglig. Allt förlorat vatten har inte ”tagits” från ECV, men
merparten. Substitutionen med 3 liter rent vatten utgör endast ca hälften av förlorad vätska,
samt inget av de elektrolyter som förlorats. En del av viktnedgången är också att hänföra till
minskade energidepåer. Det intagna vattnet fördelar sig som vatten gör normalt i kroppen,
d.v.s. 1/3 (1 liter) i ECV och 2/3 (2 liter) i ICV. ECV volymen således fortfarande klart lägre
än vid situationen innan diarrén – kvarstående hypovolemi. De två litrarna till ICV ger i stort
oförändrad volym jämfört med normalsituationen, eventuellt något ökad (hur mycket som
tagits från ICV delvis avhängigt hur mycket kalium som förlorats). Osmolaliteten i
kroppsvätskorna sjunker, liksom serum-Na+- koncentrationen.
Förutom korrekt beskrivning av aktuella stimuli, effekter och verkningsmekanismer för
vasopressin, RAS-aldosteron ges poäng för ett resonemang kring motstridande signaler för
AVP-insöndringen efter vattendrickandet (sänkt osmolalitet och hypovolemi) där graden av
hypovolemi avgör om ökad insöndring trots sänkt osmolalitet.
Diarrén med kraftig hypovolemi som följd förväntas ge en metabol acidos. Tarmsekretet, ffa i
colon, innehåller bikarbonat, vilket ger förlust av bas, vilket anges med korrekt beskrivning
av förskjutningar i buffertsystemen. Insikt om att den påtagliga hypovolemin i den aktuella
situationen också bidrar till acidos genom ev. minskning av GFR och därigenom reducerad
mängd Na+ till tubuli vilket i sin tur minskar vätejonsekretionen (Na-H antiport). Blodets
buffertar vänsterförkjuts mot ökad H2CO3(CO2 + H2O) samt HProt och mängden buffrande
baser minskar.
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Kommentar efter rättning av uppgift 3: Relativt bra resultat på frågan. Vanligaste problemet var att
förstå att personen är fortsatt dehydrerad (i princip 6 l vätskeförlust som ersätts med 3 liter vatten)
efter vattendrickandet samt att merparten av förlusterna tagits från ECV. Detta faktum har
modifierat kraven för godkänd poäng (8) jmfrt med vad som anges i svarsaspekten. I frågan ingår
att förstå att förlusterna under diarréerna varit isotona (vilket flertalet klarat)samt att enda rimliga
huvudsakliga ”osmol” i den förlorade vätskan har varit Na- och Cl-joner (med volymsminskning av
ffa ECV som följd). Svårigheterna med förståelse av förändringarna i vätskerummen av såväl
diarréerna som efterföljande vattendrickande lite förvånande då en av övningsuppgifterna i det
material som finns på kurswebben avhandlar samma förlopp.
Syra-basrubbningen har inte vållat några problem att besvara korrekt. Förskjutningen av
buffertsystemen (ffa vätekarbonatbufferten) har dock renderat varierande svar, men som inte har
fått några ”tyngre” poängkonsekvenser. En del av angett vad som händer efter inträdd
kompensation, medan andra har följt ”minnesregeln” med vänsterförskjutning av såväl
vätekarbonat- som ”prot”-bufferten vid metabol acidos, utan eftertanke på vad som sker vid förlust
av bas (se s. 63 i ”syra-bas kompendiet).
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Uppgift 4. (Område: endokrinologi & reproduktion) (12 p)

Linda, 26 år, är gravid. Hon har en del frågor till dig, inte bara kopplade till hennes graviditet.
Hon har på egen hand skaffat sig god inblick i medicinsk terminologi.
4A. Hon undrar vad det är för hormon man kan mäta tidigt i graviditeten som tecken på
detta? Hon undrar också var det bildas och vad det har för funktion?
(2 p)
Svar:
Linda har också hört att det sker en hel del förändringar av hormonproduktionen i kroppen.
Av lite oklara skäl vill hon veta mer om binjurarna under ”normala” förhållanden, d.v.s. inte
kopplade till hennes graviditet
.
4B. Hon undrar hur binjurarna ser ut, vilka delar de består av, vilka hormoner som bildas
där och vad är deras viktigaste effekter samt hur frisättningen av dessa hormoner
regleras.
(8 p).
Svar:

Lindas graviditet avlöper normalt och efter 9 månader får hon en frisk gosse.
4C. För att amningen ska fungera krävs f.f.a. två hormoner. Vilka är dessa hormoner och
vad har de för effekter av betydelse för amningen?
(2p)
Svar:
Svarsaspekt:
4A. hCG (humant choriongonadotropin) bildas av embryot/placenta. Ser till att corpus
luteum bevaras och kan fortsätta producera progesteron.
4B. I svaret skall ingå: medulla samt cortex och dess 3 lager (2 p)
noradrenalin/adrenalin, aldosteron, kortisol, androgener (2 p)
Effekter: översiktligt (för 2 p krävs att man åtminstone nämner metabola effekter (lipolys,
höjer glukos, proteinnedbrytning) kardiovaskulära effekter, och vätskebalans).
Reglering: symp nervsystemet, RAAS, ACTH, kalium (2p)
4C. Oxytocin – mjölkejektion. Prolaktin – mjölkproduktion.
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Uppgift 5. (Område rörelseapparaten) (12 p.)
Cirkelrörelse, circumduction, är en kombination av flexion, extension, abduktion, adduktion
och ofta rotation (3 rörelseaxlar) och kan utföras i vissa typer av leder. Vidstående figurer
visar att såväl armen som benet kan föras i en cirkelrörelse i relation till bålen.

Fundera nu igenom hur dessa två cirkelrörelser genereras hos den friska individen och
redogör därefter för en maximal cirkelrörelse av ben respektive arm.
Ledning: Vilka rörelseaxlar i vilka leder är aktuella?
Finns det begränsningar betingat av ledernas/skelettdelarnas form och
ligamentapparat?
Vilken/vilka muskler är viktiga för cirkelrörelsens olika komponenter?
Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan armen och benets cirkelrörelser och
varför tror du det är så?
Din redogörelse ska i sin helhet innefattas på 1 A4-sida. Tänk därför igenom redogörelsen
innan du börjar skriva. För full poäng krävs korrekt redogörelse av cirkelrörelse av arm och
ben med en tydlig disposition. Felaktiga påståenden ger poängavdrag.
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Svarsaspekt: (Max 1 A4 sida)En redogörelse förväntas innehålla:
Redogörelse som klargör att cirkelrörelsen i benet sker över art. coxae’s rörelseaxlar; medan
motsvarande rörelse av armen genereras genom ett samspel mellan SC, AC och GH lederna, inklusive
beskrivning av rytm och ledernas relativa bidrag . (4p);
Beskrivning av art. coxae djupa ledpanna, ledläpps samt ligamentapparats betydelse för rörlighet och
stabillitet i leden; tt collum femoris ökar rörligheten. Motsvarande resonemang om SC, AC och GH
som utmynnar i att dessa leder har små anläggningsytor och svagt ligamentärt stöd. Stor rörlighet där
stabillitet erhålls av muskulatur med resonemang kring rotatorkuff samt scapulas stabiliserande
funktion i o m att det är fäste/ursprung för en mäktig skuldermuskulatur och samtidigt har en stor
anläggningsyta mot bålen. Beskrivning av tvångsmässig rotation av humerus för att komma in under
det osteofibrösa taket för fullt rörelseutslag (4p)
Redovisning av en betydelsefull muskel för varje delkomponent av cirkelrörelsen av arm respektive
ben (3p)
Resonemang baserat på olikheter i hur arm respektive ben ledar mot bålen där det framgår att benets
rörelseinskränkning (flexionen undantaget så är det bara ca hälften av rörelseutslaget i armen) ger
stabillitet och ett viktbärande som i stående huvudsakligen tas upp av passiva element som skelett och
ledband. Armen är inte belastad med kroppsvikten normalt och lederna behöver då inte samma stabila
konstruktion och stöd. Arbete med armen under stor belastning (t.ex. gå på händerna) kan ske under
kortare perioder då i huvudsak aktiv muskulatur stabiliserar ledgångarna. (1p)

Kommentar efter rättning av uppgift 5: Bra resultat på frågan även om många känt sig osäkra på
vad som efterfrågats. Relativt vanligt att man missat/underlåtit att redogöra för de viktigaste
skillnaderna mellan armens respektive benets cirkelrörelser.
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Uppgift 6. Marathonlöpning (9 p)
6 A. Vilken typ av metabolism och energikällor används framför allt vid långa
uthållighetsarbeten, t ex maratonlöpning? Varför?
(3 p)
6 B. Hur förbättrar uthållighetsträning muskelcellernas metabola system?
(2 p)
6 C. Under ett maratonlopp kan muskelcellernas funktion försämras så att de blir svagare och
långsammare, d.v.s. de blir uttröttade. Beskriv två tänkbara orsaker till muskeltrötthet
under ett maratonlopp.
(2 p)
6 D. Andningen ökar under ett intensivt uthållighetsarbete. Detta kan ske genom en ökad
andningsfrekvens och/eller ökad volym i andetagen. Vilka problem uppkommer när
man andas med hög frekvens respektive med djupa andetag?
(2 p)

Kortfattad svarsaspekt:
A. Aerob nedbrytning av glykogen och fett. Ger mest ATP och ”ofarliga” slutprodukter
(CO2 och H2O).
B. T ex ökad mitokondriekapacitet, ökad kapacitet att bryta ned fett, fettinlagring i
muskelcellerna.
C. Akut uttröttning (t ex i uppförsbacke) pga överstiger den aeroba kapciteten och
tvingas använda anaerob metabolism; viktigaste enskilda orsaken till försämrad
muskelfunktion är ökad mängd fosfatjoner pga nedbrytning av kreatinfosfat.
Glykogenförråden tömda mot slutet av loppet. Återstår gör då bara fettnedbrytning
vars maximala kapacitet att producera ATP bara är c:a 50% av fett- +
glykogennedbrytning.
D. Hög frekvens: högt luftmotståndet samt dead space utgör en stor del av
andningsvolymen. Djupa andetag: krävs stora krafter för att vidga bröstkorgen vid
inandning.
Kommentar efter rättning av uppgift 6: Överlag gott resultat på uppgiften. Den sista delfrågan
missuppfattades av många och ”kopplades” inte till sammanhanget. Har bedömts med viss
hänsyn till detta faktum.
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Uppgift 1. (Område blod & immunsystemet) (6 p)
I en tänkbar framtid läser din dotter eller son kanske medicin på KI. Man har återinfört en
blodlaboration och dottern/sonen har med sig hem ett blodutstryk av sitt eget blod och ett
benmärgsutstryk som lånats ut av kursledningen.
Dottern/sonen vill nu ha hjälp med identifikation av celler i preparaten, och gärna med en
förklaring om hur cellerna är relaterade till varandra. Som en uppmjukning inför denna
utmaning, besvara dessa delfrågor:
1:A. I blodutstryket ses två olika slags blodkroppar med det gemensamma att de saknar en
cellkärna. Vilka två slags blodkroppar rör det sig om? En ytterligare typ av blodkropp
kan beskrivas som att den är rödfärgad (preparatet färgat med Giemsametoden) och har
en cellkärna som ofta är uppdelad i 2 segment. Vilken celltyp rör det sig om då? Ange
en fullständig beteckning!
(1,5 p)
SVARSASPEKT: De blodkroppar som saknar cellkärna är erytrocyten och trombocyten. Den
tredje celltypen som efterfrågas är en segmentkärnig, eosinofil granulocyt.
1:B. I benmärgsutstryket ses en mängd olika förstadier till alla typer av blodkroppar. Rita
schematiskt en bild av en polykromatofil erytroblast och ange två karakteristiska
egenskaper (välj något av följande: cellens storlek, kärnans form, kromatinets
morfologiska egenskaper, cytoplasmans färgbarhet och eventuella granulaförekomst).
(1,5 p)
SVARSASPEKT: Exempel på egenskaper hos den polykromatofila erytroblasten: rund, cirka
12-15 μm, rund kärna, schackbrädesmönstrat kromatin, inga granula, både basofila och
eosinofila inslag i cytoplasman.

1:C. En särskilt besvärlig detalj att förstå när det gäller blodbildningen (hemopoesen) är olika
cellscheman som illustrerar detta. I vissa scheman illustreras hur en pluripotent stamcell
utvecklas till unipotenta stamceller, och vidare till progenitorceller. I andra scheman
visas hur en så kallad hemocytoblast utvecklas till andra celltyper. Ange två typiska
morfologiska egenskaper hos hemocytoblasten och förklara celltypens relation till
stamceller och mogna blodkroppar. Ange också stamcellens utseende.
(3 p)
SVARSASPEKT: För full poäng krävs två morfologiska egenskaper, ex kraftig basofili,
luckert kromatin, rödtonad cellkärna, cytoplasmautskott, nukleoler men inga cytoplasmatiska
granula. Vidare förväntas en utläggning om hemocytoblasten något i stil med följande: är det
första morfologiskt urskiljbara cellstadiet i hemopoesen, utvecklas från stamceller, och
utvecklas själv till alla de olika mogna blodkropparna. För att få ihop schemana måste man
anta att hemocytoblasten är funktionellt heterogen, dvs att vissa av dem redan är på väg att
utvecklas till erytrocyt, andra till en granulocyt, etc. Det är ingen stamcell. Stamcellen kan
utseendemässigt inte skiljas från en lymfocyt
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Uppgift 2. (Cirkulation & respiration) (14 p)
Plötslig hjärtdöd hos unga idrottsutövare är sällsynt, men får av naturliga skäl mycket
uppmärksamhet i medierna. Ärftliga rubbningar hos vissa av myokardiets jonkanaler kan ge
upphov till syndrom (=grupp av samtidiga symptom) med onormalt kort eller onormalt lång
QT-tid. Vid dessa syndrom finns en ökad risk för svåra och i värsta fall dödliga
hjärtrytmrubbningar vid svår fysisk och psykisk stress. I vissa länder rekommenderas därför
EKG-undersökningar hos unga idrottsutövare för att förebygga plötslig hjärtdöd. QT-tiden
mäts från början av Q-vågen till slutet av T-vågen.
2:A. Rita en normal EKG-kurva och markera med beteckningar de olika vågorna i kurvan.
Markera QT-tiden. Markera även PQ-tiden, samt ange ungefär hur lång den skall vara
normalt.
(2p)
SVARSASPEKT:
PQ-tid beroende av hjärtfrekvensen. Normalvärde vid vilofrekvens (70
/mini): 0,12-0,20 s

2:B. Ange vad nedanstående bipolära extremitetsavledningar kallas:
a

b

(1,5 p)

c

SVARSASPEKT: a: II; b:I; c:III

2:C. Ange hur du skulle koppla ihop elektroderna i vidstående figur för att få avledning aVL!
SVARSASPEKT: hö arm och vä ben sammankopplas och utgör referens för
explorerande elektrod på vä arm.
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2:D. Rita ett diagram av en aktionspotential hos en myokardcell i hjärtats kammare. Under
kurvan, rita in permeabilitet/konduktans för tre olika typer av jonkanaler med korrekt
tidsförlopp och förklara hur dessa kanaler påverkar aktionspotentialens utseende. Ange
en möjlig konduktansförändring som kan ge upphov till lång QT-tid.
(5 p)
SVARSASPEKT:
I svaret skall framgå tidsaxel och aktionspotentialens duration. Na konduktansen ökar
under upstroke-fasen och ansvarar för den snabba depolariseringen. Ca konduktansen
ökar långsammare och orsakar platåfasen. K-konduktansen sjunker initialt men ökar
under slutet av aktionspotentialen vilket bidrager till repolarisationen. Long QT tid
kopplas till förlängd aktionspotential och kan orsakas av bl.. mutationer i Na och K
kanaler
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2:E. Beskriv strukturen hos hjärtats retledningssystem i en figur samt ange vilken typ av
celler som finns i dess olika delar. Beskriv med namn och uppbyggnad den struktur
genom vilken aktionspotentialer kan gå från en cell till en annan i retledningssystemet
(liksom mellan myokardceller).
(4p)
SVARSASPEKT:

Nodus sinuatrialis (SA)

Nodus atrioventricularis (AV)
Fasciculus
atrioventricularis:
His’ka bunten
(truncus)
Crus dextrum/sinistrum

Purkinjefibrer
(rr. subendocardiales)
Celler:
Pacemakerceller (SA-knutan, AV-knutan).
Retledningsceller (= Purkinjefibrer) (His’ka bunten; Crus dx + sin, Purkinjefibrer)
I svaret kan med fördel även nämnas de internodala buntarna mellan SA- och AVknutorna vars förekomst hos människa inte är helt okontroversiell. De består av
Purkinjeliknande fibrer.
Överföringen av aktionspotentialer mellan cellerna (retledningssystemets celler liksom
myokardceller) sker via ”gap junctions” (nexus). Mellan myokardceller är de
koncentrerade till laterala delarna av kittlinjerna (”intercalated disks”). Gap junctions är
uppbyggda av subenheter av proteinfamiljen connexiner. Tillåter passage av joner
mellan cellerna.
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Uppgift 3. (Område blod, kroppsvätskor och urinorgan) (13 p)
Hemoglobin och albumin är de två proteiner i blod som det finns mest av (störst mängd per
liter). Deras funktioner illustreras vid sjukdomar som ger brist på hemoglobin eller albumin.
3:A. Var bildas dessa två proteiner samt var finns de och utövar sin verkan normalt? Beskriv
kortfattat strukturen för respektive protein.
(3 p)
SVARSASPEKT: Hb, benmärgens rbc-förstadier. Järn, tetramert protein, två alfa- och två
beta-subenheter, M.W 4 x 16.000. Albumin, levern. Dominerande plasmaprotein. Finns dock i
varierande mängd i interstitiell vätska. Monomer, MW:ca 70.000

3:B. Beskriv hemoglobinets funktioner i relation till strukturen. Beskriv även översiktligt
sjukdomsgruppen som karaktäriseras av brist på hemoglobin.
(3 p)
SVARSASPEKT: Syretransport, koldioxidtransport (karbamino-Hb), buffrande protein.
Syremättnadskurvan, se exempelvis figurer 9-27 och 9-28 i blå boken. Sigmoidalt förlopp pga
kooperativitet. Beroende på om en monomer binder O2 eller inte, så påverkas tredimensionell
struktur för grannarna i Hb-tetrameren på olika sätt. Om en monomer binder O2 blir det
sålunda lättare för grannarna att också binda O2. Högerförskjutning innebär svagare bindning
mellan O2 och Hb, inträffar då Hb binder proton eller koldioxid (alltså vid surt pH, högt pCO2).
Även vid hög temperatur. Dessa tre faktorer gör att O2 lossar från Hb i metabolt aktiv vävnad
(arbetande muskel). Högerförskjutning kan även orsakas av hög halt 2,3-DPG. Inträffar vid
långvarig syrebrist (dygn), som vid anemi eller vistelse på hög höjd
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3:C. Beskriv albuminets funktioner. När kan brist uppkomma, och vad ger brist för problem?
(3 p)
SVARSASPEKT: Kapillärväggen normalt ej permeabel för albumin, därmed orsakas osmos
över detta semipermeabla membran av albumin. Donnan-jvt, som har sin orsak främst i
snedfördelningen av albumin (med negativ nettoladdning) resulterar i större halt små joner i
plasma än i ISV, även detta bidrager (ca 50%) till osmosen över kapillärväggen. Osmosen
orsakad av proteiner i plasma (främst albumin) ger upphov till det kolloido-osmotiska trycket
(3kPa), som är en del i Starlingjämvikten. Albuminbrist (svält, njursjukdom) ger ödem. Vidare
fungerar albumin som buffert (jfr d), och albumin binder och transportrerar många ämnen i
plasma, t ex fria fettsyror

3:D. Alla proteiner har en buffrande verkan, i termen prot- ingår koncentrationen buffrande
baser som sitter på protein. Hur mycket av blodets buffrande baser utgörs av prot-, samt
vad utgör resten? Bedöm syrabas-status, med hjälp av bifogade nomogram, för följande
två arteriella blodprover. Hur har blodets buffertar förskjutits, beräkna prot- för
respektive blodprov.
pH=7,15; pCO2=2,5 kPa
pH=7,61; pCO2=2,5 kPa
(4 p)
SVARSASPEKT: Blodets buffertar med buffrande baser (komponenter i BB) markerade. Hb kan
tecknas som en särskild buffert, alternativt får Hb-bufferten ingå i prot-bufferten tillsammans med
albumin och alla andra buffertar förutom bikarbonatbufferten:
CO2 + 2H2O ↔ H2CO3 + H2O ↔ HCO3- + H3O+
b-bas
↓↑
protH + H2O ↔ prot- + H3O+
b-bas

HHb + H2O ↔ Hb- +
b-bas

↓↑
H3O+

För normalt arteriellt blod är pH 7,4 och pCO2 är 5,3 kPa. Prot- utgör knappt hälften ( 23,5 mM) av
totala halten buffrande baser (48 mM). Resten utgörs av vätekarbopnat (24,5 mM)ns nomogram).
Det första blodprovet (pH=7,15; pCO2=2,5 kPa) är från en person med metabol acidos. Enligt SA
linjära nomogram är base excess (BE, förändringen i BB) -22, samt [HCO3-] är 6 mM. Alltså är BB
26 mM, och prot- 26-6=20 mM. Detta är en metabol acidos med respiratorisk kompensation, pCO2
har ju sjunkit. Jämvikterna i båda buffertsystemen har vänsterförskjutits enligt jämvikterna ovan.
Det andra blodprovet (pH=7,61; pCO2=2,5 kPa) är från en person med respiratorisk alkalos. Enligt
SA linjära nomogram är base excess (BE, förändringen i BB) ±0, samt [HCO3-] är 19 mM. Alltså är
BB 48 mM, och prot- 48-19=29 mM. Alltså är detta troligen en akut respiratorisk alkalos, metabol
kompensation har ännu ej hunnit uppkomma. Då detta är en ren respiratorisk syrabas-rubbning är BB
konstant. Jämvikterna i vätekarbonatbufferten har vänsterförskjutits, medan de har högerförskjutits i
Prot- bufferten.
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Uppgift 4. (Område endokrinologi) (12 p)
4:A. Beskriv med figur och text den endokrina delen av pankreas med avseende på utseende,
sammansättning av olika celltyper och ange vilka substanser som insöndras av
respektive celltyper. Vilken endokrin celltyp dominerar?
(4 p).
SVARSASPEKT:
De Langerhanska cellöarna utgör den endokrina delen av pancreas, som ligger inbäddad i
exokrina pancreas. Varje cellö kan innehålla allt från ett fåtal celler till flera hundra celler. I ett
htx-eosinfärgat snitt av pancreas framträder de Langerhanska cellöarna som ljusa runda
strukturer. Cellöarna har en omfattande blodförsörjning som bidrar till att transportera de
secernerade/insöndrade substanserna till respektive målceller.
Endokrin celltyp
A-celler (α-celler)
B-celler (β-celler)
D-celler (δ-celler)
F-celler (PP-celler)

Hormon/substans
Glukagon
Insulin
Somatostatin
Pancreatic polypeptide (PP)

De insulinproducerande B-cellerna (β-celler) är dominerande.
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4:B. Redogör för de viktigaste faktorerna för reglering av pankreashormonernas insöndring,
de aktuella hormonernas viktigaste effekter samt illustrera i vilka situationer de
huvudsakligen är verksamma.
(6 p).
SVARSASPEKT: Mycket parakrin reglering där somatostatin hämmar insulin och glukagon.
Glukagon stimulerar insulin och somatostatin. Insulin hämmar somatostatin.
Insulin stimuleras av glukos men även av aminosyror och fett. Frisätts således vid måltid för att
öka glukosupptaget i vävnaderna. Stimulerar glykogenes, glykolys, proteinsyntes och lipogenes.
Hämmar glykogenolys och glukoneogenes.
Glukagon stimuleras av hypoglykemi men även av vissa aminosyror. Glukagon frisätts således
mellan måltid, vid fasta och arbete. Stimulerar glykogenolys och glukoneogenes. Somatosatin
hämmar – förtuom insulin och glukagon – tex magsäckstömning, blodflöde i GI-kanalen,
tarmmotorik och exokrina pancreas.
Även automnoma nervsystemet har stor betydelse för regleringen av hormonerna i endokrina
pancreas.

4:C. I magtarmkanalen finns det peptider som har så kallad inkretineffekt: vad betyder det
och ge exempel på två sådana peptider!
(2 p)
SVARSASPEKT: Inkretiner är faktorer som stimulerar insulinfrisättning tex GIP,
GLP-1 och CCK
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Uppgift 5. (Område rörelseapparaten) (12 p.)

Bilden visar Matthias Steiner som tappade taget under sitt lyft i +105‐kilosklassen (REUTER).

Våld mot nedre delen av halskotpelaren förekommer kanske oftast i samband med
trafikolyckor. Redogör för vilka rörelser som kan utföras här (C3-C7) och hur nedre
halskotpelaren är uppbyggd med avseende på leder, stödjande ledband och mellankotsskivor.
Vilka symtom/tecken skulle du söka efter i anamnes och status hos en patient (t.ex.
tyngdlyftaren ovan) som fått spinalnerv C6 inklämd på vänster sida?
Ledning: Redogör för vilka rörelser som är möjliga och deras ungefärliga storlek. Beskriv
förbindelserna mellan kotkropparna som möjliggör rörelserna. Redogör för
kotpelarens ligament (C3-C7). Beskriv mellankotsskivornas komponenter och hur de
fungerar i samband med olika rörelser. När du redovisar tecken/symtom på
inklämning av vänster C6 spinalnerv glöm inte att beskriva hur du undersöker
sensoriska och motoriska komponenter.
Svar på särskild sida!
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SVARSASPEKT uppgift 5:
Rörelser här kan ske i alla 3 plan men är klart mindre än i den övre halskotpelaren (se figur i
kompendiet). Svaret förväntas innehålla en beskrivning av zygapophysiallederna mellan kotorna samt
intervertebraldiskarnas omformning som är nödvändiga för att inte själva kotkroppen (corpus
vertebrae) ska förhindra rörelserna.
Discus intervertebralis består av en inre del (den trögflytande nucleus pulposus, med hög halt av
vattenbindande proteoglykaner) som omges av flera lager (lameller) med trådbrosk (anulus fibrosus)
där trådarna har alternerande riktning (men ca 65 graders lutning mot kroppens längsaxel). Svaret
bör innehålla beskrivning av hur nucleus pulposus omformas och vilka trådar i anulus fibrosus som
belastas vid olika rörelser. (Vrid rörelser är mest riskabla men även flexion ger en asymmetrisk
belastning av trådarna och därmed risk för skada.). Ett fullständigt svar förväntas innehålla
redovisning av de längsgående ligamenten utmed kotkropparna, kotbågarnas och spinalutskottens
ligament.
Tecken/symtom på inklämning av vänster spinalnerv C6, bör innehålla redovisning av sensoriska
störningar av C6 dermatom/sklerotom och hur det kan testas samt motorisk påverkan som testas
genom grov kraft samt relevanta reflexer av påverkad muskulatur på vänster sida; höger sida
fungerar som kontroll.
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Uppgift 6. (Område muskelaktivitet och arbetsfysiologi) (6 p)

6:A. Vilka två sätt använder nervsystemetet för att kontrollera aktiviteten i våra
skelettmuskler?

(2 p)

SVARSASPEKT: Kontrollerar anatalet aktiva motoriska enheter och frekvensen av
aktionspotentialer i aktiva motoriska enheter

6:B. Vilka två processer i skelettmuskelcellerna förbrukar mest energi under en kontraktion?
(2 p)
SVARSASPEKT: Korsbryggecykeln och pumpning av Ca2+ tillbaks in i det sarkoplasmatiska
retiklet

6:C. Förklara varför skelettmuskelcellerna konsumerar mer energi när man går uppför än
nedför en backe.
(2 p)
SVARSASPEKT: Muskelcellerna är svagare när de jobbar koncentriskt (dvs går uppför) än
när de jobbar excentriskt (går nedför), dvs det krävs en större grad av muskelaktivering för att
gå uppför. Korsbyggorna cyklar snabbare, och gör därmed av med mer ATP, vid koncentriska
kontraktioner.
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6:D. Våra skelettmuskler innehåller olika fibertyper, dvs skelettmuskelceller med olika
metabola och kontraktionsegenskaper. Beskriv de olika fibertyperna i våra muskler och
fördelar med att skelettmusklerna har olika fibertyper.
(3 p)
SVARSASPEKT:
Typ I – långsam, ffa oxidativ metabolism, mycket uthållig, aktiveras tidigt.
Typ IIA – mellan typ I och IIX
Typ IIX – snabb, ffa anaerob metabolism, tröttas lätt, aktiveras sent.
Organisationen med olika fibertyper gör det möjligt för oss att klara av både mycket långvariga
aktiviteter utan avsevärda metabola problem och samtidigt kunna förflytta oss mycket snabbt, t
ex vid någon form av fara. Beskriv förhållandet mellan kraft och muskellängd under en
isometrisk kontraktion.

6:E. Ökat användande av skelettmuskulaturen (d.v.s. fysisk träning) har ett flertal positiva
effekter på kroppens funktioner och kan förhindra ett flertal allvarliga
sjukdomstillstånd. Nämn tre generella positiva effekter av fysisk träning (dvs effekter
som inte direkt relaterar till muskelcellernas kontraktionsförmåga och uthållighet). (3 p)
SVARSASPEKT:
T ex förbättrad hjärt-lungkapacitet, förbättrad kärlfunktion, förbättrad blodsockerkontroll och
motverkar insulinresistens.
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Tema 1. Blodet och immunsystemet (12 p.)
1:1

Redogör för följande aspekter på lymfatiska organ:
a) Nämn minst ett primärt (centralt) lymfatiskt organ respektive ett sekundärt (perifert)
lymfatiskt organ.
b) Beskriv med text och bild den histologiska strukturen av en lymfknuta och ange vad
som huvudsakligen skiljer strukturen från strukturen hos två andra lymfatiska organ
(välj valfritt). Härmed avses sådant som kan användas för att i ljusmikroskopet avgöra
vilket organ som är vilket.
c) Redogör för den struktur i lymfknutan som är involverad i vandringen av lymfocyter
från afferent blod, genom kärlväggen, och in i lymfknutevävnaden.
(3 p)
Svarsaspekt:
a) Som primära lymfatiska organ räknas thymus och benmärg. b) Skillnaden mellan
lymfknutor och andra lymfatiska organ kan röra sådant som förekomst av kapsel, ytepitel,
bark/märg, marginalsinus, groddcentra, avsaknad av Hassalls kroppar, centralartärer mm
som annars kan förekomma. Under delfråga c) avses HEV (high endothelial venule)och svaret
bör innehålla information om dess unika struktur jämfört med andra postkapillära venoler,
lokalisationen i lymfknutan, samt gärna någon funktionell aspekt hos själva blodkärlet.

1:2

a) Järn och koppar är viktiga spårämnen som behövs vid syretransporten ut till
vävnaderna samt för funktionen av vissa enzymer. Hur transporteras/lagras dessa
spårämnen i blodplasman? Beskriv även hur järn kan ”räddas” från utsöndring i urinen
vid hemolys?
(1.5p)
Svarsaspekt: Metall-bindande/transporterande proteiner. Ceruloplasmin binder koppar
medan transferrin binder järn. Plasmaproteinet haptoglobin binder hemoglobin-dimerer
vid hemolys. Haptoglobin-hemoglobin komplexet metaboliseras sedan snabbt i bl a
levern till ett järn-globulin komplex och bilirubin. Detta medför att järnet inte förloras
till urinen. (Även hemopexin och albumin har en järn”räddande” funktion genom att de
binder till fritt hem i blodet.)

b) När vi skadar oss och en blödning uppstår sätter hemostasen in och
blodkoagulationen aktiveras. Beskriv den avslutande delen av koagulationskaskaden
som är gemensam för såväl yttre (”extrinsic”) som inre (”intrinsic”) stimulering och
som leder fram till att ett fast blodkoagel bildas. Beskriv de gemensamma stegen och
ange vilka proteiner / enzymer som är inblandade.
(1.5p)
Svarsaspekt: Protrombin aktiveras till trombin av Faktor X. Trombin aktiverar i sin tur
fibrinogen till fibrin. Fibrinmolekylerna binds till varandra genom protein-protein
interaktioner och ett tredimensionellt fibrinnätverk uppstår som slutligen ”armeras”
genom tvärbindning effektuerad av enzymet transglutaminas (Faktor XIII).
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1:3 Vid vävnads-skada (eller infektion) kan även en annan biologisk kaskad i blodet, än den
i fråga 1.2 b, aktiveras, det s.k. komplement-systemet. Ur molekylär synvinkel finns det
olika initiala aktiveringsvägar av komplement, den ”klassiska vägen” respektive ”lectinvägen”. Beskriv och jämför de två olika typer av molekyler som aktiverar komplement
via dessa två vägar. Inkludera följande i diskussionen för var och en av det två typerna
av molekyler: a) Vilken del av immunsystemet, den adaptiva eller konstitutiva, ingår
den i? b) var (organ eller celler) syntetiseras de?
Oberoende av vilken väg som initierat komplementkaskaden, så leder denna till flera
olika gemensamma effektorfunktioner som ingår i försvaret mot infektioner. Ge två
exempel på olika effektor-funktioner.
(3 p)
Svarsaspekt: Klassiska vägen aktiveras via immunglobuliner eller antikroppar som bundit till
antigen. Immunglobuliner syntetiseras av B-lymfocyter (huvudsakligen av B-lymfocyter som
differentierat till plasmaceller, och som återfinns i lymfatisk vävnad och i benmärg).
Immunglobuliner ingår i det adaptiva immunförsvaret. Lectinvägen aktiveras via
Mannosbindande lectin, som binder till terminala mannosrester på glykokonjugat i
bakterieväggar (cellerna i vår kropp har vanligen inte mannosrester terminalt).
Mannosbindande lectin syntetiseras i levern och ingår i det konstitutiva immunförsvaret.
Exempel på effektorfunktioner efter aktivering av komplementkaskaden är 1) opsonisering, d. v.
s. underlättande av fagocytos av de mikroorganismer till vilka aktiverade komplement faktorer
bundit 2) formering av porer och lys av mikroorganismer som bundit komplement 3) ökad
permeabilitet i blodkärlsväggar (vilket underlättar rekrytering av fler immunceller som kan
bekämpa mikroorganismer) genom att endotelceller påverkas av små kluvna fragment av
komplement-molekyler.

1:4

I lymknutor kan de ske s.k. klonal expansion. Diskutera denna process kortfattat.
Inkludera bl.a. följande i ditt svar:
a) Två typer av immunceller som kan genomgå klonal expansion
b) Vad är det som initierar klonal expansion?
c) Vad innebär processen?
d) Vari består fördelen med att denna process är klonal?
(3p)
Svarsaspekt: Varje B- och T-lymfocyt (rätt svar på a) i immunförsvaret har bara en sorts
receptor för främmande antigen, som ärvs av dottercellerna (klonen) när de delar på sig. Det
finns alltså få lymfocyter med varje receptor, men när en av dessa träffar på sitt främmande
antigen genom att binda in det med sin antigenreceptor (svaret på b), så induceras ett antal
celldelningar vilket alltså resulterar i ett stort antal celler med samma receptor (svaret på c).
Därmed har man många fler celler som kan bekämpa den mikroorganism som antigenet
kommer ifrån, och immunförsvaret blir mer effektivt och får dessutom ett långvarigt minne som
gör att det kan svara snabbare vid nästa infektion (allt detta svar på d)
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Tema 2. Cirkulation (12 p)
Ortostatisk hypotension
Det är inte ovanligt att unga och helt friska människor ibland får ett övergående
blodtrycksfall med yrsel eller kortvarigt synbortfall om de plötsligt reser sig från
liggande till stående. Det beror på att de reflexer som reglerar artärblodtrycket behöver
5-10 s att ställa om detta tryck så att det anpassas för stående kroppsställning och
därmed ge tillfredsställande perfusion av hjärnan.
2:1

Vad är det arteriella medelblodtrycket i huvudet i liggande respektive stående? Vilka är
de viktigaste orsakerna till blodtrycksfallet i detta område i samband med uppresandet?
(3p)
Svarsaspekt: Det arteriella medelblodtrycket i huvudet är i stort detsamma som i aorta i
liggande, d.v.s. 90-100 mm Hg. I stående sjunker blodtrycket i huvudet till ca.20 mm Hg
lägre än i hjärthöjd. Anledningen är att det i stående uppstår en hydrostatisk tryckgradient
längs kroppen som gör att alla blodtryck ovanför hjärtat faller och att alla blodtryck nedanför
hjärtat stiger. Kärlen och särskilt venerna i nedre kroppshalvan vidgas då och det venösa
återflödet till hjärtat reduceras. Denna minskade preload leder i sin tur till lägre slagvolym
(och hjärtminutvolym) och därmed reduceras artärtrycket i hjärthöjd (motverkas dock relativt
snabbt av kompensationsmekanismer). Blodtrycksänkningen i hjärthöjd adderas till den
blodtrycksänkning som orsakas av ”uppförsbacken” för blodet till hjärnan.

2:2

Beskriv hur baroreflexerna reglerar artärblodtrycket: namn och lokalisation för
receptorer (sensorer), receptorernas koppling till cirkulationsregleringens centrum och
detta centrums lokalisation. Vilka funktioner hos hjärta och kärl styrs av
cirkulationscentrum och vilka typer av nervbanor är involverade i denna styrning?
(5p)
Svarsaspekt: Information motsvarande fig. 23-1, 23-2och23-4 B i Boron-Boulpaep.

2:3

Vad händer normalt med hjärtfrekvensen när man reser sig från liggande till stående,
och vilken struktur i hjärtat styr normalt hjärtfrekvensen? Vilka receptorer i den
strukturen påverkas av nervsignaler, och i vilken riktning påverkar de hjärtfrekvensen.
Vilka är de transmittorsubstanser som nerverna frisätter?
(4p)
Svarsaspekt: Hjärtfrekvensen ökar eftersom artärblodtrycket initialt sjunker (p.g.a.
minskat venöst återflöde) vilket ger minskad aktivering av baroreceptorerna.
Slagfrekvensen styrs i hjärtat av sinusknutan som är belägen i höger förmak. Till sinusknutan
går både sympatiska nerver och parasympatiska nerver. De sympatiska
nervterminalerna frisätter noradrenalin som binder sig till beta1-receptorer. De har en
positiv kronotrop effekt, d.v.s. de höjer sinusknutans urladdningsfrekvens. De
parasympatiska nervterminalerna frisätter acetylcholin som binder sig till M2-receptorer. De
har en negativ kronotrop effekt, och en inhibition av den parasympatiska aktiviteten
är en förutsättning för att hjärtfrekvensen skall öka.
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Mappnr:

Poäng:

Tema 3 Endokrinologi (10 p)
3:1

Redogör för hur kroppen bildar aktivt D-vitamin samt dess effekter!
Svarsaspekt:
–

–

Ökar kalcium och
fosfatupptag från
tarmen
Vitamin D i
benvävnaden>Kalcium och
fosfat inkorporeras
i hydroxyapatiter i
benvävnad->ökar
hållfastheten

(5 p)

Fotolys,fotoner med energier mellan 290-315
nm omvandlar 7 dehydroxykolesterol till D3

HUD

UV

7-dehydrocholesterol

previtamin D
värme

Vitamin D

LEVER

NJURE

25-hydroxyvitamin D

Dietärt D-vit:
Ergokalciferol (D2)
Kolecalciferol (D3)

1,25-dihydroxyvitamin D
Lokal produktion av kalcitriol från
cirkulerande kalcidiol

3:2

Vilket är kroppens viktigaste hormon för att upprätthålla calciumbalansen? Var bildas
det och vilka effekter har detta hormon?
(4 p)
Svarsaspekt:
Bildas i bisköldkörtlarna = gl. parathyroidea

PTH ökar kalciumkoncentrationen i
plasma genom 3 olika mekanismer
2) ÏOsteoklasta
aktivitet i
skelettet->
Ïfrisättning Ca

PTH

PTH

1) ÏÅterupptag
via njurtubuli

25 vitamin D

Ca++
Ca++ + PO4

Ca++
PO4
1,25 vitamin D

Ca++ + PO4
3) Ï aktivering av
enzymet 1 α
hydroxylas Ï1.25
D vitamin

3:3

En patient har en primär överfunktion i bisköldkörtlarna (s.k. primär
hyperparathyroidism). Utifrån dina kunskaper om reglering av Ca++-balansen, hur
förväntar du dig att nivåerna av Ca++, fosfat och PTH är i ett blodprov, jämfört med
normalt, hos en sådan patient?
(1 p)
Svarsaspekt:
Högt PTH, högt Ca++. Normalt till lågt fosfat
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Tema 4 Urinorgan
n & kroppssvätskor (112 p)
4:1

G
Glomerulusffiltrationen
n
a)) Redogör för
fö vilka stru
ukturer som
m utgör filtraationsbarriären i glomeerulus.
b)) Vilka kom
mponenter i blodet kan, respektive kan inte, paassera över
filltrationsbarrriären?
c)) Jämför de s.k. Starling
gkrafterna i glomeruluskapillären med motsvvarande kraffter i en
skkelttmuskelkkapillär avsseende storllek och ev. förändring
f
under
u
passaagen genom
m
kaapillären.
(4
( p)
Svvarsaspekt:
a)) Max 1.5 pooäng
Trre huvudakligga strukturerr skapar barrriären:
-fe
fenestrerat enndotel i glom
meruluskapiläären
-bbasalmembraan (består av 2 komponennter från resp
pektive endottelceller och podocyter)

b)) Max 1 poänng
Sttorlek och ladddning spela
ar en avgörannde roll för filtrationsege
f
enskaperna:
Äm
mnen med molekylvikt < 5-10 kDa haar fri filtratio
on.
Äm
mnen med molekylvikt > 10 kDa har en begränsa
ad filtration
Äm
mnen med enn molekylviktt > 70 kDa ((70 000 D) filltreras i prin
ncip inte alls..
Vaatten, elektrrolyter, glukkos, aminosyyror har frri filtration. Celler ochh proteiner passerar
inte alls. Endaast en myckett liten fraktioon av plasma
aproteiner ka
an passera (sse tabell).
Baasalmembrannets makro
omolekyler har
neegativ laddnning vilket gör att äm
mnen
meed
positivv
laddniing
passserar
nåågot lättaree än neutra
ala av sam
mma
moolekylstorlekk vilka i sin
ttur
paasserar lätttare än dito nega
gativt
laddade ämnen.

Substa
ans

Molekylvikt (D) Molekylradie (Å)

Relativ
R
”
”filtrerbarhet”

Vatten

18

1

1

Natrium
m

23

1,4

1

Urea

60

1,6

1

180

3,6

1

5500

14,8

0,98

Myoglo
obin

17000

19,5

0,75

Hemog
globin

68000

32,5

0,03

Albumin

69000

35,5

<0,01

Glukoss
Inulin
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Poäng::

c)) Max 1.5 pooäng
Sttarlingkrafteerna:
Hy
Hydrostatiskt tryck i kapilllär (PGC) resspektive Bow
wmans space (PBS)
Koolloidosotiskkt tryck i plassma/kapillärren (∏GC) resspektive i Bo
owmans spacce (∏BS)
Gynnar
Filtration
F

Motverk
kar
Filtratio
on

PGC ΠBS PBS

ΠGC

Nettofiltrationstryck = (55
(
+ 0) – (15 + 30)
3 = 10 mm Hg
eller
PGC PBS

ΠBS ΠGC

Nettofiltrationstryck = (55
(
- 15) + (0 - 30
0) = 10 mm Hg

Hy
Hydrostatiskt tryck i glomeruluskap
g
apillären ärr avsevärt högre (45--55 mm Hg)
Hg än i
skkelettmuskelkkapillär (25 mmHg) ochh i princip oförändrat från dess bbörjan till dess
d
slut.
Hy
Hydrostatiskt tryck i skeletttmuskelkapiillären sjunkeer successivtt, vilket är fräämsta orsakken till
attt initial filltration avta
ar, uppnår filtrationsjä
ämvikt och sedan överrgår i reab
bsorption
avv vätska/metaaboliter i desss ”venösa” ände. I glom
meruluskapilllären sker ennbart filtration, som
ärr större i början än i slutet ((aldrig reab
bsorptiion). I vissa siituationer kan
k
dock
filltrationsjämvvikt uppträda
a (f.f.a. vid hyypovolemi).
Koolloidosmotiiska trycket i skelettmusku
kulaturens
interstititum och i Bowman
ns kapsel är lågt (i det seenare
fallet i principp 0). Kolloido
osmotiska tryycket i plasm
ma
knnappt märkbaart ökad som
m följd av denn måttliga
filltrationen i skelettmuskel
s
lkapillären, m
medan den i
gllomeruluskappillären ökarr med > 10 m
mmHg p.g.a. stor
filltration av prroteinfri vätsska.
I sskelettmuskelkapillären är
ä det främstt hydrostatiskka
tryycket i kärlett som ändrass(sjunker) m
medan det i
gllomeruluskappillären enda
ast är kolloiddosmotiska trrycket i
pllasma (ökar)).
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Poäng:

Två unga friska män (Axel och Bosse), båda i normal vätskebalans, vill jämföra
effekterna av akut ökat vätskeintag. Båda dricker under en knapp halvtimme 1,5 liter
vätska. Axel dricker vanligt kranvatten och Bosse dricker en isoton NaCl-lösning.
Redogör för respektive person hur deras vätskeintag påverkar kroppsvätskornas volym
och sammansättning, urinproduktion, urinens sammansättning samt vilka mekanismer
som medierar förändring i urinproduktion.
(4 p)
Svarsaspekt

Axels intag av vatten ger f.f.a. en sänkning av kroppsvätskornas osmolalitet då det
intagna vattnet absorberas inom 30 min från avslutat drickande. Volymen fördelar sig
som vatten gör normalt (1/3 till ECV 2/3 till ICV). Ger ingen påtaglig ”hypervolemi”
(25% av de 500 ml som hamnar i ECV) och det är främst den minskade osmolaliteten
som detekteras av osmosensorer i hypothalamus och som hämmas varvid insöndringen
av vasopressin (AVP = ADH) minskar och återresorptionen av vatten i njurens
samlingsrör minskar (minskad inkorporering av AQP2 i luminala membranet i
huvudcellerna) och ökad diures av urin med låg osmolalitet. Diuresen ökar märkbart ca
30 min efter avslutat vattenintag ( överskottet av vattnet bör vara utsöndrat inom ca
2-3 timmar). Då effekten på ECV volym är måttlig så bidrar knappast hämning av
renin- angiotensin systemet (RAS) till den ökade utsöndringen och utsöndringen av
elektrolyter är i princip oförändrad.
Bosses intag av isoton NaCl hamnar helt och hållet i ECV utan att påverka
kroppsvätskornas sammansättning avseende osmolalitet (dock utspädning av plasma
komponenter och minskat kolloidosmotiskt tyck i plasma). Ungefär 25% av intagen
vätska stannar i blodbanan vilket ger måttlig grad av hypervolemi men ändå tillräckligt
för att hämma RAS (minskad renininsöndring p.g.a. reflektoriskt minskad
sympatikusaktivitete till njuren, tendens ökad perfusion afferenta arterioler och om
något mer NaCl än normalt till macula densa) och aldosteroninsöndring. Graden av
hypervolemi kan också ge viss ökad central fyllnad i cirkulationen (ökat hydrostatiskt
tryck i f.f.a. höger förmak) varvid insöndringen av ANP (förmaksnatriuretisk peptid)
ökar och som kan bidra till natriuresen. Effekt via dels hämning av renin-insöndring,
aldosteronfrisättning (direkt effekt binjurebarken) och minskad absorption av Na+ i
tubuli (direkt effekt tubuli). Viss minskning av ADH-insöndringen tänkbar, men
diuresen är f.f.a. en natriures (ökad Na+-utsöndring).
Kommentar efter rättning:
Uppseendeväckande många hade inte grepp om den stora skillnad i effekt på plasmavolym som föreligger
mellan intag av vatten respektive isoton NaCl. Även om man in det första fallet insett att 1/3 av 1,5 liter
hamnar i ECV så har inte noterats att det är endast 25% av de 0,5 litrarna i ECV hamnar i blodbanan
(d.v.s. ca 125 ml!). Det aktiverar knappast några mekanismer som ämnar att minska ECV volymen!
En annan vanlig missuppfattning var att många angav en minskad koncentration vid macula densa som
viktigaste signal (ibland som enda signal!) vid intaget av rent vatten. Förutom att det för situationen helt
ologiskt skulle aktivera RAAS (och ge Na+-retention! ) så innebär inte ca3% minskning i primärfiltratets
Na+-koncentration att den vare sig bevaras eller påverkar märkbart graden av NaCl-upptag i macula
densa cellerna (som är signalen för att tillsammans med andra faktorer (perfusionstryck i aff.arterioler,
symp. nervakltivitet till njuren) påverkar renin-insöndringen.
En mer språklig detalj, som inte påverkat poängsättningen, är att många skriver att den intagna vätskan
i Axels fall fördelar sig jämnt mellan ECV och ICV, men sedan korrekt anger att 1/3 hamnar i ECV och
2/3 i ICV. Det är ingen jämn fördelning, men väl samma proportionersom vatten normalt fördelar sig.
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Poäng:

Acidoser
a) Du jämför två patienter Du träffat i veckan. Den förste (A) är en yngling, 16 år, som cyklat omkull och
brutit två revben. Den andre (B) känner Du sedan flera år, 67-årig man som rökt sedan ungdomen, och
emellanåt behöver hjälp för sin kroniska obstruktiva lungsjukdom.
Du kontrollerade syrabas status för dessa individer. Landstingets datasystem har dock blandat ihop
provsvaren. Beskriv dessa två syrabas status, vilken patient har rimligen vilket syrabas status? Motivera
Ditt svar.
(2 p)
Syrabas status 1:
pH = 7,33
pCO2 = 9 kPa
BE = +8

Syrabas status 2:
pH = 7,2
pCO2 = 11,5 kPa
BE = +1

b) Du påminner Dig ännu en patient (C) med nydebuterad diabetes typ1, som kom in med ketoacidos, pH
i arteriell blod var 7,05. För dessa tre patienter, med acidos av olika orsaker, vilken kombination av
förändringar (jämfört med normala förhållanden) kan Du notera, alternativt förväntar du dig att finna?
Ange i tabellen: ökning / minskning / normalt alternativt ↑ / ↓ / ↔
(2 p)
Buffer base
(BB) I blod

PCO2 i
blod

Urinutsöndr.
HCO3-

Urinutsöndr.
NH4+

Anjon gap i
plasma

K+ i
plasma

A.
B.
C.

Svarsaspekt:
a) Patient A – syrabas status 2. Akut respiratorisk acidos som ej ännu blivit kompenserad. Njurens kompmekanismer tar cirka ett dygn att få igång. Orsaken är koldioxid retention pga ytlig andning (små
andningsrörelser) i sin tur pga thorax-skadan. Detta ger alveolär hypoventilation.
Patient B – syrabas status 1. Kronisk respiratorisk acidos som är väl kompenserad. Njurens kompmekanismer normaliserar pH. Orsaken är koldioxid retention pga minskad yta för alveolsepta, i sin tur
pga den skada på lungvävnaden som KOL ger upphov till. Till stor del resultat av den kroniska
inflammatorika reaktionen i lungvävnaden (med blandning av emfysem samt kronisk bronkit). Detta ger
alveolär hypoventilation.
b)

A.
B.
C.

Buffer base
(BB) I blod
normal
↑
↓

PCO2 i
blod
↑
↑
↓

Urinutsöndr.
HCO3normal
↓
↓

Urinutsöndr.
NH4+
normal
↑
↑

Anjon gap i
plasma
normal
normal
↑

K+ i
plasma
normal
normal
↑

Patient A. Akut respiratorisk acidos som ej ännu blivit kompenserad. Alltså är BE (BB) ej ändrat. Ingen
påverkan på urinens innehåll av syror eller baser. Anjongap (eller residualjon halt) påverkas ej vid resp
syrabasrubbning. K+ i plasma påverkas ej.
Patient B. Kronisk respiratorisk acidos som är väl kompenserad. Njurens komp-mekanismer (minskad
utsöndring av bas, ökad utsöndring av syra) normaliserar pH. Anjongap (eller residualjon halt) påverkas
ej vid resp syrabasrubbning. K+ i plasma påverkas ej.
Patient C. Överproduktion av ketonkroppar ger en metabol acidos med sänkt buffer base och ökat anjon
gap. Acidosen stimulerar andingen och det blir en kompensatorisk minskning av PCO2. Acidosen
accentuerar också reabsorptionen av HCO3-, med minskad utsöndring som följd. Den metabola acidosen
leder också till ökad utsöndring av NH4+ i urinen. Den förändring i den intracellulära kaliumkapaciteten
som ketoacidos leder till ger ett förhöjt K+ i plasma.
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Poäng:

Tema 5 Människan i rörelse (20 p)
Bildserie till frågorna 5:1, 5:2, 5:3
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5:1

Sida 10 (13)
Poäng:

Se bildserie “Jämfotahopp”. Vilka muskler, som deltar i det höftextenderande
kraftmomentet i bild 2-3, passerar också knäleden?
Ledning: Svara med enskilda muskelindividnamn
(1p)
Svarsaspekt: M. semitendinosus, m. semimembranosus och m. biceps femoris, caput
longum
Bedömning: 0,5p för rätt, men ofullständigt, svar. 1p för fullständigt svar (att ange
bara “biceps femoris” blir fel, caput longum måste nyanseras).

5:2

Se bildserie “Jämfotahopp”. Vilka muskelgrupper, från höft och nedåt, behöver utveckla
kraftmoment för att accelerera bål och övre kroppsdelar uppåt? (Utöver muskelgruppen
som omfattas av svaret på fråga 1)
Ledning: Det räcker med muskelgrupper, det är ok med muskelindividnamn också men
detta krävs inte för full poäng. Muskelgruppen som är redogjord för i detalj i fråga 1
ingår inte I fråga 2.
(1p)
Svarsaspekt: Rumpans muskler/stussens höftextensorer, muskler på lårets
framsida/framsidans knästräckare, muskler på vadens baksida/plantarflexorer.
Bedömning: 0,5p för rätt, men ofullständigt, svar. 1p för fullständigt svar (alla tre
muskelgrupper måste med).

5:3

Se bildserie “Jämfotahopp”. Knäleden stabiliseras utöver omkringliggande muskulatur
av huvudsakligen 4 ligament. Vilka är de? På vilket sätt stabiliserar respektive struktur
knäleden? Jämför bild 4 och 5, i vilket av dessa har respektive struktur störst
spännkraft?
Ledning: Granska bilderna. Tänk på knäledens rörlighet, åt vilka håll är den god?
(6p)
Svarsaspekt:
Lig. cruciatum anterius - förhindrar tibias förskjutning framåt i förhållande till femur mest spänd i bild 4 (flekterat knä)
Lig. cruciatum posterius - förhindrar tibias förskjutning bakåt i förhållande till femur mest spänd i bild 4 (flekterat knä)
Lig. collaterale tibiale - förhindrar valgusfelställning av underbenet i förhållande till
femur - mest spänd i bild 5 (extenderat knä)
Lig. collaterale fibulare - förhindrar varusfelställning av underbenet i förhållande till
femur - mest spänd i bild 5 (extenderat knä)
Bedömning: 12 svarskomponenter (4 strukturer, deras respektive funktion, och
referens till bild). 0,5p för varje rätt svar. Felaktiga påståenden inom en
svarskomponent ger noll poäng för den komponenten. Om ett fåtal
svarskomponenter saknas helt, men de som finns är utomordentligt utförliga och
visar på både god detaljkunskap och systematisk förståelse kan högre poäng
uppnås än vad som matematiskt skulle vara möjligt givet 0,5p/svarskomponent.
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Situation i bildserien jämfotahopp innebär att personen hoppar jämfota upp på en låda.
Hoppar man först ner från lådan och sen upp igen utlöses mer kraft i musklerna, något
sprinterlöpare och hoppare är väl medvetna om och därför försöker utnyttja. Orsaken till
den ökade kraften är att sträckreflexer aktiveras i det senare fallet.
(a) Vilket sinnesorgan initierar en sträckreflex och vad är dess adekvata stimulus?
(b) Vad ingår i en sträckreflexbåge och var finns de ingående nervcellernas cellkroppar?
(3p)
Svarsaspekt:
(a) Muskelspolen initierar sträckreflexen; adekvat stimulus är förändring av muskelns
längd. (b) Sträckreflexen omfattar monosynaptiska reflexbågar. Ingående komponenter:
muskelspole, afferent nervcell med cellkropp i dorsalrotsganglion och synaps till
efferent nervcell (motorneuron) med cellkropp i ryggmärgens framhorn och axon
genom ventralroten till tvärstrimmig muskel.

5:5

Beskriv hur andning (minutventilation), cirkulation (puls, slagvolym, perifer resistans,
blodtryck, genomblödning) och muskelmetabolism (glukos, fettsyror, laktatbildning)
påverkas av akut muskelarbete (under ett enstaka arbetspass) på en ergometer
(testcykel) på en måttlig intensitet (60 % av maximal syreupptagningsförmåga) jämfört
med vila. Förklara varför dessa variabler skiljer sig åt mellan en otränad och en
vältränad person? (5p)
Svarsaspekt:
Arbete jämfört med vila:
Laktatbildningen ökar ngt men blodmjölksyravärdet ökar endast marginellt
Glukosförbränningen ökar jämfört med vila liksom fettförbränningen
Minutventilationen ökar från 6-8 l/min till 30-60 l/min
Pulsen ökar från 60-80/min till 100-140/min
Slagvolymen ökar från 70 ml till ca 100 ml
Den totala perifera resistensen sjunker med 30-50 %
Blodtrycket (medelartärtrycket) stiger från 95 mmHg till 110 mmHg
Genomblödningen ökar markant i de arbetande musklerna och minskar ngt
i de vilande musklerna och i splanchnicus & njurar

Hos en vältränad är dessa skeenden mindre uttalade. Bl.a. bränner den vältränade
personen relativt sett mer fettsyror än den otränade. Orsakerna är bl.a. att
1. Det bildas mindre laktat vilket gör muskelvävnad och blod mindre surt (högre pH)
vilket beror på bl.a. fler mitokondrier i muskelvävnaden.
2. Hjärtats innervolym är större + sympaticuspåslaget lägre (=> lägre puls &
blodtryck)
3. Den endoteliala funktionen är förbättrad i perifera kärl (bl.a. ökad NO-bildning
p.g.a. ökad NOS-förekomst)
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5:6

Sida 12 (13)
Poäng:

Med den bifogade bildsidan innehållande bilderna A-G skall du besvara följande frågor:
(4 p)
A: Vad kallas det markerade området? (0.5 p)
Svar: Perikondrium (broskhinna).
B: Nämn TVÅ ställen i kroppen där du kan hitta detta histologiska utseende? (1 p)
Svar: Epiglottis, ytteröra, yttre hörselgång, örontrumpeten.
C: Vilken typ av brosk hittar man i delarna markerade med frågetecken? (0.5 p)
Svar: Trådbrosk återfinns i meniskerna.
D: Vad kallas området markerat med frågetecken? (0.5 p)
Svar: H-band (H = helles).
E: Vad kallas området/strukturen markerad med frågetecken? (0.5 p)
Svar: Haversk kanal.
F: Vilka celler är markerade med pilar? (0.5 p)
Svar: Mastceller ses i ett preparat från mesenteriet.
G: Vad heter zonen som är markerad med streck och frågetecken? (0.5 p)
Svar: Hypertrofizon.
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Sida 13 (13)
Poäng:
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Sida 1 (17)
Poäng:

Tema 1. Blodet och immunsystemet (9 p)
1:1

Redogör för följande aspekter på de röda blodkropparna (GS)
(3 p):
• Volymmässig andel av blodet, antal per liter blod, antal i relation till övriga
blodkroppar
• Bildning (var? förstadier? kvantitativa aspekter på nybildningen?)
• Livslängd och elimination.
• Förekomst respektive avsaknad av vanliga cellorganeller och konsekvenser för
cellens funktioner.
Svarsaspekt:
•

Skillnader mellan män & kvinnors erythrocytinnehåll bör nämnas. Rätt på två av de 3
delfrågorna krävs.

• Röd benmärgs lokalisation bör nämnas. Ett plus om relationen mellan stamceller

och ”hemocytoblaster” klargörs. Det bör framgå att produktionen är enorm.
• Cellernas livslängd ska anges ungefärligt korrekt med högst 50% avvikelse från rätt svar.

Åtminstone två eliminationsplatser ska nämnas.
• Här krävs att minst tre organelltyper (inkl cellkärna) redovisas och vilken funktion dessa

normalt skulle kunna tillföra om de varit intakta.

Aktuella lärandemål:
Studenten ska kunna redogöra för blodets olika blodkroppar och deras ungefärliga antal,
redogöra för erytrocyters bildning, livslängd och elimination ur blodet,..och redogöra för och
analysera konsekvenserna av avsaknad av mitokondrier, ribosomer och transplantationsantigen.
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1:2

Sida 2 (17)
Poäng:

Blodplasma innehåller proteiner med viktiga funktioner inom exempelvis transport av
molekyler, lagring av spårämnen och koagulation. (TB)
a) Var sker syntesen av de flesta plasmaproteiner? Det finns dock ett viktigt undantag.
Vilket är detta och var syntetiseras denna grupp av proteiner?
(1p)
Svarsaspekt: Levern. Immunoglobuliner, B-lymfocyter.
b) Det vanligaste plasmaproteinet albumin har en viktig funktion som transportör av
fettsyror och bilirubin i blodet. Hur stor andel av plasmaproteinerna (%) utgörs av
albumin samt hur går transporten till (hur är proteinstrukturen anpassad)?
(1p)
Svarsaspekt: Utgör 50-60% av totala proteininnehållet i plasma. Albumin-molekylen
har speciella ytstrukturer, hydrofoba ”fickor”, i vilka opolära molekyler kan bindas och
på så vis undvika kontakt med den i huvudsak akvatiska miljön i blodet.

Aktuella lärandemål:
Redogöra för klassificering av plasmaproteiner och albuminets olika funktioner. (S2)
Känna till haptoglobin, transferrin, ceruloplasmin, komplementfaktorer,
immunglobuliner, serumproteashämmare samt CRP ("C-reaktivt protein").
Redogöra för de vanligaste grupperna av molekyler inom immunsystemet som: antikroppar,
cytokiner, kemokiner, inflammatoriska mediatorer, adhesionsmolekyler,
antigenspecifika receptorer, receptorer för patogen-associerade mönster, co-receptorer,
MHC molekyler, signaltransduktionsmolekyler, microbicida substanser. (S2)
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Sida 3 (17)
Poäng:

1:3 Immunsystemet (KK)
Vad kallas den (större) del av immunförsvaret som står för det första, lokala svaret vid
en infektion och skada, oavsett var den sker? Nämn 3 celler som deltar i detta försvar,
och beskriv kortfattat deras funktion. Nämn också två lösliga utsöndrade molekyler som
deltar i denna första fas av immunförsvaret. Celler och molekyler påverkar andra av
immunsystemets celler, men kommer också att påverka bl.a. blodkärl lokalt. Beskriv
kortfattat förändringarna i blodkärlen, och vilka konsekvenser det får för vad som sedan
händer i den lokala vävnaden. Vad kallas med ett övergripande namn de lösliga
molekyler som agerar budbärare mellan celler inom immunsystemet eller mellan
immunsystemet och andra celler?
(4 p)
Svarsaspekt: Det konstitutiva immunsystemet står för den första fasen av svaret (går även bra
med, IFN-alfa, IL-8, IL-1 vilka är exempel på s.k. proinflammatoriska cytokiner som utsöndras
i inbyggda, medfödda ( innata eller eng innate) immunsystemet). Där ingår makrofager, som är
bra på att fagocytera och utsöndra cytokiner, dendritiska celler som pinocyterar och utsöndrar
cytokiner. Båda dessa celler kan också presentera antigen för celler i det adaptiva
immunsystemet. Granulocyter står också för fagocytos. Lösliga molekyler: TNF, IFN-alfa, IL-6 ,
IL-8, IL-12, utsöndras under denna fas. TNF kan påverka endotelceller att kontrahera sig så att
permeabiliteten i kapillärer ökar, och det inducerar också uttryck av adhesionsmolekyler i
endotelcellsmembran som gör att olika vita blodkroppar kan rulla, stanna och ta sig igenom
blodkärlsväggen. Konsekvensen är att fler celler och mer vätska läcker ut lokalt vid skadeställe;
en svullnad uppstår.
Aktuella lärandemål:
Redogöra för de vanligaste grupperna av molekyler inom immunsystemet som: antikroppar,
cytokiner, kemokiner, inflammatoriska mediatorer, adhesionsmolekyler, antigenspecifika
receptorer, receptorer för patogen-associerade mönster, co-receptorer, MHC molekyler,
signaltransduktionsmolekyler, microbicida substanser. (S2)
Redogöra för de principiella skillnaderna mellan medfödda (konstitutiva) och förvärvade
(adaptiva) försvarsmekanismer och hur dessa samverkar för att generera optimalt försvar mot olika
typer av infektioner. (S2-4)
Redogöra för den initiala försvarsbarrirären mot infektion, d.v.s. epitelbarriärer, samt för de
specialicerade immunologiska cellerna, molekylerna och funktionerna i det medfödda
immunförsvaret. (S2-3)
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Sida 4 (17)
Poäng:

Tema 2. Cirkulation och respiration (16 p)
Farlig undervattenssimning
Två ungdomar skall se vem som kan simma längst under vattnet. A väljer att hyperventilera
innan de startar medan B enbart tar ett djupt andetag före starten. B går upp till ytan efter 25
meter på grund av lufthunger och A ser ut att vinna, men ses sedan liggande stilla på botten 40
meter från starten. Han räddas av kamrater, och återfår medvetandet efter
återupplivningsåtgärder.
2:1

Redovisa vilka kemiska egenskaper/faktorer hos blodet som kan påverka
andningsregleringen och beskriv vilka receptorer, inklusive nervförbindelser med
hjärnstammen, som känner av dessa.
(4p)
Svarsaspekt:
Blodets PCO2, PO2 och [H+] detekteras i karotiskropparna ( sing:Glomus caroticum)
och aortakropparna (sing: Glomus aorticum) som är lokaliserade bredvid Sinus
caroticus respektive omedelbart under aortabågen. De kallas kemoreceptorer och
sänder nervsignaler via n. glossopharyngeus respektive n. vagus till hjärnstammen.
Ökning av PCO2 och [H+] och sänkning av PO2 ger var för sig en ökad
signaleringsfrekvens till hjärnstammen. Kropparna är den vävnad i kroppen som har
störst genombödning per enhet vävnadsvikt, så blodets sammansättning där är identisk
med artärblodets. Blodets PCO2 detekteras även av en centralt belägen kemoreceptor
lokaliserad i Medulla oblongata, som detekterar de förändringar i lokal [H+] som är
sekundära till förändringar i blodets PCO2
Aktuella lärandemål:
Redogöra för andningscentrums funktionella organisation samt dominerande afferenta och
efferenta inflytande. Speciellt skall centrala och perifera kemoreceptorers karakteristika kunna
beskrivas, liksom nysrefex, hostreflex och samspel med kardiovaskulär reglering. (S3)
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2:2

Sida 5 (17)
Poäng:

Vilken faktor är det som normalt styr andningen och som ger B den lufthunger som får
honom att gå till ytan? Vad är normalvärdet för denna faktor i artärblodet?
(2p)
Svarsaspekt:
Det är normalt PCO2 som styr andningen. Så länge som den alveolära ventilationen
ger ett normalt arteriellt PCO2 och man andas luft på havsytan får kroppen den
syremängd som behövs; de arteriella (perifera) kemoreceptorerns tröskel för PO2 ligger
så lågt att de inte reagerar då. Normal PCO2 i artärblod är 5,3 kPa (40 mmHg)
Aktuella lärandemål:
Redogöra för andningscentrums funktionella organisation samt dominerande afferenta och
efferenta inflytande. Speciellt skall centrala och perifera kemoreceptorers karakteristika kunna
beskrivas, liksom nysrefex, hostreflex och samspel med kardiovaskulär reglering. (S3)
Ange normalvärden i blodet för hemoglobininnehåll samt gaser i venöst och arteriellt blod
(syrgas och koldioxid). (S1)

2:3

Varför kunde A simma längre och vad var den sannolika orsaken till hans
medvetslöshet?

(3p)

Svarsaspekt:
Med hyperventilation hade A sänkt kroppens PCO2 så lågt att det tog mycket längre tid
för A än för B att nå det PCO2 som normalt skall larma även för hotande syrebrist. A
blev medvetslös p.g.a. att syrebrist hann inträda före denna kritiska larmsignal.
Aktuella lärandemål:
Se under 2:3
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2:4

Sida 6 (17)
Poäng:

Kraftig hyperventilation kan framkalla yrsel och en känsla av att det ”svartnar för
ögonen”. Detta beror av cerebral ischemi p.g.a. minskad perfusion av hjärnan. Vad är
orsaken till att cerebrala blodflödet minskar i samband med hyperventilation? (2p)
Svarsaspekt:
Den lokalkemiska kontrollen av kärltonus i hjärnan utövas i hög grad av koldioxid.
Minskad koldioxidhalt i blod och vävnad p.g.a. hyperventilation leder till att
resistanskärlen kontraherar och flödesmotståndet därmed ökar med minskad
genomblödning som följd
Aktuella lärandemål:
Redogöra för regionala skillnader i kontroll av blodflödet i olika kärlbäddar som
skelettmuskelcirkulationen, myokardcirkulationen och hjärncirkulationen. (S2)
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2:5

Sida 7 (17)
Poäng:

Redogör för följande aspekter på lungorna (GS)
a) Redogör med bild för alveolernas histologiska uppbyggnad så att relationen mellan
inandad luft och blodkärlssystemet klart framgår, liksom relationen till de två närmast
hörande delarna av transportsystemet.
b) Hur hanterar kroppen den utmaning som ytspänningen i alveolerna utgör? Förklara
mekanismen.
(3 p)
Svarsaspekt:
Svarsaspekt: a) Interalveolarseptums innehåll av blodkapillärer bör framgå, och uppbyggnaden
av den barriär som skiljer luft och blod likaså (3 lager). En bild bör visa den schematiska
uppbyggnaden av alveolarsäck och alveolargång.
b) Lungan producerar fler ytspänningsnedsättande ämnen. Surfactant bildas i specialiserade
epitelceller i alveolerna, och Claraceller i gångsystemet bidrar också med produktion av
ytspänningsnedsättande ämnen. Ytspänningen orsakas av att angränsande vattenmolekyler på
luftvägarnas insida attraherar varandra vilket tenderar att dra samman strukturen i fråga, ex
en alveol. Surfactant har en hydrofob och en hydrofil ände och bildar ett tunt skikt vid
vätskeytan som håller isär vattenmolekylerna
Aktuella lärandemål:
Redogöra för lungans funktionella morfologi med särskild hänsyn till luftvägsträdets f
örgreningar, alveolokapillära membranets egenskaper samt bronkial- och lungcirkulationens
organisation. (S2)
Redogöra för respirationsorganens mikroskopiska struktur (näshåla, larynx, trachea,
bronker, lungor, pleura). (S2)
Redogöra för surfactants roll för lungfunktionen. (S2)
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Poäng::

Tema 3 Endokrrinologi & reprodu
uktion (100 p)
3:1

V
Vilka hormonner frisätts från
f
neurohhypofysen, var
v bildas de och vilka huvudfunktioner
haar de i kropppen?
(4
( p).
Svvarsaspekt:: Oxytocin och
o vasopreessin bildas i hypothala
amus (+ för nucleus
paaraventricularis och nu
ucleus supraaopticus meen de behövver inte varaa med för fu
ull
pooäng om alllt annat är med).
Ox
Oxytocin: mjjölkejektion och uteruskkontraktion vid förlossning
Va
Vasopressin: vasokonstrriktion och aantidiuretissk effekt via reglering aav
vaattenermeabbilitet i samlingsrören i njurent (+
+ för stimuleerar
trombocytagggregation, bildning
b
av koagulation
nsfaktor IX och potentiierar ACTH
H
frisättning)
Ak
ktuella lära
andemål:
Reedogöra för struktur
s
och biologiska eff
ffekter av TS
SH, ACTH, LH,
L FSH, GH
H, PRL, ADH,
Oxytocin. (S2)

3:2

V
Vilka 4 horm
moner är det främst som
m frisätts vid
d hypoglykeemi? Ange ääven för resspektive
hoormon från vilket organ
n de frisättss!
(2
( p)
Svvarsaspekt:: adrenalin (binjuremärrgen), gluka
agon (langeerhans cellööar i pankreeas + för
A--celler), korrtisol (binju
urebarken + för zona fa
asciculata) och
o GH (addenohypofyssen)
Ak
ktuella lära
andemål:
Reedogöra för den
d integreraade regleringgen av glukosshomeostasen
n. (S2-S3)

3:3

m
onscykelns ffaser, och hur
h de för menscykelns
m
viktigaste
Redogör för menstruatio
hoormoner föörändras und
der dessa faaser. Svaret ska också in
nbegripa för
örändringarn
na i
enndometriet.
(4
( p).
Svvarsaspekt:: follikelfas där östroggen dominerrar, lutealfass där progeesteron dom
minerar
(m
men det finnns även lite östrogen).
ö
F
FSH och LH
H topp innan
n ovulationeen. (Inhibin
n
beehöver ej vaara med för full poäng)). Beskrivnin
ng av karakkteristiska fö
förändringar i
enndometriet under
u
prolifferations-, ssekretions- och menstru
uationsfas.
Ak
ktuella lära
andemål:
Reedogöra för
hoormonförändrringarna
un
nder menstru
uationscykeln
n.
(S2). Redogöra för
f
ovaariesteroidern
nas effekt på
kviinnliga genitaalia. (S2)
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Sida 9 (17)
Poäng:

Tema 4 Urinorgan & kroppsvätskor (12)
4:1

Njurar (MC)
Du är kliniskt verksam vid en av landets Urologiska kliniker och har blivit ombedd att
ansvara för ett utbildningsseminarium för läkarkandidater & sjuksköterskor på din
avdelning. Föreläsningen som är ca 1 timme ska belysa njurens filtration och
mekanismer för autoreglering av njurblodflöde och glomerulär filtrationshastighet
(GFR). Beskriv kortfattat din disposition och hur du förklarar viktiga termer (exv.
filtrationsbarriär, renal autoreglering, macula densa) som du väljer att ta med i din
föreläsning. Som underlag för din presentation har en kollega skickat ett par bilder som
eventuellt kan vara till hjälp.
(3 p)

Svarsaspekt:
Svaret bör innehålla korrekt information om filtrationens betydelse och förutsättningar

(beskrivning av filtrationsbarriären, vad som passerar, involverade Starlingkrafter,
plasmaflödet etc.). Autoregleringens innebörd och mekanismer (myogen, TGF). En
fördel om ngt nämns om hur man kan mäta GFR.

Aktuella lärandemål:

Redogöra för begreppet autoreglering av glomerulusfiltrationen (GFR) samt renala blodflödet
(RBF). (S2)
Beskriva mekanismer för autoreglering av GFR och RBF. (S2)
Redogöra för glomerulusfiltrationen avseende bestämmande och reglerande faktorer,
filtrationsbarriärens egenskaper, filtratets sammansättning och produktionshastighet samt
metoder för bestämmande av GFR. (S2)
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4:2

Sida 10 (17)
Poäng:

Syra-bas (OR)
Metabolismen ger normalt upphov till flyktig samt icke-flyktig syra, som utsöndras
kontinuerligt. Cellens funktioner är beroende av att pH ej avviker från det normala, pHreglering är en del i homeostasen.
a) Teckna blodets buffertjämvikter. Förklara de tre termer som beskriver syrabas status,
i relation till blodets buffertar. Ange normalt syrabas status för arteriellt blod. Jämför
med förhållandena ute i vävnaderna.
(2p)
b) Beskriv mekanismer för hur njuren bidrar till att syrabas status kan hållas
konstant.

(2p)

c) Om njuren ej längre producerar urin (njursvikt) ansamlas ”icke-flyktig syra”.
Vad menas med ”icke flyktig syra”, vilken typ av acidos ger detta upphov till? Vilken
är den ”flyktiga syran”, ge exempel på tillstånd när denna ansamlas, och vilken typ av
acidos uppstår? Vilket/vilka av följande mätresultat (arteriellt blod) är förenliga med
acidoser orsakade av icke-flyktig syra respektive flyktig syra?
(2p)
1) pH = 7,25
pCO2 = 9,0 kPa
2) pH = 7,20
pCO2 = 3,0 kPa
3) pH = 7,59
pCO2 = 3,0 kPa
4) pH = 7,55
pCO2 = 7,0 kPa
Svarsaspekt:
a) Normalt syrabas status för arteriellt blod: pH = 7,35 - 7,45; pCO2 = 5,3 kPa; BE (base
excess) = 0±3.
pH och pCO2 förklaras i Syba kompendiet kap 1. pH motsvaras av H3O+ i
pCO2 motsvaras av CO2 + H2CO3 i översta jämvikten.

jämvikterna.

BE = base excess, förändringen i sammanlagda halten av buffrande baser (BB). Förklaras
enklast genom att betrakta blodets buffertar:
Resp. acidos:
Metabol acidos:

→
←
CO2 + 2H2O

Resp. acidos:
Metabol acidos:
protH + H2O
syror

→
←
↔ H2CO3 + H2O ↔ HCO3- + H3O+
syra
bas
←
←
↔

prot- + H3O+
baser

Överst, vätekarbonatsystemet. Nederst, icke-vätekarbonat-systemet (alla buffertar
utom vätekarbonat), främst proteinbuffert (sidokedjan på histidin) och fosfatbuffert.
Buffer base (BB) är summan av buffrande baser i de två jämvikterna (HCO3- samt
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prot-). BB sjunker vid metabol acidos. BB konstant (men ändrad sammansättning)
vid resp. acidos.
I perifer vävnad är det lite surare (pH närmare 7) främst beroende på att pCO2 är högre.
Halten buffrande baser är troligen lite olika i olika vävnader, beroende på cellernas protein
innehåll. Dock, BE torde vara nära noll även i perifer vävnad, som ju har lägre pH främst av
respiratorisk orsak (resp. acidos ändrar ju ej totalhalten buffrande baser, men dess
sammansättning).
b) pH hålles konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna, samt genom att
komponenter i dessa buffertar kan utsöndras från kroppen, via lunga och njure. Buffringen är
momentan, detta är den snabbaste mekanismen.
(Genom andningen regleras mängden koldioxid i kroppsvätskorna (respiratorisk
kompensation), jfr 1.10.4 i kompendiet Syror och Baser. Därmed ändras
jämviktslägena i blodets buffertar, och pH. Andningen ändras snabbt, inom någon
minut.)
Njuren bidrar till reglering av pH genom ökad/minskad utsöndring av syror i urin,
framför allt NH4+ samt H2PO4-. Även genom att justera utsöndringen av vätekarbonat (HCO3-) i
urin. Jfr 1.10.4 i kompendiet Syror och Baser. Förändringar i dessa mekanismer tar längre tid,
man brukar säga timmar – kanske upp till ett dygn för ökad utsöndring av ammoniumjon i urin.
I levern ändras utsöndringen av kväve, från urea till ammoniumjon varvid vätekarbonat
sparas för buffring.

c) De icke-flyktiga syrorna är mjölksyra, fosforsyra, samt svavelsyra, jfr 1.10.3 i kompendiet
Syror och Baser. Om protoner motsvarande bildningen av dessa syror i människokroppen
(ungefär 100 mmol per dygn) ej kan utsöndras via njuren (som divätefosfat och ammonium)
uppkommer metabol acidos. Vid metabol acidos förskjutes blodets buffertar enligt fig ovan,
detta ger att alla sorter buffrande baser åtgår, BE blir negativt.
Kolsyra är den flyktiga syran, som ger respiratorisk acidos. Vid respiratorisk acidos
förskjuts blodets buffertar enligt fig ovan, detta ger att HCO3- ökar, prot- minskar, BE
ändras ej. Kolsyra ansamlas vid alveolär hypoventilation, typiskt vid kronisk obstruktiv
lungsjukdom (KOL).
Metabol acidos förenligt med mätresultat 2.
Respiratorisk acidos förenligt med mätresultat 1.
1) pH = 7,25, pCO2 = 9,0 kPa
2) pH = 7,20, pCO2 = 3,0 kPa
3) pH = 7,59, pCO2 = 3,0 kPa
4) pH = 7,55, pCO2 = 7,0 kPa

BE = -1
BE = -19
BE = +2
BE = +19

Resp. acidos, ej komp.
Met. acidos, resp. komp.
Resp. alkalos, ej komp.
Met. alkalos, resp. komp.
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Na+-utsöndring. (MR)
Regleringen av Na+-omsättningen hos människa handlar i första hand om en väl avvägd
kontroll av förlusterna, f.f.a. via urinen. Flera mekanismer kan direkt och/eller indirekt
påverka Na+-förlusterna och den relativa betydelsen av denna mångfald faktorer är inte
entydig, vilket också framgår i olika framställningar.
Din uppgift blir att redogöra för kontrollen av Na+-utsöndringen utifrån detta
perspektiv. Var noga med dispositionen så det klart framgår vad som är direkt
reglerande, respektive mer indirekt påverkande faktorer. Försök också göra
någon form av hierarki (rangordning) rörande betydelsen av de faktorer du diskuterar.
(3 p)
Svarsaspekt:
Svaret bör ta upp renin-angiotensin-aldosteron systemet, förmaksnatriuretisk peptid
(ANP) inkluderande relevanta stimuli, effektormekanismer med målceller/målorgan. Relativ
betydelse av förändringar i renal hemodynamik och GFR för Na+-utsöndringen samt hur
variationer i ECV volym påverkar känsligheten i autoregleringen av GFR. Effekt av osmotisk
diures, förändringar i kolloidsosmotiskt tryck är av mindre betydelse att omnämna.

Aktuella lärandemål:
Redogöra för regleringen av Na+-omsättningen (intag och utsöndring). (S2)
Redogöra för nefronets hantering av vatten, Na+, K+, HCO3-, H+ och urea, inkluderande
beskrivning av involverade mekanismer. (S2)
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Tema 5 Människan i rörelse (19 p)
En fotbollsmamma står och kastar boll efter boll för att barnen ska få öva på nick på inkast.
5:1

Hon använder då bålflexion – Redogör för de muskler som är aktiva för att utföra och
stabilisera denna rörelse, så att den sker på ett både kraftfullt och elegant sätt! (3p)
Svarsaspekt:
Svaret ska redogöra för m. oql. ext/int, transversus och rectus abdominis. De tre föregående
huvudsakligen stabilisatorer, den senare huvudsaklig flexor. Stabilisering nödvändig för både
kraft och precision. Höftflexorer ingår i kaströrelsen men krävs inte för full poäng.
Aktuella lärandemål:
Skelettdelar, ledtyper, leder och rörelseaxlar för bröstkorgen
Muskler som utgör bukväggen, deras anatomi samt funktion avseende rörelser i ryggraden.
Beskriva rörligheten i bröstkorgen och vilka leder som bidrar

5:2

Hur kan man förmoda att armar och axlar används om hon börjar med att hålla bollen
med ganska raka armar bakom huvudet och sedan kastar den genom att kasta över
huvudet? Du kan då fokusera på vilka typer av rörelser som utförs i articulatio humeri
( art. Glenohumerale) och hur scapula eventuellt rör sig. Du har givetvis viss frihet att
konfigurera en effektiv rörelse, men du skall ange med namn på rörelser och inblandade
större muskelgrupper.
(3p)
Svarsaspekt:
Svaret skall med förståelig anatomisk terminologi beskriva start och slutposition för art. humeri
(art. glenohumerale) (från nära gränsen för ändläge flexion genom extension så att armbågen
är i höjd med eller strax under art. humeri) och skapula (från utå/ uppåt roterat och eleverat
till ”normalläge” genom inåtrotation, retraktion och depression) samt nämna relevant
muskelgrupp för rörelsen däremellan. Annan rörelsekonfiguration som är rimlig ur
kastperspektiv med rätt angivna rörelse och muskelgrupper kan också ge full poäng
Aktuella lärandemål:
skelettdelar, ledtyper, rörelseaxlar och ledbandsapparaten för skuldran & armens viktigaste
ledgångar, dvs skulderleder, axelled, armbågsled, radi-ulnarlederna, handleden och handrotens
leder fingrarnas grundled samt interfalangelleder. Os navicularis kärlförsörjning.
muskulaturenöver respektive ledgång och dess innervation och kärlförsörjning. Kunskap om
muskler kritiska för enskilda rörelser
rörligheten i skuldran & armens viktigaste ledgångar
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Barnen hoppar ivrigt efter bollen och kan stuka fötterna vid landning. Beskriv de
ligament som stabiliserar articulatio talocruralis!
(2p)
Svarsaspekt:
På medialsidan går lig. deltoideum från spetsen på mediala malleolen på tibia, sprider sig
solfjäderformat nedåt och fäster på calcaneus, talus och calcaneus. På medialsidan möts lig.
calcaneofibulare och ligg. talofibulare ant & post på spetsen av malleolus medialis på fibula.
Aktuella lärandemål:
Skelettdelar, ledtyp, rörelseaxlar och ledbandsapparaten för benets viktigaste ledgångar, dvs
höft, knä, den övre och de undre språngbenslederna samt metatarsophalangeallederna.

5:4

Efter att ha kastat bollen osedvanligt långt får mamman stickningar på lillfingersidan av
handen. Du bör vid det här laget ha insett att de långa nervtrådarna som förmedlar
känsel från handen passerar många krångliga platser inom kroppen. Beskriv vilken nerv,
del av plexus brachialis, nervrot som skulle kunna vara iblandade. Beskriv också några
ställen där en känslig nerv skulle kunna komma i kläm!
(3p)
Svarsaspekt:
I svaret måste nervus ulnaris ingå, den kommer från fasciculus medialis, via truncus inferior
och den relevanta nervroten är C8. Trånga ställen finns t.ex vid foramen intervertebrale
(mellan C7&C8 kotorna, passagen genom septum intermusculare mediale, sulcus nervi ulnaris
bakom armbågen, passagen genom m.flexor carpi ulnaris och Guyons kanal. För full poäng
krävs tex. rätt nerv, fascikel, nervrot och någon trång plats.
Aktuella lärandemål:
n axillaris, musculocutaneus, radilais, medianus och ulnaris med avseende på
ursprungssegment och innervation.
topografiska relationerna mellan kärl, nerver, lymfstationer och muskulatur i anslutning till
nyckelben, armhåla, humerus, underarm, handled/hand och fingrarna.
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Både mamman och barnen jobbar hårt, på gränsen av sin prestationsförmåga.
Välbetalda proffskontrakt hägrar. Vi vill att du tänker på begreppet ”Maximal
syreupptagningsförmåga” - ange/beskriv
(5p)
a. Definition
b. Teorin för dess bestämning.
c. Faktorer som begränsar dess storlek
Svarsaspekt:
a. Den största mängd syrgas kroppen kan uppta per tidsenhet (vanligen /minut)
b. Två huvudmetoder: 1. Indirekt bestämning baserad på arbetspuls vid en submaximal
belastning utifrån vilken maximal belastning (maximalt syreupptag) uppskattas utifrån
känd eller antagen maxpuls. 2. Direkt bestämning med analys av utandningsgaser och
minutventilation.
c. Viktigast: maximal hjärtminutvolym. Andra faktorer: maximal minutventilation (hos
vältränade), hematokrit/blodvärde, kapillarisering och mitokondriedensitet i arbetande
skelettmuskulatur.

Aktuella lärandemål:
Definiera maximal syreupptagningsförmåga och teorin för dess bestämning inklusive indirekt
bestämning vid submaximala tester samt kunna redogöra för felkällor vid dessa tester
Beskriva begreppet relativ arbetsbelastning
Redogöra för hur den maximala syreupptagningsförmågan påverkas av förändringar i hjärtats
kapacitet, i blodets syrgastransporterande förmåga och i muskulaturens syrgasutnyttjande
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Mamman är sedan späd ålder mycket intresserad av histologi och försöker koppla av
genom att lösa följande bildgåtor. Hjälp henne på traven!
Med hjälp av den bifogade bildsidan innehållande bilderna A-F skall du besvara
följande frågor:
(3 p)
A: Vad kallas de med pilar markerade strukturerna ? (0.5 p)
Svar: T-tubuli.

B: Vad kallas den bindvävsstruktur som är markerad med pilar? (0.5 p)
Svar: Epimysium.

C: Vad kallas området markerat med frågetecken? (0.5 p)
Svar: A-band (A = anisotropt).

D: I den illustrerade cellen finns granulae innehållande olika substanser. På ytan av
cellen finns speciella receptorer, som vid stimulering leder till degranulering av cellen.
Vad kallas dessa receptorer och av vilken typ är de? (0.5 p)
Svar: IgE (immunoglobulin E).

E: Vad kallas området/zonen markerad med pil? (0.5 p)
Svar: Förkalkningszon (zone of calcified cartilage).

F: Nämn ett ställe i kroppen där du kan hitta detta histologiska utseende (0.5 p)
Svar: Bilden visar elastiskt brosk som färgats med en Weigert-elastinfärgning. Elastiskt brosk
hittar man i ytterörat, yttre hörselgång, örontrumpeten, vissa små larynxbrosk och epiglottis.
Aktuella lärandemål:
Kunna identifiera skelettmuskulaturens epimysium, perimysium, endomysium och fascikel (S2).
Klargöra skelettmuskelcellernas (muskelfiberns) uppbyggnad med avseende på sarkolemma
(plasmamembran), kärnor, sarkoplasma (cytoplasma), sarkosomer (mitokondrier), myofibrill,
myofilament (aktin, myosin), troponin, tropomyosin (S2).
Klargöra bandindelning (A, I, Z, M, H) av myofibrillen med avseende på lokalisation i
sarkomeren. (S2).
Redogöra för bindvävens celler (mesenkymceller, fibroblaster, makrofager, mastceller,
plasmaceller, fettceller och endotelceller).
Redogöra i detalj för direkt (= bindvävspreformerad eller desmal) benbildning och var den
förekommer. Redogöra för skillnader mellan osteoblaster och osteocyter. Osteoprogenitorcell.
Osteoid. Mineralisering. Klargöra hur osteocyter livnär sig och kommunicerar med varandra
(canaliculi och gap junctions). Redogöra för osteoklasternas uppkomst och funktion. Redogöra i
detalj för indirekt (= broskpreformerad eller kondral) benbildning och var detta förekommer.
Klargöra utvecklingen i epifysplattan (tillväxtplattan) och kunna särskilja och förklara händelser
i vilo-, proliferations-, hypertrofi-, förkalknings- och förbeningszon. Kondroklaster. Primära och
sekundära ossifikationscentra. Märghålor.
Mikroskopiskt kunna identifiera olika typer av brosk (hyalint/elastiskt brosk, trådbrosk) (S1-S2).
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Uppgift 1. Rörelseapparaten & arbetsfysiologi (18 p.)
1:1

En uttråkad äldre anatomiprofessor vid Karolinska
institutet börjar träna tyngdlyftning.
Med stor energi rycker han upp en skivstång laddad
med 40 kg vikter på vardera sidan och lyckas sträcka
denna börda på raka armar över sitt kala huvud.
Beskriv vilka muskelgrupper som i första aktiveras för
att behålla vikten på sina raka starka armar på trygg
höjd över sin hjässa (tänk på att få med alla relevanta
kroppsdelar). Vilka leder belastas?
Beskriv dessutom hur kotpelaren och dess mjukdelar kan påverkas.
Beskriv eventuella aspekter på professorns vördnadsbjudande ålder.

(8 p)

Svarsaspekt:
 Fotled – Statisk neutralposition. Både dorsal- och plantarflexorer aktiva för balans
 Knäled – Ischiocrural muskulatur, gastrocnemius samt quadriceps håller knäleden
extenderad.
 Höftled – Glutealmuskulatur aktiverad för att bibehålla extension mot
flexionskraftmoment. Höftflexorer, som iliopsoas, aktiveras vid tentens till
översträckning. Eftersom han står symmetriskt behövs inte abduktorer och adduktorer.
 Kotpelare – Ytliga sträckare och djupa stabilisatorer aktiva med extensions och antirotations kraftmoment. Kotpelaren sätts under axialt kompressionskraftmoment.
Diskarna komprimeras, ligament ventralt i lumbalregionen och dorstalt i
thoracalregionen bidrar till att förhindra överdriven lordos resp. kyfos men dess
betydelse är mindre än omkringliggande muskulatur.
 (Bål – bukmuskulatur spänd för att skapa buktryck och samverka med ländryggens
muskulatur som korsett)
 Skuldra – Skapula stabiliseras i ett eleverat utåtroterat tillstånd av ffa. trapezius och
serratus anterior
 Axelled – Abducerat läge, kraftmoment från hela deltoideus, stabiliserande funktion
från rotatorkuffen samt biceps caput long.
 Armbågsled – extension mha. triceps, stabiliserad av armbågsflexorer huvudsakligen
biceps brachii och brachialis
 Handled – radialflexion och extension pga. stångens vikt och axel, motverkad av
underarmens flexorer och ulnarflexorer, stabliserad av resp. antagonist.
 Handen – Flexionskraftmoment i MCP, PIP och DIP från ytliga och djupa flexorer i
underarmen. Positionering mha. handens inre muskulatur.
Den vördnadsbjudande åldern får oss att hoppas att mjukdelar så som diskar, senor och
muskelfästen är på förhand konditionerade att tåla denna belastning. Vidare bör aktiv rörlighet
i berörda leder vara befäst så att start och ändläge för lyftet obekymrat nås även utan
belastning. Risken bör kardiell eller cerebral incident behöver inte beröras för full poäng, men
uppskattas av frågeförfattarna.
Detta ger 10 "punkter". En potentiell "rättningsalgoritm" blir då att minst 8 ska beröras i svaret
(0,5p styck) med relevant ledläge + muskel/er (0,5p) = 8.
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1:2 Den gamle professorn sätter på sig en mycket tung mössa, egentligen en gammal kruka
av gjutjärn, hoppar sedan ned från sitt skrivbord och landar ganska elegant med rak rygg
och böjda knän. Beskriv hur kotpelaren kan påverkas av detta märkliga beteende. Vilka
muskelgrupper (i alla relevanta delar av kroppen) borde han aktivera när han landar?
Jämför med fördelningen av belastning med den som du beskrev i fråga 5:1!
(4 p).
Svarsaspekt:
Genom att bibehålla ryggen rak undviker han ett flekterande moment i framför allt i halsrygg
(inklusive övre nackled) och ländrygg. Detta innebär att belastningen i diskar blir jämnare
fördelad. Armar och skuldra får det ganska lugnt vid denna rörelse jämfört med när han lyfte
tyngder. Han har nog anledning att vara litet orolig för kompressionsfrakturer (inte minst i
Th12-L1). OK för stud att fundera på en övergående klämning skulle kunna uppstå mot
spinalnerv om något foramen intervertebrale är trångt, vilket skulle kunna uppfattas som en
utstrålande smärta Eftersom han hoppade med rak (och vertikal) och rygg, och landar på båda
fötterna, blir det belastande kraftmomentet med avseende på höftens rörelseaxlar måttligt.
Höftextensorer som m. gluteus maximus och ishciocruraler kan dock behövas för att
broms/förhindra flexion. När han landat med hela fötterna kommer knäts extensormuskulatur,
dvs m. quadriceps femoris att arbeta excentriskt för att bromsa flexionen och dess arbete
kommer direkt att övergå i koncentriskt arbete för att sträcka knät. Plantarflexorerna, fr.a
triceps surae kommer att arbeta koncentriskt för att plantarflektera i övre fotlederna. Musklerna
kan också arbeta excentriskt för att bromsa plantarflexionen mellan landning på framfoten och
tills hälen når golvet.
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Beskriv förhållandet mellan kraft och hastighet i professorns skelettmuskelceller i
knästräckarna när han lyfter skivstången resp. när han landar efter hoppet från
bordet. Hur ändras förhållandet mellan kraft och hastighet om han istället lyfter 20
kg resp. tar av sig den tunga mössan innan han hoppar ned? Rita gärna ett
diagram!
(4 p)
Svarsaspekt:
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Tyngdlyftningen kräver mycket av den åldrade professorns kropp. Brosk, ben, senor och
muskelvävnad i armar, ben och ryggrad utsätts för stora påfrestningar.
a) Vilken/vilka typ(er) av brosk finns i knäleden respektive mellan kotkropparna? (1 p)
b) Vid ett träningstillfälle leder tyngdlyftningen till en översträckning av
armmuskulaturen. Vad händer med sarkomerens A- respektive H-band vid utsträckning
i jämförelse med viloläge?
(1 p)

Svarsaspekt:
a) Knäled: Hyalint brosk i ledbrosk samt trådbrosk i menisker. Kotpelare: Trådbrosk i
intervertebralskiva/intervertebraldisk.
b) A-band: förblir oförändrat. H-band: ökar i längd.
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Uppgift 2. Urinorgan & kroppsvätskor (14 p)
2:1

Tubuluscellernas morfologi varierar en hel del mellan nefronets olika delar. Det
avspeglar skillnader i funktion. I nedanstående figurer illustreras (något förenklat) ett
tvärsnitt genom tre olika delar av nefronet. Kombinera respektive tvärsnittsbild med rätt
del av nefronet samt ange hur respektive angiven del av nefronet benämns. Ange också
minst ett karakteristisk cellulärt morfologiskt kännetecken för respektive tvärsnitt.
Storleksrelationen mellan de olika tvärsnitten ej exakt angiven!
(3 p)
1

A

B

C
3
2

Svarsaspekt: A-1 (proximala tubulus); B – 3 (samlingsrör); C -2 (nedåtstigande
(descenderande) delen av Henles slynga - kan även benämnas ”tunna segmentet”). A:
mikrovilli, mycket mitokondrier (basal striering), eosinofil cytoplasma, högt/medelhögt kubiskt
epitel; B: få/inga mikrovilli, tydliga cellgränser, högt kubiskt/cylindriskt epitel, ingen basal
striering,blekt färgad cytoplasma;epitelcellerna buktar in mot lumen C: lågt kubiskt/platt
epitel, få cellorganeller
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Vilken av följande förändringar förväntar du dig att finna hos en patient tre veckor efter
att denne fått i sig ett toxin som orsakar en permanent och isolerad minskning av NaClabsorptionen i proximala tubuli? Antag att det inte skett några förändringar i dieten och
intag av elektrolyter. Motivera ditt svar med att beskriva varför respektive variabel blir
som i ditt svarsalternativ!
(3 p)
GFR
A.
B.
C.
D.
E.

↔
↔
↓
↓
↑

Motstånd
afferent
arteriol
↔
↔
↑
↑
↓

Hydrostat. tryck
i glomeruluskap.
↓
↑
↑
↓
↔

Svarsaspekt: Rätt alternativ: D. En hämning av NaCl absorptionen i proximala tubuli
leder till att mer NaCl kommer till macula densa som tar upp mer NaCl än normalt. Det
leder till konstriktion av afferenta arteriolen (ökad resistens – tubuloglomerulär
återkoppling). Det leder till minskat hydrostatiskt tryck (P) i glomeruluskapillärerna
och minskad GFR. Till minskning av GFR kan även (f.f.a. initialt) bidra att hämningen
av den proximala absorptionen leder till ökat tryck i proximala tubuli vilket motverkar
filtrationen (glomerulotubulär balans).
GFR och renalt blodfllöde är normalt autoreglerade, vilket gör att man på sikt kan
förvänta sig att kompensatoriska mekanismer (bl.a. förändringar i RAAS och
tryckförhållanden mellan afferenta och efferenta arterioler.
Det bidrar bl.a. till att initialt sker en ökad Na+-utsöndring, men efter 3 veckor har ett
nytt jämviktsläge inträtt där Na+-utsöndringen är i paritet med Na+-intaget och således
är Na+-utsöndringen normal (även kompensationsmekanismer i Na+-upptag längre
distalt i nefronet)..
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Du hamnar oförskyllt som amanuens på en kurs för nyantagna AT-doktorer. En av
uppgifterna på kursens prov syftar till att rekapitulera basala mekanismer för
koncentrering av urinen. En av deltagarna vill ha din hjälp att förstå varför
svarsalternativ D är det enda rätta svaret. Denne tycker att alla alternativen är korrekta.
Skriv en kort förklaring till varför alternativ D är korrekt och varför respektive övriga
alternativ är felaktiga.
(3 p)
A.
B.
C.
D.
E.

Vilket av följande påståenden är sant?
ADH ökar vattenreabsorptionen i uppåtstigande delen av Henle’s slynga
Vattenreabsorptionen från nedåtstigande delen av Henle’s slynga är normalt mindre än
från den uppåtstigande delen.
Na+-reabsorptionen från den uppåtstigande delen av Henle’s slynga är normalt mindre än
från den nedåtstigande delen.
Osmolaliteten i den första delen av distala tubuli är lägre än 300 mOsm/kg hos en
dehydrerad person med normal njurfunktion och höga ADH-nivåer.
ADH minskar urea-permeabiliteten i den medullära delen av samlingsrören

Svarsaspekt: Även hos en dehydrerad individ är tubulusvätskan i början av distala tubuli
< 300 mOsm/kg (vanligen mycket lägre) eftersom den tjocka uppåtstigande delen av
Henle’s slynga har låg vattenpermeabilitet och som inte påverkas av ADH. Därför blir
vätskan successivt utspädd (jämfört med plasma) under passage genom denna del då
Na+-upptaget här är högt (i motsats till den nedåtstigande delen som har låg permeabilitet för
lösta ämnen och om så inte var fallet snarast skulle ha en tubulär sekretion av Na+). En annan
viktig effekt av ADH är att öka urea-permeabiliteten i medullära delen av samlingsrören vilket
bidrar till att höja osmolaliteten i medullans interstitium.
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Metformin är en drog som användes för att sänka blodglukos vid behandling av diabetes
typ 2. Detta sker på tre sätt:
 Reduktion av leverns glukoneogenes samt glykogenolys
 Ökad insulinkänslighet och förbättrat glukosupptag
 Fördröjning av glukosupptag i tarmen
Metformin utsöndras via njuren, och kan alltså ansamlas vid nedsatt njurfunktion, som i
sin tur kan orsakas av en akut dehydrering. En allt vanligare, och farlig, biverkan är
laktacidos (se t ex Info från Läkemedelsverket, mars-07; Läkartidningen nr 14 2008).
En föreslagen mekanism är att laktat ansamlas vid den hämmade glukoneogenesen, med
påföljande försurning.
En 72-årig kvinna med diabetes typ 2 har behandlats med Metformin. Hon har haft
några dagars kraftig diarré, av oklar orsak. Analys av syrabas-status för arteriellt blod
visar pH = 6,97, pCO2 = 3,0 kPa, BE = -27, samt [HCO3 . ] = 5 mM.
+

+

2+

2+

Analys av plasma visar: S-Na = 142 mM, S-K = 9 mM, S-Mg = 1 mM, S-Ca =
2,4 mM, S-Cl = 102 mM, S-laktat 21 mM, S-kreatinin mer än 1 mM
+

+

2+

Normalvärden: S-Na = 138-148 mM, S-K = 3,6-5,2 mM, S-Mg = 0,8-1 mM, S-Ca
= 2,2-2,6 mM, S-Cl = 96-106 mM, , S-laktat 0,7-2,5 mM, S-kreatinin 50-100 µM.

2+

a) Beskriv syrabas status, och vad detta kan bero på. Förutom laktacidosen beroende på
Metformin förgiftning, vilka andra orsaker till försurning föreligger? Visa hur
jämvikterna för blodets buffertar har förskjutits. Ange BB samt prot- för blod. Förklara
mekanismen för hur den höga kalium koncentrationen i plasma uppkommer. Vad kan en
sådan hög extracelluär kaliumhalt få för konsekvens?
(3 p)
b) Utöver buffringen, hur söker organismen minimera pH-förändringen? Ange tre
inblandade organ och beskriv kortfattat mekanismer.
(2 p)
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Svarsaspekt:
a) Metabol acidos med respiratorisk kompensation. Då BE = -27 blir BB för blod = 21.
Då HCO3- är 5 mM blir prot- 16 mM.


+
CO2 + 2H2O  H2CO3 + H2O HCO3 + H3O
syra
bas

protH + H2O  prot- + H3O+
syra

bas

Aktuellt BB för blod är 48 – 27 = 21. Prot- är 21 - 5 = 16.
Mekanism för höjning av kalium i plasma, se Människokroppens kemi, kap 11.4. Högt
kalium i plasma kan ge hjärtpåverkan (arytmi).
Dålig njurfunktion (skyhögt kreatinin) ger i sig metabol acidos på grund av nedsatt
utsöndring av icke-flyktig syra. Diarré ger förlust av vätekarbonat. Dessa två orsaker
kan ha bidragit till den uttalade metabola acidosen.
b) pH hålles konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna, samt genom
att komponenter i dessa buffertar kan utsöndras från kroppen, via lunga och njure.
Buffringen är momentan, detta är den snabbaste mekanismen.
Genom andningen regleras mängden koldioxid i kroppsvätskorna (respiratorisk
kompensation), jfr 1.10.4 i kompendiet Syror och Baser. Därmed ändras jämviktslägena
i blodets buffertar, och pH. Andningen ändras snabbt, inom någon minut.
Njuren bidrar till reglering av pH genom ökad/minskad utsöndring av syror i urin,
framför allt NH4+ samt H2PO4-. Även genom att justera utsöndringen av vätekarbonat
(HCO3-) i urin. Jfr 1.10.4 i kompendiet Syror och Baser. Förändringar i dessa mekanismer
tar längre tid, man brukar säga timmar – kanske upp till ett dygn för ökad utsöndring av
ammoniumjon i urin.
I levern ändras utsöndringen av kväve, från urea till ammoniumjon varvid vätekarbonat
sparas för buffring.

OM DU BEHÖVER MER PLATS FÖR DITT SVAR, ANVÄND BAKSIDAN PÅ SAMMA PAPPER GÖR
EJ HÄNVISNINGAR TILL SVAR PÅ ANDRA FRÅGOR I TENTAMEN.

TENTAMEN Den friska människan 2, 2013-06-05
Maxpoäng: 66 Poäng för godkänt: 44
Mappnr:

Sida 10 (16)
Poäng:

Uppgift 3. Kolmonoxidförgiftning (14 p)
Akut kolmoxidförgiftning i samband med bränder, eller andra olyckor i anslutning till
förbränning, är en viktig dödsorsak i många länder. Mindre än 1% kolmonoxid i
inandningsluften kan vara dödlig.
3:1

Förklara hur kolmonoxid (CO) påverkar respirationen. Hur påverkas hemoglobinets
syrebindande förmåga, kemoreceptorerna och ventilationen?
(5 p)
Svarsaspekt: CO binder >200 x starkare till Hb är O2. Hb tappar därmed sin
syretransporterande förmåga. Mycket viktigt är kooperativa effekter så att COHb har en hög
affinitet för O2 vilket gör att Hb’s dissociationskurva förskjuts till vänster vilket försvårar
syreavgivandet. Centrala kemoreceptorer är inte känsliga för CO. Perifera kemoreceptorer
reagerar primärt på pCO2,H+, och pO2men inte på CO. Eftersom de perifera
kemoreceptorerna inte känner av en låg, men potentiellt skadlig dos av CO, och inte heller den
sänkta syremättnaden ( det är pO2 som detekteras) reagerar inte kroppen på COtillblandningen i luften och ventilationen påverkas inte primärt, trots att det uppstår får kraftiga
hypoxiska effekter av förgiftningen på vävnaderna.

3:2

CO diffunderar in från alveolluften till lungans kapillärer.
a)Vilka vävnadsstrukturer passerar CO från alveol till blod? Illustrera gärna med en
figur!
b) Redogör även för de perifera kemoreceptorernas anatomiska lokalisation
och innervering
(3 p)
Svarsaspekt:
a) Det respiratoriska membranet: Alveolärgas, vätskeskikt, alveolärendotel, basalmembran,
interstitium, basalmembran, kärlendotel, plasma, röd blodkropp
b) glomus caroticum (n. glossopharyngeus) respektive aortabågen (arcus aortae) (n. vagus)
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De två organsystem som primärt skadas vid CO-förgiftning är nervsystemet och hjärtat.
Förklara varför hjärtats muskulatur är mer känslig för CO-förgiftning än
skelettmuskulatur och beskriv skillnaderna i energimetabolism mellan snabba
skelettmuskelfibrer och hjärtmuskel
(3 p)

Svarsaspekt: Hjärtat är en aerob muskel och därför mycket beroende av syretillförsel i
jämförelse med skelettmuskulaturen. Hjärtat påverkas därför direkt vid nedsatt syretransport
och syre-avgivande i samband med CO-förgiftning. Direkta effekter av CO på respiratoriska
enzym kan även ingå. Hjärtmuskulaturen har i jämförelse med skelettmuskler rikligt med
kapillärer och mitokondrier. Förmågan att bilda laktat vid anaerobisk glykolys är lägre i
hjärtmuskulatur än i skelettmuskulatur.

OM DU BEHÖVER MER PLATS FÖR DITT SVAR, ANVÄND BAKSIDAN PÅ SAMMA PAPPER GÖR
EJ HÄNVISNINGAR TILL SVAR PÅ ANDRA FRÅGOR I TENTAMEN.

TENTAMEN Den friska människan 2, 2013-06-05
Maxpoäng: 66 Poäng för godkänt: 44
Mappnr:

3:4

Sida 12 (16)
Poäng:

Kvävemonoxid (NO) har många likheter med kolmonoxid. NO är dock en mycket
viktig fysiologisk regulator inom kärlsystemet, som ett lokalt hormon. Förklara var i
kärlsystemet som NO bildas, ge exempel på faktorer som stimulerar till frisättning samt
ange vilken huvudsaklig effekt NO har i kärlväggen.
(3 p)
Svarsaspekt: NO bildas huvudsakligen i kärlendotelet (från L-arginin och oxygen via NOsyntas). Det binds extremt starkt till hemoglobin. En viktig funktion är att diffundera in i
kärlväggen där det bland annat aktiverar guanylatcyklas som bildar cGMP. cGMP aktiverar
proteinkinas G som relaxerar kärlväggens glatta muskulatur via olika mekanismer och dilaterar
kärlen. NO frisättningen från endotel kan initieras av olika kemiska substanser (acetylcholin,
bradykinin, ATP m.fl.) och av förändrad blodflödeshastighet (shear stress).
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Uppgift 4. Hormoner och inflammation (10 p)
4:1

Ge en översiktlig bild av eicosanoidernas (metaboliter av främst arachidonsyra)
biosyntesvägar. Ange de viktigaste enzymerna.
(3 p)
Svarsaspekt:

Fosfolipid
PLA2
Arachidonsyra
COX 1/2

5-LO

PGH2
PGF2

PGE2

PGI2

LTA4
TXA2

LTB4

LTC4
LTD4
LTE4

PLA2 (främst cytosolärt) katalyserar frisättning av arachidonsyra från cellmembranets
fosfoipider. Cyklooxygenas (COX) katalyserar bildningen av PGH2
COX finns i två isoformer (COX 1 och 2) med olika distribution. COX-2 (liksom cPLA2) är
inducerbart i inflammatoriska celler (t ex makrofager) och uppregleras vid inflammation.
5-lipoxygenas uttrycks i olika sorters vita blodkroppar (neutrofiler, eosinofiler, monocyter,
makrofager, dendritiska celler, mast celler, B-celler) och katalyserar de första stegen i
bildningen av leukotriener.
PG syntesen startar genom aktivering av ett särskilt fosfolipas A2, som frisätter arachidonsyra
från cellens fosfolipider. Detta cytosolära PLA2 är calciumberoende. Prostaglandin
endoperoxid syntas (PES) gör PGH2 så snart substrat (arachidonsyra) finns tillgängligt. 5lipoxygenas som reglerar leukotrienbiosyntes, aktiveras av Ca2+ (i likhet med cPLA2).

4:2

Hur påverkas eicosanoidbiosyntesen av NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug)
preparat, respektive glukokortikoider (kortison)?
(1 p)
Svarsaspekt:
NSAID hämmar COX-1 o 2 och därmed bildningen av prostaglandiner och tromboxan. COX-2
induceras vid inflammation och COX-2 hämmare skulle därmed verka mer selektivt mot
prostaglandinsyntes vid inflammation. Cortison hämmar inducerad biosyntes av enzymet cPLA2
och därmed bildningen av såväl prostaglandiner, tromboxaner som leukotriener.
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4:3 Eicosanoider har olika effekter i samband med akut inflammation.
Vilka är de klassiska inflammatoriska tecknen, och hur påverkas de av de olika
eicosanoiderna?
(3 p)

Svarsaspekt: Rubor, tumor, calor, dolor, functio laesa.
RUBOR: PGE och PGI2 ger dilatation av arterioli.
TUMOR: LTC4, LTD4, LTE4 ökar vasopermeabilitet i postkapillära venulae. PGE och PGI2
potentierar (sänker tröskeln för) histamin-eller bradykinin-inducerad
vasopermeabilitetsökning.
CALOR:
DOLOR:

Vid feber, PG involverade i hypothalamisk temperaturkontroll.
PGE och PGI2 potentierar histamin- eller bradykinin-inducerad smärta.

FUNCTIO LAESA: LTB4 inducerar leukocyt chemotaxis. Detta ger ansamling
av leukocyter till inflammerade vävnader. Frisättning av lysosomala enzymer och
reaktiva syremetaboliter från dessa leukocyter ger vävnadsförstöring med
påföljande funktionsnedsättning. PGE2 höjer cAMP i granulocyter och hämmar
därmed dessas aktivitet, t ex vid chemotaxis.

4:4

Vid inflammation frisätts också binjurebarkshormonet kortisol. Hur regleras kortisols
frisättning och hur varierar frisättningen under dygnet?
(2 p).
Svarsaspekt: CRH -> ACTH -> kortisol. I svaret ska ingå hur feedback regleringen går till
och hur dygnsrytmen ser ut (högt på morgonen och sjunker sedan under dagen för att ligga
som lägst på natten).

4:5

Pat med Cushings sjukdom kan få följdsjukdomar orsakade av de höga kortisolnivåerna.
Ange minst två sådana sjukdomar!
(1 p)
Svarsaspekt: hypertoni, diabetes mellitus typ 2, osteoporos, psykiatriska sjukdomar (tex
depression, psykos), trombos, hjärtsvikt, infektionskänslighet
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Uppgift 5. Blodet & immunsystemet (10 p)
5:1

De celler som är centrala för bildning av immunglobuliner är B-celler.
a) var i kroppen sker den huvudsakliga utvecklingen av B-celler, d v s till mogna men
ännu ej aktiverade B-celler?
b) beskriv kortfattat morfologin hos en mogen men ännu ej aktiverad B-cell och en
plasmacell; diskutera i svaret vad denna morfologiska skillnad speglar i funktion hos
dessa celltyper.
c) nämn var i lymfknutor respektive mjälte man hittar rikligast med B-celler?
(4p)
Svarsaspekt:
a) benmärg
b) B-lymfocyt (icke aktiverad): rund cell, cirka 12 mikrometer, basofil cytoplasma, rund,
tät kärna som fyller ut det mesta av cellen. Plasmacell: oval eller rund cell, kärna rund eller
oval,kromatintät, ev hjulekerformat kromatin, kärnans längsaxel vinkelrät mot cellens
längsaxel.Kraftigt basofil cytoplasma, tydlig perinukleär uppklarning. Vakuoler. Aningen större
än B-cellen. Svaret ska innehålla minst två korrekta påståenden om respektive cell.
Skillnaden mellan cellerna avspeglar huvudsakligen produktionen av antikroppar. Den
kraftigare basofilin orsakas av hög RNA-halt (surt), perinukleära uppklarningen återspeglar en
aktiv Golgiapparat, vakuoler bildas av ansamlade immunglobuliner. Svaret ska innehålla något
av ovanstående.
c) I lymfknutor finns B-lymfocyter framför allt i barkens folliklar och groddcentra. I mjälten
finns de framför allt i vita pulpans motsvarande områden, men inte i den periarteriolära
lymfocytskidan (PALS).
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Generna för tunga och lätta kedjorna i immunglobulinmolekylen kan genomgå
förändringar efter aktivering av B-cellen. En del av dessa förändringar kan beröra den
hypervariabla delen av både tunga och lätta kedjan.
a) Kan detta påverka motsvarande antikropps förmåga att binda in till antigenet, och i så
fall hur?
b) Vad kan man i regel iaktta under utvecklingen av ett immunologiskt svar när det
gäller förändringar i den genomsnittliga förmågan att binda till antigen hos de bildade
antikropparna, och
c) vad kallas denna process?
Efter aktivering av B-cellen kan också en del av genen för en av immunglobulinets
kedjor bytas ut, i en process som inte påverkar förmågan att binda in antigen.
d) vilken av immunglobulinets kedjor gäller detta,
e) vad kallas den processen, och
f) ge ett exempel på funktionell egenskap som förändras i den antikropp som
genprodukten bidrar till
(4p).
Svarsaspekt:
a) ja; den kan öka, eller minska eller inte påverkas alls
b) den genomsnittliga förmågan att binda in till antigen, affiniteten, ökar
c) affinitetsmognad
d) tunga kedjan
e) switch
f) isotypen förändras från IgM till någon av de andra isotyperna, så att exempelvis
antikroppen kan passera över placentan till ett foster, eller över tarmepitel till slemhinnan,
eller att antikroppen får förmåga att binda och aktivera komplement

5:3

Ge två exempel (med namn och kort beskrivning av funktion) där antikroppar i det
adaptiva försvaret samverkar med en cell eller molekyl (grupp av molekyler) i det
konstitutiva försvaret för att uppnå ”effektor” funktion
(2p).
Svarsaspekt: Opsonisering för fagocytos av bakterie, komplementbindning för lys av
bakterie, ADCC (antikroppsberoende cell-förmedlad lys av infekterad cell).
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Uppgift 1. (Område blod & immunsystemet) (10 p)

1:1

Blodplasma innehåller en rad viktiga proteiner med funktioner inom områden som
transport av molekyler, lagring av spårämnen, koagulation och immunförsvar.
a) Var sker syntesen av de flesta plasmaproteiner?
b) Vid vävnadsskada och påföljande inflammatorisk reaktion påverkas de så kallade
akutfasproteinerna i blodplasman. På vilket sätt?
c) CRP (C-reaktivt protein) är ett sådant akutfasprotein. Beskriv hur CRP-nivåer i
plasma används inom klinisk diagnostik i samband med mikrobiella infektioner?
d) Infektion och inflammation kan leda till ökad hemolys varvid hemoglobin frisätts till
blodplasman. Vilket plasmaprotein binder till det frisatta hemoglobinet och var tas detta
bundna hemoglobin upp? Vilken huvudsaklig nedbrytningsprodukt från hemoglobin
bildas i ökad omfattning vid hemolys och till vilket plasmaprotein binder denna produkt
för transport i plasma?
(4 p)
Svarsaspekter:
a) Levern.
b) Koncentrationen av akutfasproteiner i blodplasman förändras signifikant där
de proteiner vars genuttryck ökar ofta uppvisar mer än fördubblade
plasmanivåer.
c) CRP-mätningar används flitigt för att differentiera mellan bakteriell respektive
virusutlöst infektion samt för att följa upp behandling med antibiotika.
Koncentrationen av CRP i plasma kan öka upp till 100 ggr inom 8 timmar vid en
bakteriell infektion. [Obs! Endast måttlig höjning av CRP koncentrationen vid
virusinfektion.]
d) Haptoglobin binder Hb och därmed järn för vidare transport till retikuloendoteliala
systemet, d.v.s. makrofager m fl.främst i lever och mjälte. Huvudsaklig
nedbrytningsprodukt är bilirubin som i okonjugerad form binds till albumin för
transport till levern.
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En patient söker sin husläkare p.g.a. uttalad trötthet sedan en tid. Läkaren konstaterar att
patienten förefaller blek. Efter en solig sommar kan det vara svårt att se på hudfärgen,
men kan anas om man istället ser på slemhinnor, exempelvis ögats bindehinna
(konjunktiva). Läkaren kontrollerar förstås med ett blodprov om det föreligger en
anemi. Det visar sig vara så, och din uppgift är nu att:
a) Ange två olika sätt att påvisa en anemi (vad skulle du mäta eller undersöka?).
b) Ange vilken konsekvens en anemi kan få för blodets funktioner; ange vilka
funktioner som kan tänkas vara nedsatta! Beskriv hur dessa funktioner normalt
utföres.
c) Ange minst två principiellt olika orsaker till en anemi!
(3 p)
Svarsaspekt:
a) Mätning av antalet röda blodkroppar per volymsenhet blod (manuellt i mikroskop eller
automatiskt). Mätning av hematokrit (volymsprocenten röda blodkroppar) (kan också
göras manuellt genom centrifugering eller automatiskt). Man kan också mäta
hemoglobinhalten i blodet.
b) Normala funktioner för erythrocyter är syretransport och transport av koldioxid, och
dessa funktioner påverkas alltså negativt vid en anemi. Hemoglobinet i cellerna fungerar
också som pH-buffert. Syret är dels löst i plasma, men huvudsakligen transporteras det
genom bindning till Fe i hemoglobin, fyra till varje Hb-molekyl. Bindning av en
syremolekyl ökar affiniteten hos kvarvarande Hb-kedjor. Bindningen påverkas också av
pH, koldioxidtryck och temperatur, liksom av 2,3-DPG. Lägre pH, mer koldioxid, högre
temperatur och mer 2,3-DPG ger lösare bindning. Anemin ger nedsatt funktion i många
av kroppens organ vilket kan yttra sig i trötthet, vidare andfåddhet och hjärtklappning
(kompensationsmekanismer).
Koldioxid transporteras delvis löst i plasma (eller bundet till plasmaproteiner) men också
bundet till Hb (aminogrupper, speciellt vid låg syrebindning) och i plasma framför allt löst
i form av bikarbonat som bildats under inverkan av erythrocyternas karbanhydras. Den
nedsatta koldioxidtransportförmågan vid anemi brukar senare kunna kompenseras fullt ut
av andra mekanismer.
När det gäller buffringskapaciteten i blodet så kan andra buffertsystem helt kompensera för
förlust av Hb.
c) Förlust av blod genom inre eller yttre blödning; nedsatt produktion av blodkroppar,
nedbrytning av erythrocyter (hemolys).
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Diskutera den cellulära trafiken in och ut från lymfknutor. Inkludera svar på följande
frågor: varifrån har de lymfocyter som man kan iaktta i en lymfknuta kommit, och
genom vilken typ av kärl har de nått dit? Genom vilken typ av kärl tar de sig från
lymfknutan, och var hamnar de sedan? Nämn två typer av antigenpresenterande celler,
och ange genom vilken typ av kärl dessa vanligen når lymfknutan. Vad är huvudsyftet
med lymfknutans cellulära trafik, sett ur perspektivet konstitutiv och adaptiv immunitet?
(3 p)
Svarsaspekt:
Lymfocyter (T- och B-celler) når sin första lymfknuta via tillförande artär. De lämnar
blodcirkulationen postkapillärt genom s k höga endoteliala venuli i lymfknutan, med hjälp av
de adhesionsmolekyler och kemokinreceptorer som de uttrycker som vilande lymfocyter, och
som stimulerar deras migration ut i lymfknutan. Lymfocyterna lämnar lymfknutan via
efferenta lymfatiska kärl, som såsmåningom samlas ihop i ductus thoracius, som töms i
venvinkeln mellan v subclavia och v. jugularis int. och därmed återförs lymfocyterna till
blodcirkulationen. Om lymfocyterna fortfarande är vilande (ej aktiverade) kan de därifrån
göra ett nytt varv enligt ovan, men om de har blivit aktiverade i lymfknutan har deras uttryck
av adhesionsmolekyler och kemokinreceptorer förändrats så att de nu stimuleras att lämna
blodet där kärlen påverkats av näraliggande inflammatoriska reaktioner; de lämnar alltså ej
blodet i lymfknutor längre. Till de antigenpresenterande cellerna räknar man monocyter,
makrofager, dendritiska celler och B-celler. De tre förstnämnda når lymfknutan från perifera
vävnader via afferenta lymfatiska kärl. Deras uppgift är att transportera antigen från perifera
vävnader och presentera dessa för T-lymfocyter i lymfknutan. Huvudsyftet med den cellulära
trafiken i lymfknutan är att möjliggöra för det konstitutiva immunförsvarets celler
(makrofager, dendritiska celler) att kommunicera med och aktivera rätt celler i det adaptiva
immunförsvaret så att lymfocyter med rätt specificitet stimuleras till klonal proliferation.
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Uppgift 2. (Cirkulation & respiration) (12 p)
2:1

Under hjärtcykeln kan man höra två tydliga toner med stetoskop.

(4p)

a) Vilka processer i hjärtat orsakar den 1:a respektive den 2:a hjärttonen?
b) Fysiologisk splittring av andra hjärttonen kan uppstå normalt. Varför? Ange även
hur man med en enkel manöver kan accentuera denna splittring och förklara mekanism
för förstärkningen av splittringen.
c) Viket blodtryck finns i aorta under 1a: respektive 2:a hjärttonen normalt i vila.

Svarsaspekter: a) 1a: vibrationer i vätska och vävnad vid stängning av tricuspidalis
och mitralis, 2a: stängning av aorta och pulmonalis; b) Splittringen beror på att
pulmonalisklaffarna vanligen stänger lite efter aortaklaffarna. Detta accentueras vid
inandning (särskilt vid djup inandning) eftersom systole på hö sida förlängs temporärt
p.g.a. ökat tillflöde till höger förmak och därmed större volym att pumpa ut från höger
kammare. c) 1:a ca 80 (diastoliskt tryck), 2a ca 100 (något lägre än det systoliska)

2:2

Ett läkemedel med kraftig och omedelbar relaxerande effekt på resistanskärlens glatta
muskulatur injiceras hos en patient. Vilken/vilka av följande förändringar kan förväntas
ske initialt. Motivera ditt svar samt motivera även varför övriga alternativ inte är
korrekta.
(4p)
A) Afferent signalering från sinus caroticus minskar
B) Hjärtats ”afterload” (efterbelastning) ökar
C) Parasympatisk signalering till hjärtat minskar
D) Filtration av vätska i benmuskulaturens kapillärer minskar
Svarsaspekt:
Förändringar enligt alternativ A och C förväntas ske. När resistanskärlen dilaterar
sjunker det perifera flödesmotståndet (TPR). Detta innebär att det arteriella blodtrycket
sjunker initialt (MAP=CO x TPR). När MAP sjunker så kommer aktiviteten i
sinusnerven att minska p.g.a. minskad baroreceptoraktivitet. Minskad signalering till
kardiovaskulärt centrum i medulla leder till sänkt parasympatiskt påslag. Minskad TPR
leder till minskat afterload. Minskad prekapillär resistans innebär även att
kapillärtrycket tenderar att öka vilket leder till ökad filtration.
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Beskriv vad som händer med partialtrycken för oxygen och koldioxid i alveolerna i
vänster lunga i de två nedanstående fallen:
Fall 1: En 49-årig man har en pulmonell embolus (blodpropp) som helt blockerar
blodflödet till hans vänstra lunga.
Fall 2: Ett barn har andats in en jordnöt som helt blockerar vänster huvudbronk. Beskriv
även för detta fall vad som händer med lungblodflödet i vänster och höger lunga.
Motivera dina svar.
(4p)

Svarsaspekt:
Fall 1: En propp i lungkärlen kommer minska/ta bort blodflödet vilket gör att
alveolerna kommer ventileras men inte perfunderas. Det blir en situation med ökat
alveolärt (och fysiologiskt) deadspace. Luften/gasblandningen i alveolerna kommer att
bli mer lik inandningsluften, dvs partialtrycket för syre kommer öka och koldioxid att
minska.
Fall 2: En avstängd bronk kommer minska/upphöra luftflödet till den delen av lungan
vilket ger en situaton med shunt då perfusionen kommer att fortsätta. Då kommer syrets
partialtryck att minska när det tas upp ur alveolerna utan att ny frisk luft tillkommer.
Koldioxidens partialtryck kommer att stiga och efter en stund kommer alveolernas
gasinnehåll bli ungefär som det blandade venösa blodets tryck. Dock kommer
ytterligare två saker att ske: hypoxisk pulmonell vasonkonstriktion kommer minska
blodflödet till den vänstra lungan och shunten av blod kommer minska arteriella
syrgastrycket så att a-v differensen kommer göra att det blandade venösa blodet
kommer få en lägre syrehalt och högre koldioxidhalt än när bägge lungorna var
ventilerade.
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Uppgift 3. (Område endokrinologi & reproduktion) (11 p)

3:1. Hur reglerar hypotalamus adenohypofyshormonernas frisättning? I svaret skall
ingå samtliga adenohypofyshormoners hypotalama reglerfaktorer och hur dessa når
adenohypofysen. Ange även vad som händer med frisättningen av respektive
adenohypofyshormon om inflytandet från hypothalamus uteblir.
(4 p)
Svarsaspekt:
I svaret skall ingå GHRH-GH, GnRH-FSH/LH, TRH/TSH, CRH/ACTH samt
Dopamin/PRL och att dopamin har en hämmande effekt på PRL medan de andra
stimulerar. De hypothalama reglerfaktorerna når adenohypofysen via
portakretsloppet. Om inflytande från hypothalamus uteblir sjunker frisättningen av
alla adenohypofyshormonerna utom PRL som istället ökar.

3:2. Beskriv syntes, lokalisation, reglering av frisättning samt fysiologiska effekter av
hormonet aldosteron!
Ange även vilka symtom och förändringar du förväntar dig finna hos en patient med
primär hyperaldosteronism
(4 p)
Svarsaspekt:
Aldosteron bildas i binjurebarkens zona glomerulosa. Syntetiseras från kolesterol via
pregnenolon, progesteron och kortikosteron och i zona glomerulosa finns enzymet
aldosteronsyntas som gör att aldosteron kan bildas här.
Frisättning stimuleras ffa av RAS (Angiotensin II) och hyperkalemi men även tex
ACTH kan stimulera frisättning till viss del.
Aldosteron binder till mineralokortikoid receptorer i njurens distala tubuli och
samlingsrör och ökar där reabsorptionen av Natrium och utsöndringen av Kalium
(via aktivering av Na/K pumpar).
En patient med hyperaldosteronism kan ha högt blodtryck och hypokalemi.

3:3

Insulin sänker ju som bekant blodsockret men vilka hormoner höjer blodsockret? Ange
även kortfattat via vilka mekanismer som respektive hormon höjer blodsockret! (3 p)
Svarsaspekt:
Cortisol ökar glukoneogenes och hämmar glukosupptag
GH hämmar glukosupptag
Adrenalin stimulerar glukogenolys och glukoneogenes (minskar även till viss del
glukosupptaget)
Glukagon stimulerar glukogenolys och glukoneogenes samt hämmar glukosupptag.
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Uppgift 4. (Område blod, kroppsvätskor och urinorgan) (14 p)
4:1

Ureter har en ganska lång väg mellan njuren och
urinblåsan. Det är därför rimligt att flera artärer bidrar till
uretärernas blodförsörjning. Ange fyra artärer som bidrar
till blodförsörjningen av uretären.
(2 p)
Svarsaspekt:
Fyra av följande artärer (0,5 p per korrekt namngiven artär):
a. renalis, a. gonadales, a. iliaca communis, a. iliaca interna.

4:2

I all medicinsk verksamhet är det viktigt att använda
korrekt terminologi för att undvika missförstånd.
Kombinera nedanstående strukturer med rätt angiven
lokalisation (visat med bokstäverna A – G i figuren).
(2 p)
Calyx major
a. arcuata
lobus pyramidalis
a. interlobaris

Svarsaspekt:
Calyx major - E
a. arcuata - F
lobus pyramidalis - A
a. interlobaris - D

A
D
G

F
E

C
B
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Vilken av följande kombinationer av förändringar förväntar du dig att finna hos en
patient med diabetes insipidus (brist på ADH-effekt) jämfört med en frisk individ?
Motivera ditt val och kommentera kort varför de alternativ du uteslutit är felaktiga!
(3 p)

A.
B.
C.
D.
E.

P Osm
↔
↔
↑
↑
↓

P[Na+]
↔
↔
↑
↑
↓

Plasma renin aktivitet
↓
↑
↑
↔
↓

Urinflöde
↑
↑
↑
↔
↔

Svarsaspekt: Rätt alternativ: C. Bristande effekt av ADH innebär oförmåga att effektivt kunna
koncentrera urinen vilket ger stora vattenförluster (urinflöde ökar – D och E fel) och leder till
ökad plasma osmolalitet och P[Na+] (A, B och E fel). Även om patienten kompenserar med ökat
vätskeintag så är det varierande grad av dehydrering som stimulerar törsten (d.v.s. P Osm och PNa+ är förhöjda, om än inte alltid så uttalat A och B fel). Vattenbristen drabbar såväl ECV som
ICV. Om tillräckligt uttalad vattenbrist så minskar ECV volymen så pass mycket att reninfrisättningen ökar och plasma renin aktiviteten stiger. Om central diabetes insipidus (minskad
insöndring ADH) så kan även den lägre plasma koncentrationen av ADH bidra till ökad renininsöndring då ADH utövar viss direkt hämmande effekt på reninfrisättningen. Om relativt väl
kompenserad DI med ökat vattenintag kan renin-aktiviteten i plasma vara normal, men
alternativ D faller på att urinflödet alltid är ökat.
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Diabetes typ1, kan ge ”syraförgiftning”
Oroliga föräldrar inkommer till Din akutmottagning med sin dotter, knappt 2 år
gammal. Hon har kissat mycket senaste dygnet, och är inte sig själv, trött och grinig.
Sockersjuka finns i släkten, och föräldrarna är nu oroliga för att detta drabbat flickan,
kanske har hon ”syraförgiftning”? Då Du vet att diabetes typ 1 kan debutera med
ketoacidos utreder Du skyndsamt flickans tillstånd.
A. Vid ketoacidos, vilken kombination av förändringar (jämfört med normala
förhållanden) förväntar du dig att finna? Motivera kort ditt val!
(2 p)

A.
B.
C.
D.
E.

Buffer base
(BB) I blod
↑
↑
↓
↓
↓

PCO 2 i
blod
↓
↑
↓
↓
↓

Urinutsöndr.
HCO 3 ↑
↑
↓
↓
↓

Urinutsöndr.
NH 4 +
↑
↓
↑
↓
↑

Anjon gap i
plasma
↑
↑
↑
↓
↓

K+ i
plasma
↓
↓
↑
↑
↓

Svarsaspekt: Rätt alternativ: C. Överproduktion av ketonkroppar ger en metabol acidos med
sänktbuffer base och ökat anjon gap. Acidosen stimulerar andingen och det blir en
kompensatorisk minskning av PCO 2 . Acidosen accentuerar också reabsorptionen av HCO 3 -,
med minskad utsöndring som följd. Den metabola acidosen leder också till ökad utsöndring av
NH 4 + i urinen.

B. Förklara hur insulinbristen leder till försurning. Hur förskjuts jämvikterna för
blodets buffertar i denna situation? Förklara begreppet ”buffer base”.
(3 p)
Svarsaspekt: Insulinbrist medför utebliven broms på hormonkänsligt lipas (i fettvävens
adipocyter). Överdriven lipolys ger överskott av fettsyror till levern, som metabolisrar dessa till
ketonkroppar. Av dessa är acetoättiksyra samt beta-OH-smörsyra karboxylsyror (lika sura som
mjölksyra). Dessa ketonkroppar ger metabol acidos, som karaktäriseras av lågt pH, sänkt
buffer base (BE negativt) och förhöjt pCO 2 (kompenserande respiratorisk alkalos). Buffer base
(BB) är summan av buffrande baser i kroppsvätskornas buffertar, HCO 3 - + prot-.
Blodets buffertar:
←

←

CO2 + 2H20 ↔ H2CO3 + H2O ↔ HCO3- + H3O+
syra
bas
←
protH + H2O ↔ prot- + H3O+
syra
bas
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C. Förklara hur förändringen

av kalium koncentrationen i plasma uppkommer, och vad
denna onormala extracelluära kaliumhalt kan få för konsekvens.
(2 p)

Svarsaspekt.
Metabol acidos med påföljande förskjutningar av intracellulära buffertar ger att en andel av
intracellulärt kalium istället får den orsakande syrans anjoner som motjoner. Dessa kan ta sig
ut ur cellerna, varvid K+ “följer med“. Kaliumjonhalten i plasma stiger alltså vid metabol
acidos. Den intracellulära kaliumkapaciteten har sjunkit. Jfr avsnitt 3.4 i kompendieboken
(Syror och Baser …). Njuren påverkas vid metabol acidos, så att kaliumjoner ej utsöndras i
samma utsträckning som vid normalt pH, även detta bidrager till höjd kaliumjonhalt i plasma
vid metabol acidos. Även utarmningen av intracellulära glykogenförråd leder till sänkt
intracellulär kalium-kapacitet.
Effekten av hyperkalemi på hjärtat beror både på graden av hyperkalemi samt hur
snabbt den uppkommit. Hyperkalmi sänker vilomembranpotentialen. Vid måttlig hyperkalemi
kan ökad urladdningsfrekvens ske, samt ökad retbarhet (närmare till tröskelpotential), medan
det vid mer uttalad hyperkalemi f.f.a. blir försvårad retningsspridning vilket i sig kan ge upphov
till kammarflimmer. Se även avsnitt 3.4.1 i kompendieboken (Syror och Baser …).
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Uppgift 5. (Område rörelseapparaten) (19 p.)
En eldig tangokavaljer lyfter sin danspartner samtidigt som han
försöker göra en elegant vridning. Han drabbas i detta ögonblick av
svåra smärtor från ländryggen. Efter en stund känner han av en
smärta som strålar ut mot vänster fot. Tangokavaljeren är vetgirig
och söker kunskap via internet. Han finner att värken motsvarar
något som kallas L5 dermatomet. Han blir inte så mycket gladare för
denna kunskap. Det finns anledning att fundera över ett så kallat
diskbråck, vilket säkerligen kan dämpa glöden i dansen.
5:1.

Beskriv hur olika delar av ryggen är anpassade för vridningar.
Beskriv hur mellankotsskivorna kan belastas vid vridrörelser.
Resonera om hur man skulle kunna undersöka mannen för att
lista ut var ett diskbråck skulle vara lokaliserat. Resonera kring vilka funktioner i benet
som skulle kunna vara påverkade.
(6p)

Svar:
Svaret förutsätts innehålla en beskrivning av orienteringen av ledytorna i facettledernas i
ryggens olika delar (dvs bla att de i ländryggen befinner sig nära sagittalplanet medan de är
ganska frontalställda i bröstryggen). Uppbyggnaden av anulus fibrosus med alternerande
fiberriktning för varje skikt bör ingå i svaret och att en vridning innebär att relativt få av
trådarna kommer att belastas (med risk att just dessa blir skadade). Diskussionen kring
lämpliga undersökningar för att nivåbestämma skadan bör innehålla reflexer, bedöma
påverkade dermatom, myotom – muskelstyrka. L5 påverkan skulle exempelvis kunna ge
nedsättning kraft för ext hallucis longus – hur testas det? S1 skada skulle normalt ge större
påverkan på vadmuskulatur och achillesreflex. Riktigt energiska studenter kanske också skriver
något om att L5 påverkan inte behöver innebära att diskbråcket är beläget just på den nivå där
L5 passerar ut (mellan kota L5 och sacrum) utan skulle kunna sitta något segment högre upp
(mellan L4 och L5 kotorna). Man skulle också kunna tänka sig att någon student nämner något
om referred pain och att smärtan beror på något annat än just ett diskbråck.
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Eftersom tangokavaljeren måste ta det lugnt med dansen ett tag så börjar han snickra på
något som liknar ett skåp. Vad det slutligen skall bli har han inte bestämt ännu. Ivrigt
skruvar han in långa blanka skruvar. Resonera kring hur armens olika leder belastas vid
detta arbete. Ange muskelgrupper som kan vara av betydelse. Diskutera hur mannen
genom olika inställningar i armbågen skulle kunna få god kraft (konventionell ickeelektrisk skruvmejsel, rörelsen sker medurs och han är högerhänt).
(4p)
Svar:
Eftersom skruven går trögt in i skåpets material behöver skuldran kompensera med
flektionskraft för att ge axial kraft åt skruven. Armens proximala främre muskulatur, pectoralis
och främre deltoideus huvudsakliga kraftbidragare för detta. Armbågen vinklas med fördel mot
90 graders flexion för att få ut största möjliga supinationskraftmoment från de två
supinatorerna som löper över armbågsleden, dvs. m. biceps brachii och m. brachioradialis.
Axel-adduktorerna kommer att bidra till supinationsrörelsen genom att föra armbågen in mot
bålen. Armbågens extensororer, m. triceps brachii, motverkar överdriven flexion i armbågslede
och bidrar till tryckkraften i skruvens längsriktning. I början på varje skruvtag är proximala
och distala radioulnarleden är pronerade för att ge rörelseomfång för en ordentlig supination i
skruvmomentet. Underarmens fingerflexorer ger greppkraft kring skruvmejseln och handledsflexorer/extensorer stabiliserar handlederna. Handens inre muskulatur har positionerat
fingrarna för bästa grepp.

5:3.

Eftersom han i första han är intresserad av tango så fördriver han en del tid genom att
läsa om tango. Frågan uppstår hur man kan utföra rotationsrörelser i höften. Hjälp
honom på traven och beskriv de muskler som han torde ha mest nytta av!
(2p)
Svar:
Utåt(lateral)roterande muskler: Gluteus Maximus i sin helhet. Gluteus minimus och medius
posteriora delar drar liksom maximus och piroformis throchanter bakåt.M. iliopsoas ger genom
sitt fäste på tuberculum minor på femur även den ett utåtroterande kraftmoment. Sartorius
bidrar också till lateraltoration trots att den fäster på tibia. Större delen av adductorgruppen
kan bidra.
De inåt(medial)roterande är färre: De främre fibrerna i m. gluteus medius och minimus bidrar
till medialrotation tillsammans med m. tensor fascia lata och den mest mediala delen av
adductor magnus (som fäster på adductor tuberkeln).
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I samband med ryggproblem får man ofta en ökad kontraktion i skelettmuskler i det
drabbade området. Hur styrs graden av aktivering av de kontraktila proteinerna (aktin
och myosin) inuti skelettmuskelceller?
(4 p)
Svarsaspekt: Aktionspotential => aktivering av spänningskännare i t-tubuli (DHPR)
=> aktivering av SR:s Ca2+-kanaler (RyR) => Ca2+frisätts till cytoplasman och binder
till reglerproteinen troponin och tropomyosin => korsbryggorna (myosinhuvudena) kan
binda till aktin => kontraktion. Hög frekvens av aktionspotentialer leder till mer
frisättning av Ca2+ från SR och kraftigare kontraktion.
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5:5. Vid ett av de många träningspassen med sin danspartner får han en armbåge i ansiktet.
Röntgen avslöjar en fraktur i ett av ansiktsbenen. Genom vilken typ av benbildning
bildas ansiktsben? Klargör med text och figur för de olika stegen som leder till
benbildning i blivande ansiktsben under fosterstadiet. Ange även vilka olika celltyper
som man påträffar. Hur sker nedbrytningen av ben?
(3p)
Svar:
Direkt benbildning:
Kallas även desmal eller bindvävspreformerad. Förekommer i skallens platta ben,
ansiktsben, underkäke och nyckelben. Odifferentierade mesenkymceller som är
förprogrammerade att bli osteoblaster (= osteoprogenitorceller) kondenserar och blir
omogna benceller s.k. osteoblaster, som börjar producera extracellulär matrix (=
osteoid), som främst består av kollagen I. Osteoiden kommer efterhand att förkalkas och
blir därmed ben. När osteoblasterna är helt inneslutna i sin matrix utvecklas utskott och
cellerna kallas för osteocyter, vilket är mogna benceller. Osteocyternas utskott går i små
kanaler (= canaliculi) i benet och cellerna kommunicerar med varandra genom gap
junctions. Detta ger möjligheter för osteocyterna att livnära sig från blodet i den Haverska
kanalen. Osteoklaster är stora fagocyterande multinukleära celler som hittas i anslutning till
benet. Osteoklaster bryter ned ben, varvid det frigörs kalcium och fosfat.
Osteoklasternas aktivitet styrs huvudsakligen av parathyroideahormon (= PTH) som
stimulerar osteoklasterna att bryta ner ben, vilket höjer nivåerna av serumkalcium. Vid
platsen för aktiva osteoklasterna bildas s.k. Howship’s lakuner, vilka är
resorptionszoner.
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Tema 1. Blod & Immunsystemet (10 p)
1:1

Blekhet kan bero på förändringar i huden, hämmad cirkulation, eller på blodbrist.
Ange den vedertagna termen för blodbrist och fundera kring olika definitioner av
vad man menar med begreppet. Ange minst två huvudmekanismer som kan ge
upphov till blodbrist. Ange också minst två metoder att påvisa blodbrist.
(2p)
SVARSASPEKT: anemi betecknar ett minskat antal röda blodkroppar per volymsenhet blod,
eller minskad mängd hemoglobin – antingen på grund av att erythrocyterna är små, eller för
att de innehåller mindre Hb än normalt. Anemi kan orsakas av nedsatt produktion av röda
blodkroppar eller bildning av defekta röda blodkroppar, blödning eller av hemolys. Blodbrist
kan påvisas genom bestämning av antal röda blodkroppar per volymsenhet blod, mätning av
hemoglobinnivå i blodet, eller genom bestämning av hematokriten (EVF =
erytrocytvolymfraktion).
Aktuella lärandemål:
Redogöra för vanliga hematologiska begrepp som anemi, polycytemi, hematokrit,
sänka,polyglobuli, , leukopeni, leukocytos, lymfopeni, lymfocytos, granulocytopeni,
granulocytos, agranulocytos. (S1‐2)
Ge exempel på orsaker till anemi. (S1)

1:2

A) Både feber och förstorade lymfknutor kan tyda på en pågående infektion.
Febern orsakas delvis av substanser som frisätts från leukocyter. Ange minst två
sådana ”pyrogena” faktorer med fullständigt namn och (i förekommande fall) med
vanligen använd förkortning. Ange minst en annan känd effekt som respektive
substans anses ha och vilken grupp av ämnen som substansen tillhör.
B) Lymfocyter kan ta sig in i en lymfknuta via afferenta lymfkärl. Ange så utförligt
som du kan en annan vanlig väg som lymfocyter kan ta sig in i en lymfknuta.
C) Var i lymfknutan sker mesta nybildningen av B‐lymfocyter?
(2p)
SVARSASPEKT:
A) Interleukiner (ex IL‐1) och TNF är leukocytderiverade pyrogena faktorer. IL‐1 är t. ex.
också en tillväxtfaktor och verkar kemotaktiskt, och TNF har hämmande effekt på
tumörceller och medverkar till nedbrytning av ledbrosk och ben.
B) Afferent blod når efter kapillärerna de postkapillära venolerna (HEV) i paracortex där
lymfocyter kan migrera genom det speciella, höga endotelet in i lymfknutan.
C) Groddcentra (i cortex).
Aktuella lärandemål:
Känna till sammansättningen av groddcentra i perifer lymfatisk vävnad. (S1)
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Redogöra för betydelsen av ”high endothelial venules (HEV) för recirkulationen av lymfocyter.
(S2)
Redogöra för hur immunsystemets celler cirkulerar i kroppen via lymfa, blod och vävnader. (S2‐
3)
Redogöra för de vanligaste grupperna av molekyler inom immunsystemet som:
antikroppar, cytokiner, kemokiner, inflammatoriska mediatorer, adhesionsmolekyler,
antigenspecifika receptorer, receptorer för patogenassocierade mönster, co‐receptorer, MHC
molekyler,signaltransduktionsmolekyler, microbicida substanser. (S2)

1:3

Albumin har många viktiga funktioner i blodplasma, bl a transport av vissa ämnen.
A) Ge två exempel på substanser som binds och transporteras av albumin samt
nämn ytterligare en viktig funktion albumin utövar!
(1 p)
B) Var sker syntesen av albumin (liksom de flesta övriga plasmaproteiner) och hur
stor del av plasmans totala proteininnehåll utgörs av albumin?
(1 p)
SVARSASPEKT:
A) Transportprotein för ex vis fria fettsyror och bilirubin. Utövar merparten av det
kolloidosmotiska tryck plasma har över kapillärväggen.
B) Syntetiseras i levern samt utgör 50‐60% av totala proteininnehållet i plasma.
Aktuella lärandemål:
Redogöra för klassificering av plasmaproteiner och albuminets olika funktioner. (S2)
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Det immunologiska minnet innebär bl. a. att antikroppssvaret förändras vid ett
sekundärsvar, så att man i serum får: 1) en mycket hög koncentration av specifika
antikroppar i blodet mycket snabbt jämfört med primärsvaret 2) antikroppar med
högre bindningsstyrka till antigenet än i primärsvaret. Förklara kortfattat de två
cellulära processer som ligger bakom 1) respektive 2) (två till fyra meningar för varje
process).
(2 p)
SVARSASPEKT: 1) klonal expansion: de kloner av B‐celler som har en Ig‐receptor för antigen
på en viss mikroorganism aktiveras i primärsvaret och delar på sig, vilket ger upphov till
många B‐celler med just de receptorerna. Även om många av dessa B‐celler dör under
och efter primärsvaret, lever många av dem kvar som minnesceller, vilket gör att man
snabbt kan producera mycket antikroppar vid en sekundär infektion
2) affinitetsmognad: det sker en successiv selektion av de B‐cellskloner som har högst
affinitet till antigenet under immunsvaret, genom att de olika B‐celler aktiverats av ett
antigen kommer att konkurrera med varandra om att binda till antigen i groddcentra;
endast de som binder bäst får de signaler som krävs för att de skall överleva och proliferera
vidare (sker särskilt effektivt när infektionen börjar klinga av och det är ont om antigen i
lymfknutan).
Aktuella lärandemål:
Redogöra för begreppet klonal selektion och hur denna, i kombination med mångfald, enligt
evolutionära principer bidrar till de speciella karaktäristika i adaptiva immunsvar. (S2‐4)
Redogöra för de olika faserna i B‐cellsvaret inkluderande begrepp som:
proliferation, differentiering till plasma celler, Ig produktion, affinitetsmognad
samt B cell minne. (S2‐3)

1:5

Nämn två effektorfunktioner hos antikroppar där celler från det konstitutiva
försvaret har en kritisk roll. Ange vilken/vilka celler som är inblandade i respektive
effektorfunktion.
(2 p)
SVARSASPEKT: Antikroppsberoende cellförmedlad immunitet (NK‐celler eller makrofager)
Opsonisering för fagocytos (makrofager)
Frisättning av histamin och andra mediatorer (basofila granulocyter)
Aktuella lärandemål:
Beskriva de tre principiella vägarna för aktivering av komplementsystemet och
dess effektorfunktioner. (S2)
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Tema 2. Cirkulation & respiration (14 p)
År 1987 gjordes det första Svenska försöket att bestiga Mount Everest, världens högsta berg (8 848
m.ö.h). Under den 90 dagar långa expeditionen, som beskrivs i en artikel i Läkartidningen 1988,
upplevde deltagarna många skiftande miljöer från tropisk värme, via torr och dammig luft på de
Tibetanska högländerna, till iskall kyla och förändrad syrehalt på de högsta topparna. Man upplevde
flera medicinska problem som köldskador, olycksfall och infektioner, samt fysiologiska förändringar
orsakade av hög höjd och syrebrist.

2:1

En viktig aspekt vid vistelse på hög höjd (och vid flera lungsjukdomar) är syrebrist
och sänkt syremättnad. Beskriv de receptorer som känner av syrets partialtryck i
blodet (deras anatomiska lokalisation, innervering, känslighet, egenskaper, när de
aktiveras och deras effekter på ventilationen)
(4 p)
SVARSASPEKT: Blodets PO2 och detekteras i karotiskropparna ( sing: Glomus caroticum) och
aortakropparna (sing: Glomus aorticum) som är lokaliserade bredvid Sinus caroticus
respektive omedelbart under aortabågen. De kallas perifera alt. arteriella
kemoreceptorer och sänder nervsignaler via n. glossopharyngeus respektive n. vagus till
hjärnstammen, vilket i sin tur leder till en ökad ventilation. Sänkning av PO2 ger en ökad
signaleringsfrekvens till hjärnstammen. De stimuleras inte av mindre variationer i arteriella PO2
utan är en reservmekanism som skall skydda mot hypoxi. Karotis‐ och aortakropparna är de
vävnader i kroppen som har störst genomblödning per enhet vävnadsvikt, så blodet
sammansättning där är identisk med artärblodets. Det gör också att de arteriella
kemoreceptorern känner av det syre som är fysikaliskt löst i plasman och inte det syre
som är bundet till hemoglobin.
Aktuella lärandemål:
Redogöra för andningscentrums funktionella organisation samt dominerande
afferenta och efferenta inflytande. Speciellt skall centrala och perifera kemoreceptorers
karakteristika kunna beskrivas, liksom nysrefex, hostreflex och samspel med kardiovaskulär
reglering. (S3)

2:2

Vi hög höjd är det totala lufttrycket lågt. På toppen av Mount Everest är trycket ca 250
mmHg/ 33 kPa. Förklara begreppet partialtryck och beräkna luftens ungefärliga
partialtryck för 02 (P02) på toppen av Mount Everest.
(1 p)
SVARSASPEKT: Partialtryck för ett gasformigt ämne är dess andel av det totala trycket. Alla
gasformiga ämnen i en gasblandning bidrar till det totala trycket i proportion till sin
procentuella halt. Syrehalten i atmosfärens luft är 21% både på havsytan och på hög
höjd. PO2 är alltså 21% av trycket 250 mmHg/33 kPa = c:a 50 mmHg/7 kPa.
Aktuella lärandemål:
Redogöra för begreppet partialtryck för en gas, samt hur detta påverkar mängd
löst gas i olika medier och transport mellan olika kroppsrum. (S2)
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Viktiga problem på hög höjd är höghöjdslungödem och pulmonell hypertension.
Förklara hur lungans blodkärl påverkas av hypoxi samt redovisa hur höghöjdslungödem
kan tänkas uppstå.
(3 p)
SVARSASPEKT: Lågt syretryck leder till hypoxisk pulmonell vasokonstriktion (mekanism
okänd) och ökad resistans i lungkretsloppet vilket ger upphov till pulmonell hypertension.
Lungödemet (ofta fläckvis) torde bero av kraftigt förhöjt tryck i lungkapillärerna vilket kan
uppkomma p.g.a. att det höga artärtrycket bryter igenom i vissa områden och/eller att
hypoxisk vasokonstriktion föreligger även på vensidan (ökad postkapillär resistans).
Aktuella lärandemål:
Redogöra för den relativa betydelsen av olika regleringsmekanismer av flödet i
artärer, arterioler, kapillärer, venoler och vener. (S2).
Redogöra för regionala skillnader i kontroll av blodflödet i olika kärlbäddar. (S2)
Tillämpa andnings‐ och cirkulationsfysiologiska principer för att förklara vad som
händer vid vistelse vid låga och höga atmosfärstryck, samt vid vistelse i vatten. (S3)

2:4

Vid vistelse på hög höjd fås en ökad koncentration av röda blodkroppar i blodet. Vad är
normalvärde för erytrocytvolymfraktionen (hematokrit) och hur inverkar en ökad
hematokrit på blodgenomströmningen?
(2 p)
SVARSASPEKT: Män 42‐52%, Kvinnor 35‐47. Hematokriten har stor inverkan på blodets
viskositet. Ökad hematokrit leder därmed till ökat flödesmotstånd.
Aktuella lärandemål:
Redogöra för faktorer som påverkar blodets viskositet och hur detta inverkar på
blodets flödesmotstånd (S2)
Redogöra för vanliga hematologiska begrepp som anemi, polycytemi, hematokrit, ….. (S1‐2)
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Pulmonell hypertension ger en ökad belastning på hjärtat. Man kan ofta höra en
splittring av andra hjärttonen. Vad är normalt (systoliskt och diastoliskt) tryck i
lungartärerna. Förklara vilka skeenden som i hjärtat ger upphov till första och andra
hjärttonen och förklara hur en splittring av andra hjärttonen kan uppstå vid pulmonell
hypertension.
(4 p)

SVARSASPEKT: Diastoliskt: ~10 mmHg (8‐15), Systoliskt ~25 mmHg (15‐30). Första
hjärttonen: vibrationer i blod och vävnad då AV‐klaffarna (mitralis, tricuspidalis) stängs i början
av systole. Andra hjärttonen: uppstår då systole avslutas och seminlunarklaffarna (aorta och
pulmonalis) stängs. Vid pulmonell hypertension är trycket i lungartärerna större och systole på
höger sida tar längre tid. Därmed stängs pulmonalisklaffarna senare och splittring uppstår.

Aktuella lärandemål:
Redogöra för hur de normala hjärtljuden uppstår och var man hör dem bäst på
bröstkorgsväggen. (S2)
Redogöra för tryck‐ och flödesförhållanden i olika delar av kärlsystemet. (S2)
Tillämpa cirkulationsfysiologiska principer för att förklara uppkomstmekanismer
och konsekvenser vid tillstånd som högt blodtryck, svimning, hjärtsvikt, hjärtinfarkt, blodförlust
samt olika klaffdefekter och missbildningar. (S3)
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Tema 3 Endokrinologi & reproduktion (11 p)
3:1

Redogör för hur hypothalamus reglerar adenohypofysens
hormonfrisättning.

(3 p)

SVARSASPEKT: För full poäng skall samtliga adenohypofyshormon (6 st) anges tillsammans
med respektive viktigaste reglerfaktor från hypothalamus samt om denna stimulerar eller
inhiberar frisättningen.
Aktuella lärandemål:
Redogöra för hypothalamushormonernas effekter på adenohypofysens
hormonfrisättning.
Redogöra för reglering av hormonfrisättning från hypothalamus‐hypofys med
beskrivning av de olika feed‐back‐systemen.

3:2

Vilka två hormon är nödvändiga för amningen och vad har de för effekt? (2 p)
SVARSASPEKT: Oxytocin stimulerar mjölkejektionen.
Prolaktin stimulerar mjölkproduktionen.
Aktuella lärandemål:
Redogöra för struktur och biologiska effekter av TSH, ACTH, LH, FSH, GH, PRL,
ADH, Oxytocin. (S2)

3:3

Redogör för den prenatala cirkulationen och de kardiopulmonella
omställningarna vid födelsen

(4 p)

SVARSASPEKT:
Parallellkopplat kretslopp med två stora shuntar: foramen ovale (genom vilket blodet kan
passera från höger till vänster förmak) och ductus arteriosus (som förbinder a pulmonalis med
aorta).
Foramen ovale behövs för att syresatt blod ska komma till fostret genom moderkakan och
navelsträngen utan att passera fostrets lilla kretslopp. Genom foramen ovale kringgås detta så
blodet från placentan (moderkakan) istället kommer direkt ut i stora kretsloppet.
Ductus arteriosus låter blod från höger ventrikel gå förbi lungorna ut i systemkretsloppet.
Vid födseln ökar lungblodflödet ca 10 ggr under det första andetaget och trycket i
lungkretsloppet minskar varvid foramen ovale och ductus arteriosus sluts. (NO, adenosin och
prostaglandiner viktiga vasodilatorer)
Vad som utlöser barnets första andetag efter födseln är inte helt klarlagt, men sannolikt är de
utlösande faktorerna många – bland annat sensorisk stimulering, kyla, stress och därmed
adrenalinpåslag
se även Fig. 57‐2 (A och B) samt 57‐4 i Boron & Boulpaep.
Aktuella lärandemål:
Kunna redogöra för den prenatala cirkulationen och de kardiopulmonella
omställningarna vid födelsen. (S2)
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Tema 4 Urinorgan & kroppsvätskor (13 p)
"Spice" är den vanliga benämningen på en mängd olika syntetiska cannabis‐liknande ämnen, som
sprejats på torkade växtdelar (t ex tobak, te) för rusgivande rökning. De kemiska strukturerna för
dessa konstgjorda kannabinoider baseras på naturliga substanser från cannabisplantan. De är små
fettlösliga icke‐polära ämnen, som är flyktiga och därmed rökbara. Det finns två cannabisreceptorer,
CB1 i CNS står för den psykoaktiva effekten. Nya oprövade kannabinoider tillsätts till Spice,
allteftersom de tidigare blir narkotikaklassade. Vidare är mängden som tillsatts till de torkade
växtdelarna mycket varierande. Därmed kan användaren råka ut för oväntade och allvarliga
bieffekter. Under jan‐sep 2014 blev Giftinformationscentralen kontaktad angående mer än 300
förgiftningsfall orsakade av Spice (Läkartidningen 2014;111).
Ruseffekt kvarstår i upp till 6 timmar, vanligen ses takykardi och lindrig hypertension. Andra
biverkningar är illamående, kräkningar, yrsel, oro, mydriasis (vidgade pupiller), CNS‐depression,
svettningar, hyperventilation. Vidare neuromuskulära symptom som muskelryckningar, tremor och
domningar. I flera fall har patienter uppvisat allvarliga symptom som akut psykos, medvetslöshet,
och kramper.

4:1

Kannabinoidreceptorer (framförallt CB1) återfinns även i njurarna och uttrycks i
mesangialceller i glomerulus, i proximala och distala tubuli samt i samlingsrören. Betydelsen av
de renala CB1 receptorer hos människor är inte klarlagda, men experimentella studier
indikerar en koppling till bl.a. diabetesnefropati och njursvikt.
En 22 årig kvinna som under drygt ett års tid missbrukat olika varianter av spice, söker nu
sjukvård med anledning av de problem som hon upplevt ganska lång tid och som dessutom
bara blivit värre och värre de senaste veckorna. Hon är sedan tidigare diagnosticerad med typ
1 diabetes mellitus vilket hon behandlar med insulin (även om hon medger att det slarvats en
hel del med detta den senaste tiden). Hennes symtom inkluderar dålig aptit, orkeslöshet,
illamående, blekhet, torr & kliande hud. En 24 timmars urinsamling görs, och blodprov tas
efter 12 timmar. Även blodtrycket mäts under samma 24 timmarsperiod (utvalda resultat visas
nedan).
Elektrolytststus: normal
Syra‐bas‐status: normal
HbA1C: 70 mmol/L (motsvarar ett medel p‐glukos på ca 11 mM)
P‐Urea: 18 mM
(normalt under 3‐9 mM)
P‐Creatinine: 0.4 mM (normalt mindre än 0.1 mM)
U‐Crea: 20 mM
Urinproduktion: 0,8 ml/min (ändrat för att kunna beräkna clearance utan kalkylator!)
U‐Glukos: 17 mM
U‐Albumin/kreatinin ratio: 10 mg/mmol (normalt mindre än 3 mg/mmol)
Blodtryck: 145/95 mmHg
‐ Analysera/tolka hennes analysresultat. Finns det anledning att misstänka njurpåverkan, och i
så fall varför? Spekulera/resonera även kring möjliga orsaker (mekanism?). Varför tror du
att blodtrycket är förhöjt?
‐ Hur är normalt nivåerna av glukos och protein (albumin) i sekundärurinen, varför är dessa
förändrade hos kvinnan?
(4 p)
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Forts. 4:1

SVARSASPEKT:
Studenten ska med hjälp av dessa parametrar kunna räkna ut GFR genom att använda sig av
kreatinin‐clearance.
GFR = Urinkonc. x Urinflöde / Plasmakonc.
GFR = 20 mM x 0,8 ml/min / 0.4 mM
GFR = 40 ml/min
Studenten ska känna till normalvärden för GFR (100‐130 ml/min) och därför kunna dra
slutsatsen att det rör sig om nedsatt njurfunktion (ganska ordentlig funktionsnedsättning).
Denna slutsats stöds även av kvinnans symptom som är vanliga vid njursvikt (njurens normala
funktioner kan beskrivas och kopplas till symtomen). Det förhöjda blodtrycket är sannolikt
orsakat av njursvikten (sekundär hypertension) och studentens ska kunna resonera kring detta
(koppling till njurens roll i reglering av ECV och elektrolytbalans).
Man kan tänka att kvinnan har slarvat med sin insulinbehandling (vilket definitivt kan ha
bidragit till sjukdomsutvecklingen), men detta kan inte vara den enda förklaringen. Sannolikt är
kombinationen av kronisk Spiceanvändning och förhöjda plasmaglukosnivåer. Det finns ju i
fallbeskrivningen information om en koppling till diabetes‐nefropati och njursvikt. För att uttala
sig om det rör sig om akut eller kronisk njursvikt (AKI eller CKD) krävs ytterligare analyser, men
enligt klassificering för CKD rör det sig om en Stadie III, dvs moderately decreased. När
det gäller spekulationer/resonemang kring orsaker kan flera olika alternativ tänkas, men
påverkan (skador) på den glomerulära filtrationsbarriären bör diskuteras eftersom dessa kan
orsaka såväl minskat GFR som albuminuri. Anledningen till att glukos återfinns i urinen är
troligen slarv med insulinbehandlingen och höga plasmaglukosvärden vilket gör att
transportmaxima i proximala tubuli (t.ex. SGLT) överskrids (detta sker vanligen vid
plasmaglukoshalter högre än 10‐15 mM).

Aktuella lärandemål:
Redogöra för glomerulusfiltrationen avseende bestämmande och reglerande
faktorer, filtrationsbarriärens egenskaper, filtratets sammansättning och
produktionshastighet samt metoder för bestämmande av GFR. (S2)
Definiera begreppet njurclearance samt redogöra för användningsområden. (S2)
Redogöra för hur plasmakoncentration, glomerulär filtration och tubulär transport
påverkar njurclearance för olika ämnen (t.ex. glukos, inulin, para‐aminohippusyra
(PAH). (S2)
Analysera hur olika störningar i njurens funktioner kan påverka blodtryck,
blodbildning, vätskefördelning, skelettet samt syra‐bas balans. (S3)
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En ung man har under en längre tid missbrukat spice och cannabis. Efter rökning
kvällen innan hittas han en tidig morgon, krampande. På akutmottagningen
krampar han fortfarande trots intravenös diazepam under ambulanstransporten.
De svåra kramperna (jämför ett epileptiskt anfall av typ ”grand mal”) släpper först
efter nedsövning med propofol.
Blodgas analys och syrabasstatus:
pO2 = 7 kPa
pH = 6,91
pCO2 = ??
BE = ‐19
Laktat i serum var 16 mM (normalt 0,7‐2,5 mM)

a) Kramperna kan omfatta all skelettmuskulatur, även andningsmusklerna. Hur
påverkas därmed andningen vid svåra långdragna kramper, och hur kan detta i sin tur
ge upphov till patientens syrabas‐status?
b) Ange aktuellt pCO2 (nomogram bifogas). Vilken typ av syrabas rubbning föreligger?
Förklara betydelsen av begreppet ”BE”. Förklara även det förhöjda laktatvärdet.
c) Beskriv generellt de olika mekanismerna för hur syra‐bas status kan hållas konstant,
och hur förändringar korrigeras, på kort och lång sikt.
(5 p)
SVARSASPEKT:
a) Kramper i andningsmuskulaturen ger ineffektiva andningsrörelser. Detta leder till brist på
syrgas som ger anaerob metabolism med metabol laktacidos. Samtidigt ansamlas
koldioxid/kolsyra som ger respiratorisk acidos. Kramperna ger även snabb konsumtion av
muskelcellernas ATP. Resultatet blir alltså en acidos som är både metabol och
respiratorisk. Detta normaliseras snabbt då kramperna släpper, och normal andning
återkommer.
b) pCO2 är 12 kPa (från S‐A linjära nomogram). Kombinerad metabol och respiratorisk
acidos. Kroppsvätskornas buffertar:
Resp. acidos:
Metabol acidos:
CO2 + 2H2O





H2CO3 + H2O  HCO3‐ + H3O+
syra
bas

Resp. acidos:
Metabol acidos:



 prot‐ + H3O+
baser

protH + H2O
syror
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forts. SVAR fråga 4:2
Normalt syrabas status för arteriellt blod: pH = 7,35 ‐ 7,45; pCO2 = 5,3 kPa; BE (base excess) =
0±3. pH och pCO2. BE = base excess, förändringen i sammanlagda halten av buffrande baser
(BB). Förklaras enklast genom att betrakta blodets buffertar.
Överst, vätekarbonatsystemet. Nederst, icke‐vätekarbonat‐systemet (alla buffertar utom
vätekarbonat), främst proteinbuffert (sidokedjan på histidin) och fosfatbuffert. Buffer base (BB)
är summan av buffrande baser i de två jämvikterna (HCO3‐ samt prot‐). BB sjunker vid metabol
acidos. BB konstant (men ändrad sammansättning) vid resp. acidos. Jfr kompendieboken ”Syror
och Baser …”, avsnitt 1.9‐1.11
c) pH hålls konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna, samt genom att
komponenter i dessa buffertar kan utsöndras från kroppen, via lunga och njure. Buffringen är
momentan, detta är den snabbaste mekanismen.
Genom andningen regleras mängden koldioxid i kroppsvätskorna (respiratorisk
kompensation). Därmed ändras jämviktslägena i blodets buffertar, och pH. Andningen ändras
snabbt, inom någon minut.
Njuren bidrar till reglering av pH genom ökad/minskad utsöndring av syror i urin, framför
allt NH4+ samt H2PO4‐. Även genom att justera utsöndringen av vätekarbonat (HCO3‐) i urin.
Förändringar i dessa mekanismer tar längre tid, man brukar säga timmar – kanske upp till
ett dygn för ökad utsöndring av ammoniumjon i urin.
I levern ändras utsöndringen av kväve, från urea till ammoniumjon.
I samband med den akuta försurningen (kramperna) verkar buffertarna momentant.
Andningen kan här inte kompensera effektivt, orsaken är ju de bristfälliga andningsrörelserna.
Dock kan förekomma hyperventilation mellan krampanfallen. Syrautsöndring via urinen ökar
timmarna/dygnet efter de långvariga kramperna, för att kroppen slutligen skall bli av med
protonerna från den icke‐flyktiga syra (mest mjölksyra) som bildats vid syrebristen. Man kan
även se det som att kroppen härvid återbetalar den bikarbonatskuld som uppstod vid
ansträngningen. Förändrad aminosyrametabolism (mindre urea, mera ammoium i urin) blir
troligen ej aktuell vid denna tidsmässigt korta metabola acidos.
[OBS, enligt Robergs (2004) är det ej mjölksyra per se som faktiskt ger upphov till försurningen
vid syrgasbrist. Istället är det hydrolys av ATP utanför mitokondrien (ATP bildad i glykolysen)
som ökar koncentrationen av oxoniumjoner och sänker pH. Men ändå, halten laktat ökar, och
är en bra indikator på metabol acidos orsakad av syrgasbrist.]
Aktuella lärandemål:
Redogöra för lungans betydelse för reglering av pH. (S2)
Redogöra för njurens olika mekanismer för reglering av pH, även i samspel med levern (kväveöverskott
utsöndras som urea/ammonium).(S2)
Redogöra för hur metabola och respiratoriska syra‐bas rubbningar kan
uppkomma. (S2)
Definiera de kliniskt använda begreppen buffertbas (BB), basöverskott (BE) och
standardbikarbonat. (S1)
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Hittills har inte noterats några dramatiska direkta effekter av ”Spice” på
vätskebalansregleringen. Det finns dock gott om andra droger som har det, t.ex.
Ecstasy (amfetaminderivat).
Under din första tid som AT‐läkare får du på akutmottagningen hand om en ung
man som är desorienterad och även ganska agiterad. Du får av medföljande
kompisar veta att han tagit en drog som du vet anses kunna stimulera AVP
(vasopressin)‐insöndringen och att han druckit en hel del öl under flera timmars
festande i en trång, överfylld och varm lokal där alla dansat frenetiskt.
Från ett akut ”elektrolytstatus” får du veta att Na+‐koncentrationen i blodplasma
är 128 mmol/l.
Beskriv utifrån dina kunskaper om normal vätskebalansreglering hur
vätskebalansen troligen har påverkats i den aktuella situationen.
(4 p)
SVARSASPEKT:
I ett fullgott svar bör ingå att han rimligen haft ökade svettförluster under festen.
Detta ger en hyperton dehydrering. Det har stimulerat till ökat vätskeintag som här
skett i form av öl. Alkoholen i ölet kan i sig ha motverkat den stimulering av AVP‐ insöndringen
som dehydreringen p.g.a. svettningen gett. Därmed skulle eventuellt dehydreringen bli än mer
uttalad. Det faktum att plasma [Na+] är låg vid ankomsten till akutmottagningen talar starkt
för övervätskning, vilket i sin tur stämmer med drogens AVP‐stimulerande effekt, som därmed
visar sig vara mer uttalad än alkoholens måttligt hämmande effekt på hormonfrisättningen.
Rent principiellt kan en viss vätskebrist föreligga, trots utspädningen av kroppsvätskorna.
Svettningen innebär förluster av Na+ och Cl‐ och ersättningen med öl innebär en substituering
med mckt låg elektrolytkoncentration. Utspädning kan därmed förekomma utan att förlorad
vattenmängd är helt återställd. Graden av hyponatremi talar dock starkt emot detta.
En samtidig mätning av osmolaliteten i plasma kan vara ganska missvisande då alkoholen i
blodet ger en påtaglig höjning av osmolaliteten utan att toniciteten i blodplasman ökar (och
därmed i sig stimulera törst och AVP‐insöndring).
För godkänt på frågan ska såväl dehydrering p.g.a. svettning, samt vattenretention
p.g.a. intagna drogen beaktas på ett korrekt sätt.
Aktuella lärandemål:
Redogöra för kompensationsmekanismer, samt deras relativa inbördes betydelse,
vid överskott respektive brist på vatten respektive natrium. (S2)
Redogöra för och analysera effekterna av störd törstfunktion samt hormonell
kontroll av vätskebalansen (överskott respektive brist på vasopressin, reninangiotensin‐
aldosteron, ANP). (S2‐3)
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Tema 5 Människan i rörelse (20 p)

Ett par kompisar sitter i en eka och ror i sakta mak. När de är mitt i farleden upptäcker de att en färja
är på väg rakt mot deras lilla träbåt. De får bråttom och århållaren tar ordentligt spjärn mot fotstödet
och försöker (och lyckas) ro ur vägen.

5:1

Redogör för vilka muskelgrupper i benen som utför kraftmoment vid årtagen, över
vilka leder (svenskt eller latinskt namn) de verkar och vilken rörelse de försöker att
åstadkomma.
(3 p)
SVARSASPEKT:
Plantarflexion fotled – vadens dorsala muskulatur – art. talocruralis och fotens leder
Extension knä – lårets fram och baksida, art genu.
Extension höft – glutealgruppen, art. coxae
Aktuella lärandemål:
Kunna:
Skelettdelar, ledtyp, rörelseaxlar och ledbandsapparaten för benets viktigaste ledgångar, dvs
höft, knä, den övre och de undre språngbenslederna samt metatarsophalangeallederna.
Muskulaturen över respektive ledgång och dess innervation och kärlförsörjning. Muskler
kritiska för en rörelse/kraftutveckling. Redogöra för muskulaturens bindvävsrum
(loger/compartments)
Artär‐ och vengrupperna inom säte, lår och underben.
Kunna beskriva:
Rörligheten i benets viktigaste ledgångar, dvs höft, knä, den övre och de undre
språngbenslederna samt metatarsophalangeallederna
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Kotpelaren är vid årtagets start lätt flekterad och vid årtagets slut lätt extenderad.
Redogör för de tre grupperna som utgör kotpelarens sträckare (latinska eller svenska
namn) och deras funktion. Vilka andra muskler är agonister?
(4 p)
SVARSASPEKT: Kraftigaste extensorn är m. Erector spinae med sina tre delar. Ilicostalis och

Longissimus utspringer från bäckenets övre baksida. Iliocostalis fäster längre ut på revebenen
och longissimus närmare ryggraden. Spinalis utspringer från och fäster på spinalutskott. Höger
och vänster sidas muskler kompenserar för varandras lateralflekterande kraftmoment. De delar
som passerar bröstryggen arbetar mer statiskt och de lumbala mer koncentriskt.
Även Transversospinalis, med delarna semispinalis, multifidus och rotatores, kan hjälpa till.
De korta vertikala systemet (interspinales och intertransversarii) är mindre viktiga för
kraftmomentet.
Andra agonister är m. trapezius, m. latissimus dorsi och m. quadratus lumborum.
Aktuella lärandemål:
Kunna:
Ryggens muskulatur (S2)
Översiktlig orientering om musculus erector spinae och muskler engagerade vid flexion,
extension, sidoböjning och stående.
Beskriva rörligheten i bröstkorgen och vilka leder som bidrar

5:3

Ett ordentligt årtag kräver även medrörelse av skapula. Vilken rörelse utförs och vilka
tre muskler är viktiga för kraft i denna rörelse?
(2 p)
SVARSASPEKT: Retraktion (+depression + inåt/nedåtrotation). Trapezius och rhomboideus
min et maj (+latissimus +levator scapula]
Aktuella lärandemål:
Kunna:
skelettdelar, ledtyper, rörelseaxlar och ledbandsapparaten för skuldran & armens viktigaste
ledgångar ……
Kunna beskriva(S1‐S2)
rörligheten i skuldran & armens viktigaste ledgångar, se ovan. (S2)
motoriska bortfallssymptom vid skador på övre respektive nedre plexus brachialis resp olika
nivå av armens nerver (S2)
C3‐Th1‐dermatomens och myotomens utbredning inom skuldra & arm.(S2)

5:4

Den ene roddaren, här kallad Bus‐Bosse, har en förträngning i öppningen mellan kota
C5 och C6 på höger sida. Vid den intensiva ansträngning som Bosse uppbådar för att
undkomma färjan uppstår problem för en spinalnerv och det gör ont i armen/handen.
Resonera nu kring detta! Vad heter hålet och nerven? Var borde det kunna göra ont?
(3 p)
SVARSASPEKT: foramen intervertebrale. Nervus spinalis C6. Tumme och pekfinger både
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palmart och dorsalt.
Aktuella lärandemål:
Kunna:
Ryggmärg och spinalnerver (S2): Ryggmärgssegmentens benämning; ryggmärgshinnor och rum de
begränsar; samband och skillnader mellan radix ventralis, radix dorsalis, ramus dorsalis och ramus
ventralis; foramen intervertebralis avgränsning, innehåll och topografiska relationer; spinalnervens
första avsnitt och relation till autonoma nerver; innervation av kotpelare och ryggmuskulatur;
dermatom/myotom; bildningen av plexus cervicalis, brachialis, lumbalis och sacralis.
Primärsensoriska neuronens anatomi och organisation i ryggmärgen
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Beskriv i detalj hur 6 månaders regelbunden uthållighets‐ respektive styrketräning
påverkar:
Kroppssammansättning
hjärta & blodkärl
blodtryck
glukostolerans
CNS
skelettmuskulaturens struktur och funktion inkl. muskelmassa och fibertyp
(5 p)
SVARSASPEKT:
Uthållighetsträning
Kroppssammansättning Minskad fettmassa
& muskelmassa
Hjärta & blodkärl
Ökad hjärminutvolym
Ökad flödesmedierad
kärldilatation
Blodtryck
Lägre
Glukostolerans
Förbättrad
CNS
Ökad neurogenes
Förbättrad kognition
Skelettmusk:s struktur
Ökad mitokondrietäthet
& funktion
Ökad kapillärisering

Styrketräning
Ökad muskelmassa & minskad
fettmassa
Mindre påverkan

Något lägre
Förbättrad
Förbättrad neuromuskulär
rekryterinig av motoriska enheter
Ökad fiberstorlek

Aktuella lärandemål:
I detalj beskriva effekter av olika former av uthållighets‐ och styrketräning på:
o kroppssammansättning
o hjärta
o kärl
o blodtryck
o immunsystem
o blod
o olika hormoner
o ämnesomsättning
o glukostolerans
o CNS
o skelett, brosk och bindväv
o lungor/gasutbyte
o skelettmuskulaturens struktur och funktion inklusive muskelmassa
och fibertyp
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Sida 17 (17)
Poäng:

Klargör med figur hur skelettmuskulaturens sarkomer ser ut på ultrastrukturell och
molekylär nivå. Markera olika band/linjer och de två olika filament som är avgörande
för att få kontraktion. Hur förändras längden på de olika banden vid kontraktion? (3 p)
SVARSASPEKT:

Kontraktion:
A‐band: Oförändrat
I‐band: Förkortas
H‐band: Förkortas

Aktuella lärandemål:
Klargöra skelettmuskelcellernas (muskelfiberns) uppbyggnad med avseende på sarkolemma
(plasmamembran), kärnor, sarkoplasma (cytoplasma), sarkosomer (mitokondrier), myofibrill,
myofilament (aktin, myosin), troponin, tropomyosin (S2).
Klargöra bandindelning (A, I, Z, M, H) av myofibrillen med avseende på lokalisation i
sarkomeren. (S2).

OM DU BEHÖVER MER PLATS FÖR DITT SVAR, ANVÄND BAKSIDAN PÅ SAMMA PAPPER GÖR
EJ HÄNVISNINGAR TILL SVAR PÅ ANDRA FRÅGOR I TENTAMEN.

OMTENTAMEN Den friska människan 2, 2015-04-15
Maxpoäng: 66 Poäng Gräns för godkänt: 44 poäng
Mappnr:

Sida 1 (15)
Poäng:

Tema 1. Blod & Immunsystemet (10 p)
1:1

Gör en tabell med varje morfologisk huvudtyp av blodkropp (sammanlagt 7 st) i en
kolumn, och i en andra kolumn något kvantitativt mått på ungefärlig mängd av
celltypen, och i en tredje kolumn kortfattat något om cellens funktion. Kompletterande
information om funktion kan lämnas efter tabellen (och kan uppväga eventuella brister
i tabellinnehållet).
(4p)

SVARSASPEKT:
Erythrocyter

4.5‐5x1012/L

Transport av syre och koldioxid

Neutrofila granulocyter

50‐75%*
av 4‐10x109/L
2‐5%
av 4‐10x109/L

Fagocytos (ex av bakterier)

Eosinofila granulocyter

Basofila granulocyter
Lymfocyter
Monocyter
Trombocyter

0.5‐1%
av 4‐10x109/L
20‐40%
av 4‐10x109/L
4‐8%
av 4‐10x109/L
150‐450x109/L

Inflammationsframkallande (toxiska substanser), speciellt
kronisk inflammation
Försvar mot parasiter
Medverkan vid allergi
Medierar vissa allergiska reaktioner
Immunologiskt specifika (förvärvad immunitet), produktion av
antikroppar
Fagocytos (antigen)
Medverkar till immunsvar genom ex antigenpresentation
Medverkar till hemostas

*%‐angivelserna är endast ungefärliga.
Exempel på tilläggsinformation:
 Syre transporteras bundet till Fe2+ i hemoglobin, medan koldioxid transporteras i löst form i
cytoplasma, bundet till aminogrupper, eller i form av bikarbonat.
 Neutrofiler (liksom andra leukocyter) har förmåga att emigrera från blodkärlen, migrera
genom vävnader (styrda av kemotatiska faktorer), att bryta ner bakterier och att frisätta
aktiva substanser (även vävnadsskadande).
 Eosinofiler ökar i antal vid nämnda tillstånd (och vid vissa former av cancer)
…och så vidare.
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Vilka är de två vanligaste (mest förekommande) proteinerna i plasma hos en frisk
individ? Beskriv översiktligt deras struktur, förekomst och funktion!
(3 p)

SVARSASPEKT:
Albumin består av en kedja (ca 70 kDa). Koncentrationen är 4‐5 g /100 ml och det
utgör 50‐60% av totala proteininnehållet i plasma. Binder och transporterar många ämnen, ex
vis fettsyror och bilirubin. Stor betydelse för kolloidosmotiska trycket.
Immunoglobulin G (IgG), ca 1 g / l00 ml. Två tunga (ca 50 kDa) samt två lätta (ca 25 kDa)
polypeptidkedjor vilka hålls samman av disulfidbindningar. N‐terminala ändarna avgör
antigen‐specificiteten.

OM DU BEHÖVER MER PLATS FÖR DITT SVAR, ANVÄND BAKSIDAN PÅ SAMMA PAPPER GÖR
EJ HÄNVISNINGAR TILL SVAR PÅ ANDRA FRÅGOR I TENTAMEN.

OMTENTAMEN Den friska människan 2, 2015-04-15
Maxpoäng: 66 Poäng Gräns för godkänt: 44 poäng
Mappnr:

1:3

Sida 3 (15)
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Diskutera kortfattat två principiella skillnader mellan det adaptiva och det konstitutiva
immunsystemets ”repertoarer” av receptorer för främmande ämnen.
(4 p)
SVARSASPEKT:
a) vi ärver färdiga gener i ”germ line” för det konstitutiva systemets receptorer, men ej för det
adaptiva systemets receptorer; för de sistnämnda ärver vi familjer av genfragment, som måste
kombineras ihop slumpmässigt med rearrangering på DNA-nivå för att få färdiga gener för
receptorer b) för det konstitutiva systemets receptorer gäller att en cell uttrycker flera olika
samtidigt, medan de adaptiva systemets receptorer bara uttrycks enligt principen ”en
receptorspecificitet per cell” c) det adaptiva systemets receptorer genomgår klonal selektion
för att man skall bli av med de som reagerar mot kroppens egna molekyler, det gör ej det
konstitutiva systemets receptorer.
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Tema 2. Cirkulation & respiration (12 p)
Hjärtsvikt är ett av de vanligaste allvarliga tillstånden inom sjukvården och uppträder
företrädesvis hos äldre. Vid hjärtsvikt är hjärtats pumpförmåga nedsatt och blodet pumpas
inte runt tillräckligt effektivt i kroppen. Vanliga symtom är trötthet, känsla av andnöd
(dyspné) och bensvullnad. Hos patienter med kronisk hjärtsvikt ses ofta ett förstorat hjärta
vilket kan bero på såväl hypertrofi som dilatation.
2:1

Redogör för hur en förändring av hjärtats fyllnad (under normalfysiologiska
förhållanden) påverkar dess pumpförmåga. Ditt svar ska inkludera ingående
förklaringar av mekanismer i hjärtcellerna.
(4 p)
SVARSASPEKT:
Svaret kan återfinnas i B&B kap 22. Hypertrofi i hjärtmuskulaturen kan induceras av ett flertal
faktorer (volume and pressure overload via olika hypertrofiska faktorer, Ca2+ och mekaniska
faktorer, enl B&B). Tyngdpunkten i svaret skall vara på en redogörelse av hur hjärtats fyllnad
påverkar dess pumpförmåga med en förklaring av hur preload (EDV) påverkar kraft i cellerna
(Frank‐Starling mekanismer) via olika filament overlap och Ca2+ känslighet. Hjärtat arbetar på
den positiva delen av längd‐tensionskurvan där en ökad sträckning(fyllnad) ökar
filamentöverlapp och kalciumkänslighet. En ökad fyllnad (preload) ger därmed en ökad kraft
och slagvolymen ökar.
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Sida 5 (15)
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Bensvullnad är ett tecken på vätskeansamling i vävnaden. Redogör för de faktorer som
normalt bestämmer vätskefördelningen mellan blodbanan och interstitiet.
Redogörelsen ska också inkludera det normala förloppet av vätskeutbyte i
mikrocirkulationen (kapillärer och venoler) i t.ex. en överarmsmuskel.
Ange slutligen vilka förändringar i mikrocirkulationen som orsakar bensvullnad vid
hjärtsvikt.
(4 p)
SVARSASPEKT:
Vätskeflödet över kapillärväggen bestäms av hydrostatiska och kolloidosmotiska tryck i blod
och interstitium enligt relationen: V=CFC {( Pc‐Pi)‐(c ‐i)}; där V betecknar vätskeflödet i

riktning från blodbanan, P det hydrostatiska trycket i kapillär respektive interstitium samt  det
kolloidosmotiska trycket i kapillär respektive intersitium. CFC (eller LpS) är ett mått på
kärlväggens vätskepermeabilitet (hydrodynamisk konduktivitet) och kan anta olika värden i
skilda vävnader. Pc är en funktion av artärblodtrycket och påverkas av pre‐ och postkapillärt

flödesmotstånd medan  är relaterat till koncentrationen av svårdiffusibla makromolekyler i
respektive spatium. Pc och i befrämjar utfiltration, Pi och c motverkar.
Normalt sker en utfiltration av vätska i kapillärernas början och som successivt avtar p.g.a.
minskande Pc och slutligen uppnås filtrationsjämvikt som sedan övergår i reabsorption av
vätska till blodbanan i slutet av kapillären och början av venolerna då nettofiltrationstrycket är
”negativt” (d.v.s. riktat in mot blodbanan). All utfiltrerad vätska reabsorberas inte ”lokalt” utan
en del kommer till blodbanan via lymfsystemet.
Nedsatt pumpfunktion hos hjärtat orsakar ”stockning” i det venösa återflödet vilket leder till
att Pc ökar (ffa i benen pga gravitationen) och vätska pressas ut i interstitiet.
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Poäng:

Svår nedsättning av vänsterkammarens pumpfunktion kan ge överfyllnad och ökat
tryck i lungkretsloppet vilket bl.a. kan resultera i hypoxemi (låg syrehalt i arteriellt
blod). Redogör för faktorer som påverkar transporten av syre från alveolarluft till blod..
Redogör även kortfattat, gärna med en figur, för den normala strukturella
uppbyggnaden av gränsskiktet mellan luft och blod
(4 p)
SVARSASPEKT:
-

-

Partialtrycksskillnaden för O2 (ΔPO2) mellan alveolargasen och det blod som flyter genom
lungkapillären. Ju lägre ΔP O2 desto långsammare diffusion genom ett givet alveolo‐
kapillärmembran.
Alveolo‐kapillärmembranets tjocklek. Det är normalt mindre än 0.5 µm tjockt. Tjockare
membran ger långsammare diffusion av O2.
Alveolo‐kapillärmembranets area, normalt c:a 70 m2. Mindre membranarea ger
långsammare diffusion av O2.
Lungblåsorna (alveolerna) är åtskiljda från varandra av interalveolarsepta som innehåller ett
nätverk av små blodkapillärer. Porer finns mellan alveolerna. Alveolerna är försedda med ett
mycket tunt epitel (pneumocyter, alveolarceller, typ I) och här och där också septalceller
(pneumocyter, alveolarceller, typ II) som är kubiska, försedda med mikrovilli och producerar
det ytspänningsnedsättande "surfactant". Mellan alveolarlumen och blodet finns endast de
tre lagren epitel, basalmembran (gemensamt) och endotel, och avståndet kan vara ända ner
till 0.2 mikrometer. Endotelet är av typen kontinuerligt. I alveolarlumen förekommer
alveolarmakrofager.
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Tema 3 Endokrinologi & reproduktion (10 p)
En 65‐årig man har känt tilltagande trötthet senaste halvåret, eller möjligen längre. Det har
kommit så smygande att han har svårt att ange när han egentligen började notera det.
Sedan en ganska lång tid har han behövt gå upp och kasta vatten 3‐4 gånger per natt. Har
också blivit allt mer förstoppad. Senaste tiden också känt illamående.
För något år sedan en episod med njursten med små stenar (”grus”) som avgick spontant.
Han verkar något nedstämd och allmänt kraftlös.
Kroppsundersökning gav bl.a. följande. Blodtryck: 165/95 mm Hg; prostata palperas
normalstor, hård faeces i stolgången.
Mannen får preliminära diagnosen primär hyperparathyroidism.

3:1

Några frågor kring parathyroideahormonets (PTH) fysiologi:
a) Vilket är det viktigaste stimulit för ökad PTH‐frisättning hos en frisk individ?
b) På vilket sätt stimulerar PTH Ca++‐absorptionen från tarmen?
c) Vilka effekter har PTH på Ca++‐ respektive fosfatutsöndringen i urinen?
Ange också en viktig fördel med dessa samtidiga effekter på utsöndringen!
(4 p)
SVARSASPEKT:
a) sänkt serum Ca++‐koncentration
b) Stimulerar bildningen 1a‐hydroxylas i interstitiella celler i njuren varvid bildas calcitriol
(1,25‐ dihydroxycholecalciferol), vilken i sin tur stimulerar Ca++ absorptionen i tarmen.
c) PTH minskar Ca++‐utsöndringen och ökar fosfatutsöndringen. De motsatta effekterna på
Ca++‐ respektive fosfatutsöndringen minskar risken för samtidig retention av Ca++ och fosfat och
därmed minskad risk för utfällning av calciumfosfat.
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Den här patienten har högt blodtryck som effekt av sin endokrina rubbning. Utifrån
dina kunskaper om hormoners normala effekter ange ytterligare tre ”endokrina”
orsaker till högt blodtryck orsakade av överproduktion av olika hormoner. Förklara
även hur respektive hormonöverproduktion ger högt blodtryck
(4 p)
SVARSASPEKT:
Primär hyperaldosteronism: Primärt ökad aldosteroninsöndring ger retention av Na+ och vatten
– ger ökad extracellulär volym vilket i sig kan bidra till höjt blodtryck. Aldosteron har dock även
effekter på kärlens reaktivitet för vasokonstriktorstimuli – mekanismer för detta oklara
(behöver ej anges i svaret)
Phaeochromocytom: Ökad insöndring catecholaminer (adrenalin och noradrenalin) från
binjuremärgen. Sker ofta intermittent och därmed perioder med mycket höga blodtryck.
Stimulerar såväl adrenerga ‐ som ‐receptorer varvid erhålls generell kärlkonstriktion ( ‐rec.)
som ökad hjärtverksamhet ( ‐rec.).
Reninöverproduktion: Vid primärt ökad renininsöndring erhålls ökad aktivitet i renin‐
angiotensin systemet. Generell vasokonstriktion via de ökade angiotenin II –nivåerna i blodet,
dels en ökad stimulering av aldosterioninsöndringen (se ovan).
Cushing: Ökade cortisolnivåer i blodet. Har viss mineralokortikoid (se ovan under
hyperaldosteronism) effekt som kan ge sig tillkänna vid mycket höga nivåer. Vid primär
Cushings sjukdom (ACTH‐producerande adenom i adenohypofysen) kan även ACTH i sig bidra
till ökade blodtrycket vi delvis okända mekanismer (behöver ej anges i svaret).
Övriga tänkbara endokrina tillstånd förenade med hypertoni, dock med oklara mekanismer för
blodtrycksökningen: Hyperthyreos, Akromegali, Eclampsi

3:3

I patientens sjukdomshistoria anges att han behöver gå upp flera gånger per natt för
att kasta vatten. Då prostataförstoring uteslutits kan ökad vattenomsättning
misstänkas, vilket är relevant vid den misstänkta sjukdomen
a) Vilket är det viktigaste hormonet för att reglera vattenutsöndringen i urinen?
b) Vilka dygnsurinmängder ses vid total avsaknad av detta hormons effekter?
c) I det här fallet har sjukdomen bidragit till det aktuella hormonet inte kan utöva sina
normala effekter på njuren. Vad kallas ett sådant tillstånd med resistens hos njuren
mot hormonet?
(2 p)
SVARSASPEKT:
a) antidiuretiskt hormon (ADH; = vasopressin (AVP).
b) ca 15‐25 liter
c) nefrogen diabetes insipidus; hypercalcemi
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Tema 4 Urinorgan & kroppsvätskor (12 p)
4:1

Rubbningar i syra‐basbalansen kan påverka K+‐koncentrationen i plasma. Förklara
varför K+‐koncentrationen i plasma påverkas, eller inte påverkas, vid följande tillstånd:
a)Metabol alkalos
b)Respiratorisk alkalos
c) Metabol acidos
d) Respiratorisk acidos
(4 p)
SVARSASPEKT:
Svaret bör ge uttryck för insikt i att rubbningar i syra‐basbalansen kan påverka K+‐konc. i
plasma genom påverkan dels på fördelningen av jonen mellan ICV och ECV (oftast akuta
effekter) samt att utsöndringen i urinen kan påverkas (betydligt längre latens för effekt). Bör
även ges uttryck för att acidos generellt tenderar höja K+ och att alkalos har motsatt effekt.
Den viktiga skillnaden mellan metabol och respiratorisk acidos avseende intracellulär K‐
kapacitet (och därmed effekt akut på K+ i ECV)bör vara inkluderad i svaret. Se även
kompendium ”Syror och baser …” (s. 105‐108) samt B&B (s. 670; s. 823‐824).
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Vilken av följande förändringar förväntar du dig att finna hos en patient tre veckor
efter att denne fått i sig ett toxin som orsakar en permanent och isolerad minskning av
NaCl‐absorptionen i proximala tubuli? Anta att det inte skett några förändringar i
dieten och intag av elektrolyter. Motivera ditt svar med att beskriva varför respektive
variabel blir som i ditt svarsalternativ!
(4 p)
Motstånd
Hydrostat. tryck
GFR
afferent
i glomeruluskap.
arteriol
A.
↔
↔
↓
B.
↔
↓
↔
C.
↓
↑
↓
D.
↓
↑
↑
E.
↑
↑
↔
SVARSASPEKT: Rätt alternativ: C. En hämning av NaCl absorptionen i proximala tubuli
leder till att mer NaCl kommer till macula densa som tar upp mer NaCl än normalt. Det
leder till konstriktion av afferenta arteriolen (ökad resistens – tubuloglomerulär
återkoppling). Det leder till minskat hydrostatiskt tryck (P) i glomeruluskapillärerna
och minskad GFR. Till minskning av GFR kan även (f.f.a. initialt) bidra att hämningen
av den proximala absorptionen leder till ökat tryck i proximala tubuli vilket motverkar
filtrationen (glomerulotubulär balans).
GFR och renalt blodfllöde är normalt autoreglerade, vilket gör att man på sikt kan
förvänta sig att kompensatoriska mekanismer (bl.a. förändringar i RAAS och
tryckförhållanden mellan afferenta och efferenta arterioler).
Det bidrar bl.a. till att initialt sker en ökad Na+‐utsöndring, men efter 3 veckor har ett
nytt jämviktsläge inträtt där Na+‐utsöndringen är i paritet med Na+‐intaget och således
är Na+‐utsöndringen normal (även kompensationsmekanismer i Na+‐upptag längre
distalt i nefronet).
Toxin
Inhibibition av NaCl reabsorption i Prox. tubuli (svarar normalt för ca 67% av NaCl reabs)

 [NaCl]
1) (vid Macula Densa)

TGF
aktivering

Kontraktion
Af. Arterioler

PGC

GFR

[ATP  Adenosin]

2) På grund av initiala NaCl (& H2O) förluster kan ECV minska och blodtrycket sjunka, vilket
aktiverar RAAS.
‐ Ökade Ang II I plasma kontraherar arterioler (både Af & Ef) vilket minska renalt
blodföde och minskar hydrostatiskt tryck I glomeruli (PGC), vilket minskar GFR
‐ Ökar Aldosteron vilket stimulerar NaCl reabsorption I distala tubuli & samlingsrör.
3) Minskad ECV & blodtryck, samt ev. minskad plasma [NaCl] kan stimulera sympatikus,
vilket kan öka arteriolemotståndet, minska renal blodflöde & hydrostatiska tryck i
glomeruluskapillärer och därmed sänka GFR.
Kommentar: Ökad  [NaCl] vid Macula Densa inhiberar RAAS, vilket därför inte är en
förklaring till att GFR sänks. I ett kroniskt stadie kan man dock tänka sig, förutsatt att stora
NaCl förluster sker, att låga NaCl halter detekteras av Macula Densa och aktiverar RAAS.
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Av misstag infunderas intravenöst 600 ml 0.4 M NaCl‐lösning till en patient med
normal vätskebalans och vätskebalansreglering. Redogör för vad denna infusion får för
effekter på de olika vätskerummens volym respektive osmolalitet, samt vilka
kompensationsmekanismer som aktiveras.
(4 p)
SVARSASPEKT:
I svaret bör framgå att lösningen är hyperton och att tillfört Na+ fördelar sig i
extracellulärrummet. Leder till ökad koncentration av Na+ i ECV som till viss del mildras av att
vatten osmotiskt förskjuts från ICV till ECV. Vid jämvikt i distribution av Na+ och vatten så är
ECV:s volym ökad (hypervolemi), ICV:s minskad och osmolaliteten har ökat i båda
vätskerummen. Hypernatremin (som är störst initialt) stimulerar AVP‐insöndring och
vattenintag (törst). Effekten innebär accentuerad hypervolemi men uttrycker att kontroll av
osmolalitet/Na+‐koncentr. har högre prioritet än kontroll av ECV:s volym. Samtidigt, men med
något längre latens för full effekt, så ökar Na+‐utsöndringen i urinen främst p.g.a. att
hypervolemin minskar aktiviteten i renin‐angiotensin‐aldosteron systemet. Ökad insöndring av
ANP av måttlig betydelse.
Graderinig av graden av hypernatremi och hypervolemi inte av avgörande betydelse för
poängsättningen (även om det relativt enkelt går att räkna ut ungefär hur mycket Na+‐konc.
bör öka).

OM DU BEHÖVER MER PLATS FÖR DITT SVAR, ANVÄND BAKSIDAN PÅ SAMMA PAPPER GÖR
EJ HÄNVISNINGAR TILL SVAR PÅ ANDRA FRÅGOR I TENTAMEN.

OMTENTAMEN Den friska människan 2, 2015-04-15
Maxpoäng: 66 Poäng Gräns för godkänt: 44 poäng
Mappnr:

Sida 12 (15)
Poäng:

Tema 5 Människan i rörelse (18 p)

Snart är det dags för Stockholm maraton och då inställer sig flera funderingar kring
rörelseapparaten och muskelfunktion.
5:1

En anmäld löpare till Stockholm maraton ”undersökte” av oklar anledning några
pilspetsar han fått från en vän i Sydamerika. Han råkade sticka sig på en av dem och
efter ett tag började han märka muskelsvaghet. Han sökte vård omedelbart. Avledning
från nerverna som innerverar armens muskulatur visade normala frekvens‐ och
amplitudsvar vid stimulering. Däremot var muskelkontraktioner efter nervstimulering
svaga. Direkt stimulering av musklerna gav normala kontraktionssvar. Mot bakgrund av
dina kunskaper om hur muskler aktiveras, vad var mest sannolika orsaken till
muskelsvagheten?
(1 p)
SVARSASPEKT:
Minskad förmåga hos ACh (acetylkolin) att stimulera musklerna

5:2

Beskriv cauda equina enkelt och tydligt, på ett sätt som en vetgirig patient
skulle ha nytta av. Se till att få med bland annat följande aspekter:
a) Relation till kotpelaren (var finns cauda equina, nivå etc)
b) Relation till ryggmärgshinnorna
c) Var i relation till CNS ‐ PNS?
d) Beskriv vad det ingår för slags nerver
e) Vilka kroppsdelar skulle bli drabbade vid en skada?
(3 p)
SVARSASPEKT:
canalis vertebralis nedanför ryggmärgens slut vid L1/L2, omges av dura säcken och
arachnoidea, innehåller fram‐ och bakrötter dvs motoriska och sensoriska nervtrådar,
cauda equina är en del av PNS (CNS kan skjuta ut ngn millimeter i vissa nervrötter), nedre
extremiteten och bäckenet skulle drabbas vid skada.
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Patologiska förändringar i kotpelaren som klämmer på spinalrötter är framför allt
vanligt inom lumbalryggen. Beskriv läget för segment L5 i förhållande till kotpelaren
och ange minst ett möjligt symtom (anatomiskt preciserat) på en
kompressionspåverkan av spinalnerv från L5.
(2 p)
SVARSASPEKT:
Nivå: övergång bröstrygg‐ländrygg, Th12. Symtom: sensorisk störning underbenets
utsida/del av fotryggen eller påverkan på fotens/tårnas extensormuskulatur med
nedsatt förmåga att ”stå på häl”.

5:4

Under såväl gång som löpning spelar den viktbärande fotens ”frånskjut” en
framträdande roll. Beskriv rörelsen och i vilka leder den sker samt namnge minst en
viktig muskel som är aktiv över respektive ledgång under frånskjutet.
(3 p)
SVARSASPEKT:
Frånskjutet initieras genom kontraktion av framför allt m. triceps surae (mm gastrocnemeii
och m soleus) varvid plantarflexion i art. talocruralis flyttar tyngdpunkten till
metatarsalbenshuvudena. Frånskjutet slutförs sedan genom aktivering av de långa flexorerna
–m. flexor hall longus och m. flexor digitorum longus‐ varvid tårna pressas mot underlaget
genom plantarflexion i metatarsophalangeallederna.

5:5

Under löpning sker ofta ”medrörelser” i den övre extremiteten (flexion/extension av
arm). Vad heter skuldran och axelns leder där denna rörelse av armen utförs och hur
mycket av den maximala flexionen sker i respektive led?
(3 p)
SVARSASPEKT:
I ”skulderlederna –art. sternoclavicularis och art. acromioclavicularis‐ sker ca 30% av maximal
flexion (=elevation). I art. glenuhumerale sker resterande 2/3 av flexionsrörelsen.

OM DU BEHÖVER MER PLATS FÖR DITT SVAR, ANVÄND BAKSIDAN PÅ SAMMA PAPPER GÖR
EJ HÄNVISNINGAR TILL SVAR PÅ ANDRA FRÅGOR I TENTAMEN.

OMTENTAMEN Den friska människan 2, 2015-04-15
Maxpoäng: 66 Poäng Gräns för godkänt: 44 poäng
Mappnr:

5:6

Sida 14 (15)
Poäng:

Våra skelettmuskler innehåller olika fibertyper, d.v.s. skelettmuskelceller med olika
metabola och kontraktionsegenskaper. Beskriv kort de olika fibertyperna i våra
muskler. Ange även vilken/vilka fibertyp(er) man f.f.a. använder under ett
maratonlopp. Motivera ditt svar.
(4 p)
SVARSASPEKT:
Typ I – långsam, ffa oxidativ metabolism, mycket uthållig, aktiveras tidigt.
Typ IIA – mellan typ I och IIX
Typ IIX – snabb, ffa anaerob metabolism, tröttas lätt, aktiveras sent.

Typ 1 och 2A fibrer används mest under ett maratonlopp. Dessa har en hög oxidativ kapacitet
och är förhållandevis långsamma (dvs konsumerar mindre energi än de snabbare 2X‐
fibrerna).

5:7

Ange 4 faktorer som kan begränsa prestationsförmågan (för en bra
sluttid/genomsnittlig löphastighet) vid maratonlöpning.

(2 p)

SVARSASPEKT:
Ex: Glykogenlager; Vätskestatus; Mjölksyratröskel; Maximal syreupptagningsförmåga;
Fibertypskomposition; Löpteknik – Sisu?

OM DU BEHÖVER MER PLATS FÖR DITT SVAR, ANVÄND BAKSIDAN PÅ SAMMA PAPPER GÖR
EJ HÄNVISNINGAR TILL SVAR PÅ ANDRA FRÅGOR I TENTAMEN.

OMTENTAMEN Den friska människan 2, 2015-04-15
Maxpoäng: 66 Poäng Gräns för godkänt: 44 poäng
Mappnr:

5:8

Sida 15 (15)
Poäng:

Redogör med text och figur för det mogna kompakta benets histologiska struktur.
Klargör vidare i detalj hur cellerna i det kompakta benet livnär sig.
(3 p)

SVARSASPEKT:
Det mogna kompakta benet består av strukturella cylindriska enheter som kallas
Haverska system eller osteon. Dessa består av koncentriska lameller av benmatrix som
omger en central kanal, en s.k. Haversk kanal, som innehåller kärl och nerver. Små
kanaler i benmatrix, s.k. canaliculi, som innehåller utskott från osteocyter, radierar mot
den Haverska kanalen. Volkmann’s kanaler går i rät vinkel från den Haverska kanalen
och förbinder olika Haverska kanaler med varandra. Systemet med canaliculi gör att
substanser kan passera från den Haverska kanalen till osteocyterna, vilka på så sätt
kan livnära sig i det kompakta benet. Med hjälp av osteocyternas utskott kan osteocyterna
utbyta ämnen med varandra via ’gap junctions’ (innehåller connexiner). Mellan olika Haverska
system finns andra koncentriska lameller som kallas intestitiella lameller. Moget ben kallas
därför ofta lamellärt ben. Längsaxeln i ett Haverskt system är oftast parallell till längsaxeln i
benet. Cirkumferentiella lameller hittas i de yttersta och innersta delarna av det kompakta
benet.
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Tema 1. Lymfocyters cirkulation i kärlsystemet och migration till olika vävnader (10 p)
1:1
Under en rond på kirurgkliniken frågar en patient som råkat ut för en allvarlig infektion om
hur egentligen lymfknutor fungerar, han har haft några svullna sådana under förloppet. Han
undrar vidare vad de har med blodet att göra, då någon ur personalen har kallat hans
tillstånd ”blodförgiftning”. Överläkaren säger att det tar för lång tid att besvara nu, vi skall ta
det vid tillfälle. Vid personalkaffet efteråt säger överläkaren lite generat att han minns något
vagt om recirkulation av lymfocyter mellan blod och lymfa, och undrar om inte du som har
läst immunologi ganska nyligen kan hålla ett kort föredrag om den moderna kunskapen för
läkarna på kliniken. Kan du göra ett kortfattat upplägg av detta föredrag nedan? För att
underlätta dispositionen har Du hjälp av följande punkter (A‐F) som bör beaktas och
besvaras/redogöras för i tur och ordning.
A. En övergripande och schematisk anatomisk skiss av hur lymfocyter recirkulerar mellan
blod och lymfa, med namnen på de viktigaste typerna av kärl som är inblandade i denna
process. Du kan exempelvis börja med en lymfocyt i vänster kammare av hjärtat och
följa den.
(2 p)
Svarsaspekt: Skissen bör minimalt visa hur lymfocyter kan färdas med artärblod in i en
lymfknuta och där migrera ut i knutan, och att den sedan kan vandra vidare via lymfkärl till en
annan lymfknuta eller till större lymfkärl enligt ett ”biflodsystem” som leder till ductus
thoracius (eller ductus lymphaticus dexter), som leder tillbaka lymfan till det venösa återflödet
till höger förmak via vinklarna mellan vena jugularis interna och vena subclavia. För full
poäng krävs att man i skissen illustrerar 1) artär till lymfknuta 2) lymfkärl från lymfknuta 3)
antingen termerna ”afferent ” respektive ”efferent lymfkärl”, eller ”ductus thoracicus” 4)
återkomst till venöst blod.

Lymfknutor spelar en central roll i lymfocyternas recirkulation, men också för produktion av
lymfocyter och genom sin relation till lymfkärlsystemet. Ditt föredrag bör därför innehålla en
kort redogörelse för strukturella komponenter i en lymfknuta med relevans för
nedanstående processer som du också bör beskriva kortfattat funktionellt.
B. Recirkulationen av lymfocyter mellan blod och lymfa

(1 p)

Svarsaspekt: Svaret bör innehålla utvandringen av lymfocyter från blod till lymfknutevävnad via
HEV i paracortex, och cellernas vidare transport till efferenta lymfkärl i hilus. En kvantitativ
aspekt på andelen lymfocyter i efferent lymfa som kommit denna väg är ett plus. (2 p)
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C. Produktion av fler lymfocyter (skilj gärna på de två huvudtyperna av lymfocyter här)
(1 p)
Svarsaspekt: Nyproduktion av lymfocyter sker genom klonal expansion i samband med
aktivering av cellerna i ett immunsvar. Nybildning av B‐lymfocyter sker huvudsakligen i
groddcentra, medan T‐lymfocyter produceras i så kallade thymusberoende område, vilket är
paracortex. I båda fallen transporteras bildade celler vidare till efferenta lymfkärl.

D. Cirkulationen av lymfocyter mellan lymfknutor via lymfkärlsystemet

(2 p)

Svarsaspekt: Lymfknutan tar emot lymfocyter via afferent lymfa. I knutan cirkulerar cellerna
sedan via ett marginalsinus (randsinus) strax under bindvävskapseln, vidare till trabekelsinus
och märgsinus, för att till sist lämna knutan via efferent lymfa.

Om man jämför en icke aktiverad, ”naiv” lymfocyt, och en aktiverad lymfocyt som har fått
effektorfunktion, så kommer de att välja olika vägar i kroppscirkulationen (om de exempelvis
startar parallellt i hjärtats vänstra kammare).
E. Beskriv denna skillnad i vägval närmare, och berätta kortfattat vad som styr vägvalet
(inkludera gruppnamnen på minst två typer av molekyler och hur de verkar i denna
process, eller ange specifika namn för två olika molekyler som medverkar)
(2 p)
Svarsaspekt: Den naiva lymfocyten kommer att utträda ur blodcirkulationen till en lymfknuta
via de artärer som förser dessa med blod (se fråga 1B ). Aktiverade lymfocyter som når
lymfknutor på samma sätt utträder inte ur blodcirkulationen där, utan passerar rakt igenom och
cirkulerar vidare. Däremot kommer aktiverade lymfocyter (men ej naiva) att utträda ur
blodcirkulationen i vävnader som är inflammerade (p. g. a. skada eller infektion, postkapillärt, på
vensidan). Dessa vägval styrs av molekyler i de familjer som benämns kemokiner, kemokinreceptorer,
cytokiner, cytokinreceptorer och adhesionsmolekyler. Uttrycket av lymfocyters
kemokin‐receptorer och adhesionsmolekyler ändras när de aktiveras, så att de binder till
adhesionsmolekyler som uttrycks på blodkärl i inflammerade vävnader, och attraheras av de
kemokiner som finns samma vävnader. Innan aktiveringen hade lymfocyten andra
adhesionsmolekyler och kemokinreceptorer som i stället befrämjar migration till lymfknutor.
Cytokiner styr uttryck av adhesionsmolekyler både på lymfocyter och blodkärl i inflammerade
vävnader, och de styr också uttryck av kemokiner och kemokinreceptorer.
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F. Se till att du i ditt föredrag inkluderar en kort förklaring om det övergripande
funktionella ändamålet med de processer som du har beskrivit.

(1 p)

Svarsaspekt: Övergripande ändamål/funktioner är i) att låta naiva lymfocyter cirkulera mellan
olika lymfknutor så att de kan få möjlighet att känna av om det antigen de har receptor för finns
i kroppen ii) att låta naiva lymfocyter kunna aktiveras, proliferera och differentiera om
antigenet presenteras i rätt form iii) att låta aktiverade lymfocyter kunna ta sig till
inflammerade vävnader där de genom sin effektorfunktion skall bekämpa bl a infekterande
agens. För full poäng krävs minst två av ovanstående.

1:2. Systemisk reaktion vid ”blodförgiftning”
Med ”blodförgiftning” (som också kallas ”sepsis”) menas vanligen ett tillstånd där bakterier
eller immunsystemets reaktioner emot dem manifesteras på ett tydligt sätt i blodet, utanför
den lokala härd där infektionen har startat. Detta brukar leda till att levern aktiveras att
producera vissa ämnen som är av betydelse för immunsystemet. Vad kallas dessa? Ange ett
namn för gruppen, eller namn på någon enskild molekyl i gruppen, och ange också kort
vilken funktion dessa molekyler har. Ange slutligen också namnet på en av de molekyler som
genom sin närvaro i blodet kan inducera levern att producera ämnena som efterfrågas ovan.
(1 p)

Svarsaspekt: De ämnen som produceras av levern kallas som grupp”Akut fas‐reaktanter”. CRP och
mannos‐bindande lektin är exempel på molekyler inom denna grupp. Cytokiner i blodet – exempelvis
IL‐1, IL‐6 eller TNF stimulerar levern att producera akut fas‐reaktanter
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Tema 2. Djup ventrombos och lungemboli (14 p)
En något överviktig man uppsöker efter hemkomsten från en längre flygresa
Södersjukhusets akutmottagning på grund av smärtor i höger ben samt en stark känsla av
andnöd. Man konstaterar att höger underben är både ömt och svullet. Pulsen är 105/min
och andningsfrekvensen ökad. Diagnosen djup ventrombos med lungemboli ställs. Patienten
sätts in på antikoagulationsbehandling.
2:1

Lungskintigrafi visar att samtliga lunglober på höger sida är helt avstängda genom
tromboser i motsvarande lungartärgrenar.
Hur torde PO2 och PCO2 i alveoler i höger respektive vänster lunga påverkas av detta
(ange sänkt eller höjt jämfört med normalvärden), samt på vilket sätt kommer
utandningsluftens sammansättning att skilja sig hos denna patient från en frisk
person? Ange även normalvärden (med enhet) för alveolärt PO2 och PCO2.
Redovisa även på vilket sätt ventilations/perfusionskvoten (V/Q) är förändrad i höger
respektive vänster lunga hos denna patient samt hur V/Q skiljer sig mellan apex och
bas i en frisk lunga? Motivera ditt svar.
(5 p)

Svarsaspekt:
De alveolära partialtrycken för O2 och CO2 kommer att närma sig de värden som finns i
inandningsluften i en lunga som inte har någon perfusion, alltså är PO2 högre än normalt och
PCO2 är lägre än normalt i den högra lungan. Den vänstra, perfunderade lungan får bara
hälften av ventilationen men hela blodflödet, så där blir PO2 lägre än normalt och PCO2 högre
än normalt.
Frågan om utandningsluftens sammansättning kan besvaras på två sätt. I Fig 30‐13 A och B i
Boron‐Boulpaep antar man att den totala ventilationen i båda lungorna tillsammans är
oförändrat jämfört med ett normalfall och då blir sammansättningen av utandningsluften
också samma som i normalfallet. Detta kan säkert hända i enstaka fall, men de flesta
lungembolipatienter har en kraftigt ökad ventilation till följd arteriell hypoxi, och så pass
mycket att PCO2 i utandningsluften är sänkt i förhållande till det hos en frisk person. Båda
svaren bedöms här som riktiga
Normalvärden för alveolärt PO2 och PCO2 är 13 kPa (100 mmHg) respektive 5,3 kPa(40 mmHg)
Ventilations/perfusionskvoten är kraftigt förhöjd (oändligt stor) i höger lunga och sänkt (eller
något sänkt) i vänster lunga (beroende på om totala ventilationen är normal eller förhöjd).
Såväl ventilation som perfusion ökar mot basen men perfusionen relativt mera vilket innebär
att V/Q är större apikalt än basalt.
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Vid massiv lungemboli ses ofta förändringar i EKG och en dilaterad högerkammare som
ett resultat av en ökad belastning på högerhjärtat. Rita en normal EKG‐kurva och
namnge de olika komponenterna. Markera vilka delar som uppkommer under
kammarens aktivering (depolarisering) respektive deaktivering (repolarisering) samt
var i EKG‐registreringen förmakskontraktionen sker. Ange dessutom normalvärden
(med enhet) för systoliskt och diastoliskt tryck i höger förmak och kammare. (4 p)
Svarsaspekt:
Se Figur 22‐1 och 22‐2 i B&B (2nd updated edition)
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Att höger ben är svullet beror sannolikt av att vätska ansamlats interstitiellt. Redogör
för de faktorer som normalt bestämmer extracellulärvätskans fördelning mellan blod
och vävnad samt ange vilken förändring som inträtt hos denna patient som mest troligt
förklarar svullnaden.
(3 p)
Svarsaspekt:
Vätskeflödet över kapillärväggen bestäms av hydrostatiska och kolloidosmotiska tryck i blod
och interstitium enligt relationen: V=CFC {( Pc‐Pi)‐(pc ‐pi)}; där V betecknar vätskeflödet i
riktning från blodbanan, P det hydrostatiska trycket i kapillär respektive interstitium samt p det
kolloidosmotiska trycket i kapillär respektive intersitium. CFC (eller LpS) är ett mått på
kärlväggens vätskepermeabilitet (hydrodynamisk konduktivitet) och kan anta olika värden i
skilda vävnader. Pc är en funktion av artärblodtrycket och påverkas av pre‐ och postkapillärt
flödesmotstånd medan p är relaterat till koncentrationen av svårdiffusibla makromolekyler i
respektive spatium. Pc och pi befrämjar utfiltration, Pi och pc motverkar.
Hos denna patient har ”stockning” i det venösa återflödet uppkommit i höger ben pga
ventrombosen vilket leder till att Pc ökar och vätska pressas ut i interstitiet.
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Blodkoagel är inte permanenta strukturer utan löses upp när den strukturella
integriteten i en skadad vävnad har återställts. Vad kallas det system som ombesörjer
nedbrytningen av blodkoagel samt beskriv kortfattat hur det går till.
(2 p)
Svarsaspekt:
Fibrinolytiska systemet. Plasminogen aktiveras till plasmin av ”tissue‐type plasminogen
activator” (TPA). Plasmin katalyserar sedan klyvning av peptidbindningar i
fibrinnätverket som leder till sönderfall och upplösning av blodkoaglet
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Tema 3 Endokrinologi (9 p)
3:1

Ett viktigt hormon som har både endokrina och parakrina effekter i kroppen är IGF‐1.
Var bildas detta hormon främst och vad stimulerar dess frisättning? Ge exempel på
några viktiga effekter av IGF‐1.
(2 p)
Svarsaspekt:
GH stimulerar IGF‐1s produktion/frisättning från levern. IGF‐1 stimulerar längdtillväxt,
celltillväxt, celldifferentiering, celldelning, hämmar celldöd, stimulerar proteinsyntes, ökar
glukosupptag i muskel, mm (minst två viktiga effekter för full poäng)

3:2

Redogör för gl. thyroideas anatomi och histologi

(3 p)

Svarsaspekt:
Två lober förenade med en sträng – isthmus. Kan även ha en liten pyramidlob, som ofta går
rakt upp från isthmus. Omges av bindvävskapsel.
Består av cystliknande folliklar, ytterst bestående av epitel, som innehåller en gel‐liknande
massa som kallas kolloid.
(Follikelepitelet består av follikelceller (huvudceller) i ett enkelt kubiskt epitel till
lågt cylindriskt epitel. Kolloid består huvudsakligen av thyroglobulin (joderat glykoprotein), en
inaktiv upplagringsform av thyroideahormon)
Mellan folliklarna finns stora bleka parafollikulära celler (C‐celler) med granula som
producerar hormonet calcitonin.

3:3

Vilka effekter har thyroidehormon och vad kan du förvänta dig för symtom hos en
patient med hyperthyreos d.v.s. överfunktion av thyroidea? Varför kan vissa symtom
hos dessa patienter lindras av betablockad?
(4 p).
Svarsaspekt:
Fetal och perinatal utveckling och tillväxt (viktigt spec för CNS), ökar
syreförbrukning, metabolism och värmeproduktion, permissiv effekt för
sympatoadranala systemet (beta‐receptorer), samverkan med andra hormon tex HPA‐
axel).
Tex varm, svettig, hjärtklappning, lös avföring, tremor, nervös, viktnedgång, ögonsymtom
(oftalmopati). Pga thyroideahormonernas permissiva effekt på betareceptorer lindras vissa
symtom såsom tex hjärtklappning och tremor av betablockad.
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Tema 4 Urinorgan & kroppsvätskor i samband med maratonlopp (13 p)
4:1

Stockholm maraton slutar med en hård spurtstrid, och flera löpare "stupar på
mållinjen" helt utpumpade med värkande benmuskler. Som läkare i målområdet
passar Du på att dra Dig till minnes vad som händer med syrabas‐status i de arbetande
muskelcellerna.
a) Vilken typ av rubbning av syra‐bas status uppkommer i benmuskulaturen? Vad är
orsaken?
b) Ange normalt syra‐bas status för arteriellt blod. Förklara de tre termer som
beskriver syra‐bas status. Jämför med förhållandena i benmuskulaturen, efter spurten i
maratonloppet.
c) Beskriv generellt de olika mekanismerna för hur syra‐bas status kan hållas konstant,
och hur förändringar korrigeras, på kort och lång sikt. Vilka mekanismer tror Du
kommer till användning vid och efter maratonloppet?
(5 p)
Svarsaspekt:
a) Brist på syrgas ger anaerob metabolism med ansamling av mjölksyra. Detta leder till en
metabol acidos. Kroppsvätskornas buffertar förskjutes:
(Resp. acidos:


Metabol acidos:


CO2 + 2H2O H2CO3 + H2O  HCO3- + H3O+
syra
bas
(Resp. acidos:

Metabol acidos:

protH + H2O  prot- + H3O+
syror
baser
b) Normalt syrabas status för arteriellt blod: pH = 7,35 - 7,45; pCO2 = 5,3 kPa; BE (base
excess) = 0±3. pH och pCO2. BE = base excess, förändringen i sammanlagda halten av
buffrande baser (BB). Förklaras enklast genom att betrakta blodets buffertar.
Överst, vätekarbonatsystemet. Nederst, icke-vätekarbonat-systemet (alla buffertar utom
vätekarbonat), främst proteinbuffert (sidokedjan på histidin) och fosfatbuffert. Buffer base (BB)
är summan av buffrande baser i de två jämvikterna (HCO3- samt prot-). BB sjunker vid metabol
acidos. BB konstant (men ändrad sammansättning) vid resp. acidos. Jfr kompendieboken
”Syror och Baser …”, avsnitt 1.9-1.11
I den arbetande muskulaturen har det blivit surt (metabol acidos). pH kanske strax under 7.
pCO2 ökar av flera skäl. Vätekarbonatbufferten förskjuts åt vänster, ger CO2. Även förstås pga
ökad metabolism, mycket CO2 bildas nu i citronsyracykeln. Vid den maximala belastningen
(spurten) kan man anta att cirkulationen ej förmår transportera all CO2 till lungan omedelbart,
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liksom cirkulationen ej klarar av att tillföra behövd syrgas omedelbart. BB sjunker pga buffring,
BE blir ett negativt värde.

c) pH hålls konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna, samt genom att
komponenter i dessa buffertar kan utsöndras från kroppen, via lunga och njure. Buffringen är
momentan, detta är den snabbaste mekanismen.
Genom andningen regleras mängden koldioxid i kroppsvätskorna (respiratorisk
kompensation). Därmed ändras jämviktslägena i blodets buffertar, och pH. Andningen ändras
snabbt, inom någon minut.
Njuren bidrar till reglering av pH genom ökad/minskad utsöndring av syror i urin, framför
allt NH4+ samt H2PO4-. Även genom att justera utsöndringen av vätekarbonat (HCO3-) i urin.
Förändringar i dessa mekanismer tar längre tid, man brukar säga timmar – kanske upp till
ett dygn för ökad utsöndring av ammoniumjon i urin.
I levern ändras utsöndringen av kväve, från urea till ammoniumjon.
I samband med hård fysisk ansträngning verkar buffertarna momentant. Andningen ökas, för att
eliminera koldioxid, och här även för att tillföra så mycket syrgas som möjligt. Syrautsöndring
via urinen ökar timmarna/dygnet efter träningen, för att kroppen slutligen skall bli av med
protonerna från den icke-flyktiga syra (mest mjölksyra) som bildats vid träningspasset. Man kan
även se det som att kroppen härvid återbetalar den bikarbonatskuld som uppstod vid
ansträngningen. Förändrad aminosyrametabolism (mindre urea, mera ammoium i urin) blir
troligen ej aktuell vid denna tidsmässigt korta metabola acidos.
[OBS, enligt Robergs (2004) är det ej mjölksyra per se som faktiskt ger upphov till försurningen
vid syrgasbrist. Istället är det hydrolys av ATP utanför mitokondrien (ATP bildad i glykolysen)
som ökar koncentrationen av oxoniumjoner och sänker pH. Men ändå, halten laktat ökar, och
är en bra indikator på metabol acidos orsakad av syrgasbrist.]
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Din kompis, 25 år gammal, har under det senaste 12 månaderna tränat väldigt hårt för
årets upplaga av Stockholm Maraton. Nu står han äntligen på startlinjen. Efter cirka
2/3 av loppet flåsar han, men säger att allt fortfarande känns OK.
Under loppet har flera kardiovaskulära förändringar skett (se tabell nedan).

Hjärtfrekvens (slag/min)
Systoliskt blodtryck (mmHg)
Diastoliskt blodtryck (mmHg)
Hjärtminutvolym (L/min)
Blodflöde Skelettmuskulatur (L/min)
RBF (L/min)
GFR (ml/min)

Innan loppet
(starlinjen)
65
110
75
6
1.2

Under loppet
(28 km)
160
170
85
25
20

A. Hur tror du att värdena ser ut för njurblodflöde (RBF) och glomerulär
filtrationshastighet (GFR) vid dessa två tillfällen (fyll i värdena i tabellen ovan)?
Motivera ditt svar genom att tydligt beskriva de olika mekanismer i njuren som kan
bidra till de värden du resonerar dig fram till.
(3 p)
B. Under maratonloppet förloras stora mängder vatten och natrium. Detta försöker
kroppen motverka genom sympatikusaktivering och stimulering av flera olika
hormonella system. Speciellt två olika hormoner är viktiga i detta sammanhang
eftersom de påverkar njurens funktion.
‐Vilka två hormoner handlar detta om?
‐Beskriv var i nefronet och med vilken mekanism de utövar sin effekt, samt vad
detta resulterar i.
(3 p)
Svarsaspekt
A) Studenten bör ange ungefärliga normalvärden för RBF och GFR (se nedan).
Studenten ska namnge och beskriva de två mekanismer som svarar för njurens autoreglering,
dvs myogen mekanism och tubuloglomerulär feedback (TGF).
RBF
Innan loppet: 1.2 L/min
Under loppet: ≤1.2 L/min

GFR
Innan loppet: 120 ml/min
Under loppet: 120 ml/min

Kommentarer: Vid fysiskt arbete ökar CO, blodtryck (fr.a. systoliskt) och puls. Detta är associerat med
en dramatisk ökning av blodflödet till den arbetande muskulaturen (men även huden), vilket beror på
minskad perifer resistans (vasodilatation av muskelarterioler). I njuren finns det specifika
autoregleringsmekanismer som bidrar till att försöka hålla RBF och GFR relativt konstant. Beroende
på det fysiska arbetets intensitet och duration kommer även RBF och GFR att påverkas.
Vid normala variationer i blodtryck så hålls såväl RBF och GFR väldigt konstanta, men vid extrema
situationer såsom ett maraton kan man tänka sig att även dessa mekanismer inte är tillräckliga för
att undvika en minskning av de båda. Studenten kan således resonera att RBF & GFR sjunker
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alternativt att effektiva autoregleringsmekanismer bidrar till att hålla de båda konstanta.
Viktigast är att de resonerar kring och motiverar sitt svar!
Se även:
Figur 22.11 (Medical Physiology)
Figur 19.7 (Human Physiology)
Figur 25.7 (Human Physiology)

B) Studenten bör nämna att produktionen av aldosteron och vasopressin (ADH) ökar, och
beskriva var i nefronet de utövar sin effekt. För full poäng ska mekanismen beskrivas på ett
begripligt vis (se nedan).
Aldosteron
Effekt fr.a. i distala tubuli:
‐Fler Na+‐kanaler (apikalt)
‐Fler Na‐K‐pumpar (basolateralt)
‐Fler mitokondrier som producerar ATP
Resultat:
‐Ökad reabsorption av Na+ och H2O
‐Ökad sekretion av K+
‐Ökad ECV & blodtryck
ADH
Effekt fr.a. i samlingsrören:
‐V2‐receptor medierad inkorporering av vattenkanaler (AQ2) i apikalmembranet.
(‐V1‐receptor medierad vasokonstriktion)
Resultat:
‐Ökad vattenreabsorption
‐Måttligt ökad ECV & ev. ökat blodtryck
Kommentar: Studenten kan eventuellt ta upp effekter av Angiotensin II
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Årets upplaga av Stockholm maraton har nyligen avverkats. Under ett av kursens
tidigare TUM‐tester berörde en av frågorna just en kvinna som springer maraton och
ersätter först mot slutet av loppet all förlorad vätska med vanligt kranvatten.
Svarsalternativen bestod av effekter på olika vätskerums volymer samt effekt på
plasma osmolaliteten.
Redogör för vad som händer vätskebalansmässigt i den aktuella situationen. Ditt svar
ska beakta vad kvinnan förlorar avseende vatten & elektrolyter och varifrån förlusterna
sker. Dessutom vad förlusterna har för effekt på vätskerummens volymer och
osmolalitet, samt slutligen samt vad hennes ersättning av förlusterna får för effekter
på dessa volymer och osmolalitet.
Ledning: Vätskebalansreglerande mekanismer ingår ej i frågeställningen
(2 p)
Svarsaspekt:
Accentuerade vätskeförluster via utandningsluft (ökad andning), avdunstning från huden (ökad
hudgenomblödning p.g.a. ökad värmeproduktion) och ökad svettutsöndring (p.g.a.ökad
värmeproduktion). Enbart vattenförluster via utandningsluft och ej svettrelaterad avdunstning
från huden. Svettförlusterna innebär förlust av hypoton vätska (således både vatten och
elektrolyter – främst Na+ och Cl‐).
Efter att ha svettats och druckit rent vatten (kranvatten innehåller försumbara mängder
elektrolyter) så har hon en nettoförlust av NaCl men ej av H2O. Därför kommer hennes ECV
osmolalitet (inklusive plasma osmolalitet) att minska, och det blir osmos av vatten från ECV
till ICV. Därmed sjunker även ICV osmolaliteten. Total kroppsvattenvolym (TKV) ändras ej.
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Tema 5 Människan i rörelse (20 p)
Cirkusartisten Tom1 är sedan en månad pappaledig (även om han undrar varför det heter ”ledig”).
Hans son John har nyligen lärt sig krypa, så leksakerna som brukade ligga i sin för ändamålet
avsedda låda ligger nu spridda över golvet. John har precis somnat i sin
spjälsäng, Tom tar en tupplur på soffan då de senaste nätterna varit präglade
av skrik och gråt i samband med att Johns senaste tänder börjat se dagens
ljus. Plötsligt börjar grannens hund, en Corgi, att skälla högt och gällt. Tom
studsar upp ur soffan, sätter högra foten på en leksaksbrandbil som rullar iväg
åt ena hållet varpå Tom faller åt andra och tar emot sig med vänster hand på en leksakskonstapel
med batong.
”Ground Control to Major Tom”, var de första ord han kom att tänka på….
Sedan var det uppenbart att det gjorde ont i handleden och batongen har gått igenom huden mitt i
handflatan

5:1

Vilka är benen i handroten (carpus)?

(2 p)

Svarsaspekt:
Scaphoideum, lunatum, triquetrum, pisiforme, trapezium, trapezoideum, capitatum, hamatum
Rättning: För full poäng krävs alla rätt. Stavningsvariationer som fonetiskt förmedlar
igenkännbar struktur kan ge rätt.

5:2

Vilket/vilka av dessa ben ledar mellan radius och MC1 (os metacarpale I)?

(1 p)

Svarsaspekt:
ledning: Os scaphoideum (proximalt) och Trapezium (distalt)
Rättning: 0,5p för varje rätt ben

.

1

Tom Major‐Ball (18 May 1879 ‐ 27 March 1962, ref Wikipedia) was a music hall performer and circus artiste.
He was the father of John Major, former Prime Minister of the United Kingdom. It has been suggested that rock
singer David Bowie got the idea of the character Major Tom's name in his song "Space Oddity" from seeing an
old circus poster featuring fellow Brixton resident Tom Major
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Leksakspolisens snortäckta batong bröts av och dess vassa brottyta har
penetrerat handflatan precis över MC3 varpå dig 3 är orubbligt fixerat i semiflekterat läge.

5:3

Redogör för senorna från flexor digitorum superficialis och profundas förlopp i
handflatan och ut på fingrarna. Var fäster de och över vilka leder i underarmen kan de
utöva kraft?
(4 p)
Svarsaspekt: I handflatan löper senorna i senskidor. Superficialis sena delar sig i en
klyka och fäster proximalt på mellanfalangen, profunda fäster proximalt på distala
falangen. Båda musklerna utövar flexionskraft över RC/MC/MP/PIP, endast profunda
utövar flexionskraft över DIP.
Rättning: Senskidor 1p, respektive fäste 1p, fullständig redogörelse av leder som kan
påverkas 2p, delvis korrekt redogörelse avdrag i paritet med avsaknade resonemang.

En skada i denna del av handflatan medför risk för skada på någon nerverna till handens
muskulatur och hud.

5:4

Vilka nerver bör du tänka på att undersöka? Redogör för lämpliga logiska
funktionstester!

(4 p)

Svarsaspekt:
Rättning: både nervus ulnaris och medianus bör nämnas. Tester för interosseus och thenar
muskulatur bör ingå med rätt rörelser. Berörda hudområden skall definieras.
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Tom har i sin yrkesgärning haft mycket god hjälp av sina sträckreflexer, som dock inte kunde
förhindra detta oväntade haveri mot golv och leksak

5:5

Beskriv sträckreflexernas funktion med avseende på följande:
a. Vilka komponenter ingår i en monosynaptisk reflexbåge?
b. Var finner vi cellkropparna hos nervcellerna som ingår i reflexbågen (i fråga a)?
c. Vilket sinnesorgan utlöser sträckreflexer?
d. Vilket sinnesorgan reagerar på muskelkontraktioner
(2 p)
Svarsaspekt:
I en monosynaptisk reflexbåge ingår principiellt sinnesorgan, ett sensoriskt och ett motoriskt
neuron plus ett effektororgan.
Sträckreflexens cellkroppar finner vi i dorsalrotsganglierna (sensoriska neuron) och i
ryggmärgens framhorn (motorneuron).
Muskelspolar utlöser sträckreflexer; Golgi senorgan aktiveras av muskelkontraktioner.
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När Tom tar emot sig med vänster arm så leder det till en böjning i armbågen. Innan han landar
har han aktiverat både ”böjare” (bl. a. biceps) och ”sträckare” (bl. a. triceps).

5:6

Hur påverkas kraftutveckling i muskelcellerna i biceps resp triceps när armbågen börjar
böjas? Utgå i ditt svar från att motorneuronens aktiveringen av muskelcellerna inte
ändras, dvs kraftändringarna beror helt på muskelcellernas egenskaper.
(4 p)
Svarsaspekt:
Beskrivs Fig 7.14 i Lännergren et al (finns i fig.material till föreläsning ”Muskel” på
kurswebben). Muskelcellerna i triceps förlängs och de i biceps förkortas.
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Tom har i sin spänstiga kropp en massa celler av olika typ och form, som alla har hög relevans för
hans oftast så väl avvägda rörelser.

5:7

Med den bifogade bildsidan innehållande bilderna A‐F skall du besvara följande frågor:
(3 p)
A: Vad kallas den med röd pil markerade cellen som kan ge upphov till flera celltyper
som påträffas i bindväv? (0.5 p)
Svar: Mesenkymcell (odifferentierad mesenkymcell; ’undifferentiated mesenchymal cell’). De
andra illustrerade cellerna är från vänster till höger: 1. Fibroblast; 2. Osteoblast ‐ osteocyt; 3.
Kondroblast – kondrocyt och 4. Adipocyt (vit fettcell).

B: Vilken typ av brosk finns i det med röd pil markerade området? (0.5 p)
Svar: Anulus fibrosus i intervertebraldisken innehåller trådbrosk.
C: Vad kallas det med röd rektangel markerade området? (0.5 p)
Svar: Bilden visar epifysplattans proliferationszon. Celler ligger i ”myntrullar” och genomgår
mitoser.

D: Vad kallas de med frågetecken och svart linje markerade cellerna? (0.5 p)
Svar: Osteocyter. Bilden visar direkt benbildning i skallbenet.
E: Vad kallas det med röd linje markerade området? (0.5 p)
Svar: I‐band (I = isotropt).
F: Vilken typ av brosk finns i det markerade området? (0.5 p)
Svar: Symphysis pubis (symfysen) innehåller trådbrosk.
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Tema 1. Blodet och immunsystemet (10 p)
1:1

Blodplasma innehåller bland annat proteiner viktiga i samband med transport av
molekyler, lagring av spårämnen och immunologiska reaktioner.
a) Ge två exempel på opolära (hydrofoba) substanser som binds och transporteras av
albumin samt beskriv de strukturella förutsättningarna hos albumin för denna
transport.
(2 p)
b) Ceruloplasmin och transferrin är två andra plasmaproteiner. Redogör kortfattat för
deras huvudsakliga funktion!
(1 p)
c) Haptoglobin är ett så kallat akutfasprotein i blodplasma. Vad innebär det och hur
används begreppet inom klinisk diagnostik?
(1 p)
Svarsaspekt:
a) Transportprotein för exempelvis fria fettsyror och bilirubin. Albumin har hydrofoba
kaviteter (fickor) i tertiärstrukturen klädda med opolära aminosyrors sidogrupper där
hydrofoba molekyler kan binda in och följa med till olika delar av kärlsystemet.
b) Metall‐bindande/transporterande proteiner. Ceruloplasmin binder koppar medan
transferrin binder järn. Koppar är ett viktigt spårämne och behövs bl a i vissa enzymer.
Järn behövs främst för hemproduktion.
c) Plasmaproteiner vars koncentration mer än fördubblas vid en akutfasreaktion (dvs
vid vävnadsskada och inflammation utlöst av exempelvis infektion,
autoimmunsjukdom eller malignitet). En signifikant ökning av plasmakoncentrationen
av ett akutfasprotein indikerar någon form av inflammatorisk reaktion.
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Blodet innehåller cellulära komponenter av varierande utseende och med många olika
funktioner. Här följer ett axplock av frågor kring några av blodkropparna.
a) Ange för var och en av följande huvudfunktioner hos blodet en blodkropp med
central betydelse för funktionen. Ange också översiktligt/kort på vilket sätt respektive
blodkropp utför denna funktion.
(1,5 p)
 Transport
 Hemostas
 Immunförsvar
Svarsaspekt:
Transport av syre och koldioxid avses i första hand, vilket utförs av erythrocyter via bindning av
syre till järn i hem i hemoglobin och när det gäller koldioxid genom omvandling till bikarbonat,
eller bindning till aminogrupper i hemoglobin.
Hemostas påverkas framför allt av trombocyter, dels genom aggregation, men också genom
frisättning av ämnen som påverkar olika skeden i hemostasen, inklusive vasokonstriktion &
koagulation.
Immunförsvar medieras av lymfocyter och deras ”förlängning” plasmaceller. Här finns dels
cellmedierade immunsvar (T‐lymfocyter) och humorala immunsvar (B‐celler/plasmaceller).
Dessa celltyper kan samverka

b) Ange vilka av följande blodkroppar man normalt inte ser eller kan identifiera vid en
mikroskopisk undersökning med en rutinmässig färgning (t. ex. Giemsa) av ett
blodutstryk.
(1 p)
 Stavkärniga neutrofila granulocyter
 Plasmaceller
 Retikulocyter
 Eosinofila metamyelocyter
 lymfocyter
 trombocyter
Svarsaspekt:
De celler som inte kan ses är plasmaceller (förekommer inte i blodet), retikulocyter (eftersom
de inte syns utan specialfärgning), och eosinofila metamyelocyter (eftersom de är förstadier
som inte normalt når blodet.
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c) Vid bildningen av blodkroppar i benmärg genomgår de olika stadier som är
morfologiskt särskiljbara. Vad kallas de stadier i hematopoiesen som markeras med A,
B respektive C i figuren!
(1,5 p)

Svarsaspekt:
A=basofil erythroblast; B=promyelocyt; C=stavkärnig, neutrofil granulocyt

1:3

De blodkroppar som kallas lymfocyter förekommer på många platser i kroppen utanför
blodbanan. Besvara följande frågor om några sådana platser.
a) Till vilken kategori av lymfatisk vävnad hör Peyers plaque och tonsiller? Ledtråd:
betecknas oftast med en förkortning bestående av 4 bokstäver. Vad betyder
(0,5 p)
förkortningen (engelskt uttryck)?
Svarsaspekt: GALT = gut associated lymphatic tissue
b) Vad kallas de strukturer i mjälten där lymfocyter finns ansamlade, och som vid
sjukdom kan innehålla groddcentra?
(0,5 p)
Svarsaspekt: vit pulpa
c) Vilken typ av celler dominerar i lymfknutornas groddcentra, och vilken är den
huvudsakliga funktionen hos dessa celler?
(1 p)
Svarsaspekt: B‐celler, vars huvudsakliga funktion är att producera antikroppar
(immunglobuliner)
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Tema 2. Cirkulation och respiration (14 p)
Hypovolemi
I en behandlingsöversikt rörande blödning och blödningschock kan man läsa att i Sverige är
trauma den vanligaste dödsorsaken före 44 års ålder och av dem som dör ute på skadeplats
avlider minst en tredjedel på grund av blödning. Blödning som ger påverkan på blodtryck har
i en studie på traumapatienter i Stockholmsregionen framförallt setts efter trafikolyckor,
fallskador och efter penetrerande skador från kniv eller skjutvapen. Det rör sig då ofta om
blödningar från inre organ och ett snabbt korrekt omhändertagande kan vara av avgörande
betydelse för överlevnad. Tidiga kliniska tecken på blodförlust är blek och kall hud samt
snabb puls. Vid uttalad hypovolemi och lågt systemblodtryck föreligger ofta även en ökad
ventilation som bl. a. visar sig tydligt som en ökad andningsfrekvens. Ofta märker man också
en sänkt medvetandegrad.
2:1

Förklara hur hypovolemi initialt kan minska hjärtminutvolymen, samt hur en ökad
aktivitet i det autonoma nervsystemet kan försöka kompensera detta i hjärtats
funktion.
(4p)
Svarsaspekt:
Minskat venöst återflöde kommer att minska hjärtats fyllnad samt leda till en sänkt
kontraktionskraft via Frank‐Starlingmekanismen. Detta leder till en minskad slagvolym och
sänkt hjärtminutvolym. Ett ökat sympatikuspådrag stimulerar hjärtats beta1 receptorer via
adrenalin/noradrenalin. Detta ger ökad kontraktilitet via ökad Ca2+ inflöde och frisättning
samt ökad hjärtfrekvens.

2:2

Redogör för huvudsakliga neurogena och hormonella kompensationsmekanismer med
effekt på perifera kärl som aktiveras i samband med hypovolemi. Inkludera i ditt svar
vilket cellslag som är målstruktur för dessa mekanismer och var i kärlväggen dessa
celler återfinns. Ange även i vilka organ effekten på resistanskärl är mest uttalad.
(5p)
Svarsaspekt:
Minskad baroreceptoraktivitet samt ev. ökad kemoreceptoraktivitet (ffa medullära
kemoreceptorer) leder till en ökad sympatikusaktivitet. Detta leder till kontraktion av
resistanskärl (ökad perifer resistans samt omfördelning av blodflödet) och
kapacitanskärl (mobilisering av tillgänglig blodvolym) genom aktivering av adrenerga
alfa1‐receptorer hos glatta muskelceller i kärlväggarna.
Sympatikusaktivering leder till frisättning av katekolaminer (adrenalin, noradrenalin)
från binjurarna  potentierar neurogena effekter.
Minskat njurblodflöde  Aktivering av renin‐angiotensin systemet  konstriktion av
resistanskärl.
Den glatta kärlmuskulaturen är lokaliserad till tunika media och kontraktion av resistanskärl
sker ffa i hud, muskel, splanchnicus och njure.
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Redovisa hur ventilationen regleras normalt samt ange vilka mekanismer som kan vara
orsaker till ökad andning vid lågt blodtryck som följd av hypovolemi.
(5p)
Svarsaspekt:
Svarsaspekt: Ventilationen regleras normalt av signaler från perifera (=arteriella)
kemoreceptorer (karotiskroppar, aortakroppar) som stimuleras av höjd PCO2 samt
sänkta värden på PO2 och pH i artärblodet, tillsammans med en central kemoreceptor
som stimuleras av höjd PCO2 i artärblodet. Den centrala receptorn känner egentligen
de pH‐föränringar i hjärnans förlängda märg, som uppstår sekundärt till förändringar i
blodets PCO2. Sträckningsreceptorer i lungvävnaden signalerar hur stor lungvolymen är
i varje ögonblick. Informationen från recptorerna samordnas i förlängda märgen och
ger upphov till en andningsdrive som styr signal utflödet till andningsmusklerna och
därmed ventilationen. Informationen från sträckningsreceptorerna styr samordningen
mellan andningsdjup och andningsfrekvens, vilka båda ökar vid stimulering av
kemoreceptorerna. Vid muskelarbete ger signaler från muskelreceptorer och/eller
motorcortex till förlängda märgen upphov till en ytterligare och mycket kraftfull
andningsstimulering.
Tre olika mekanismer kan ge upphov till ökad andning med tachypné vid hypotension:
‐Perfusionen blir kraftigt sänkt i många vävnader när hjärtminutvolymen faller och det
leder till anaerob metabolism med bildning av sura metaboliter (som mjölksyra) vilka
stimulerar andningen
‐Lågt lungblodflöde ger ofullständig syrsättning av blodet, varvid sänkt PO2 i artärblodet
stimulerar andningen
‐Det låga artärblodtrycket i sig stimulerar andningen. Detta tros ske antingen genom
ett sänkt blodflöde i karotis‐ och aortakropparna eller signalering från baroreceptorer
till de centra i förlängda märgen som styr andningen
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Tema 3 Endokrinologi & reproduktion (9 p)
3:1

Melatonin deltar i regleringen av vår dygnsrytm. Var bildas detta hormon och vilken
slags hormon är det (amin, peptid eller steroid)? Nämn någon annan funktion som
melatonin har
(2 p).
Svarsaspekt:
Epifysen som är lokaliserad i bakre delen av 3e ventrikeln. Amin. Involverad i vår
reproduktionsförmåga (hur?)

3:2

Det finns flera andra hormon som också har betydelse för vår dygnsrytm. Ange två
typiska sådana hormon, var de bildas och hur deras rytm och reglering ser ut (4 p).
Svarsaspekt:
Tex CRH, ACTH, kortisol, GH, vasopressin (med korrekt angivande av bildningsställe,
dygnsrytm och reglering)

3:3

Redogör för bisköldkörtlarnas hormonproduktion: Vad heter hormonet och vad heter
cellerna som det bildas i? Hur regleras hormonets frisättning och vilka funktioner har
hormonet i kroppen?
(3 p).
Svarsaspekt:
Bisköldkörtelhormon = parathormon. Bildas i huvudcellerna. Höjer calciumnivån i
blodet genom att öka osteoklastaktiviteten i skelettet, öka calcium återupptaget i
njurarna, aktiverar enzymet 1 alfa hydroxyas i njurarna (vilket aktiverar D‐vitamin).
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Tema 4 Urinorgan & kroppsvätskor (16)
4:1

Cellens funktioner är beroende av att pH ej avviker från det normala, pH‐reglering är
en del i homeostasen.
a) Ange normalt syrabas status för arteriellt blod. Förklara de tre termer som
beskriver syra‐bas status. Jämför med förhållandena ute i vävnaderna.
b) Beskriv mekanismer för hur syrabas status kan hållas konstant, och hur
förändringar korrigeras, på kort och lång sikt.
c) Syror som kan ge acidos är kolsyra respektive ketonkroppar (beta‐OH‐smörsyra
samt acetoättiksyra). Beskriv de två typer av acidos som dessa syror ger upphov till.
Ange i tabellen vilka förändringar Du förväntar Dig vid respektive typ av acidos
(ökning ↓ /minskning ↓ /oförändrat ‐ ).
(5 p)
Buffer
base (BB) i
blod

PCO2 i
blod

Urinutsöndr.
HCO3-

Urinutsöndr.
NH4+

Anjon gap i
plasma

K+ i
plasma

Vid akut
ansamling av
kolsyra.
Vid
ansamling av
ketonkroppar
.

Svarsaspekt:
a) Normalt syrabas status för arteriellt blod: pH = 7,35 - 7,45; pCO2 = 5,3 kPa; BE (base
excess) = 0±3. pH och pCO2 : se kompendiet ur Människokroppens kemi.
BE = base excess, förändringen i sammanlagda halten av buffrande baser (BB). Förklaras
enklast genom att betrakta blodets buffertar:
Resp. acidos:




Metabol acidos:
CO2 + 2H2O H2CO3 + H2O  HCO3- + H3O+
syra
bas
Resp. acidos:

Metabol acidos:


protH + H2O  prot- + H3O+
syror
baser
Överst, vätekarbonatsystemet. Nederst, icke-vätekarbonat-systemet (alla buffertar utom vätekarbonat),
främst proteinbuffert (sidokedjan på histidin) och fosfatbuffert. Buffer base (BB) är summan av
buffrande baser i de två jämvikterna (HCO3- samt prot-). BB sjunker vid metabol acidos. BB konstant
(men ändrad sammansättning) vid resp. acidos.
I perifer vävnad är det lite surare (pH närmare 7) främst beroende på att pCO2 är högre.
Halten buffrande baser är troligen olika i olika vävnader, beroende på cellernas protein
innehåll. Dock, BE torde vara nära noll även i perifer vävnad, som ju har lägre pH främst av
respiratorisk orsak (resp. acidos ändrar ju ej totalhalten buffrande baser, men dess
sammansättning).
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b) pH hålles konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna, samt genom att
komponenter i dessa buffertar kan utsöndras från kroppen, via lunga och njure. Buffringen är
momentan, detta är den snabbaste mekanismen.
Genom andningen regleras mängden koldioxid i kroppsvätskorna (respiratorisk
kompensation). Därmed ändras jämviktslägena i blodets buffertar, och pH. Andningen ändras
snabbt, inom någon minut.
Njuren bidrar till reglering av pH genom ökad/minskad utsöndring av syror i urin, framför
allt NH4+ samt H2PO4‐. Även genom att justera utsöndringen av vätekarbonat (HCO3‐) i urin.
Förändringar i dessa mekanismer tar längre tid, man brukar säga timmar – kanske upp till
ett dygn för ökad utsöndring av ammoniumjon i urin.
I levern ändras utsöndringen av kväve, från urea till ammoniumjon.
c) Ketonkropparna är icke flyktig syror, som ger metabol acidos. Vid metabol acidos förskjuts
blodets buffertar enligt fig ovan, de olika buffrande baserna reagerar med protoner, BB minskar, BE
blir negativt. Ketonkroppar ansamlas vid okontrollerad diabetes typ 1, brist på insulin ger utebliven
broms på hormonkänsligt lipas (i fettvävens adipocyter). Överdriven lipolys ger överskott av fettsyror
till levern, som metaboliserar dessa till ketonkroppar. Av dessa är acetoättiksyra samt beta‐OH‐
smörsyra karboxylsyror, som ger metabol acidos.
Kolsyra är den flyktiga syran, som ger respiratorisk acidos. Vid respiratorisk acidos förskjutes
blodets buffertar enligt fig ovan, detta ger att HCO3‐ ökar, prot‐ minskar, BE ändras ej. Kolsyra
ansamlas vid alveolär hypoventilation, exempel på en akut orsak är revbensbrott.

Vid akut
ansamling av
kolsyra.
Vid
ansamling av
ketonkroppar
.

4:2

Buffer
base (BB) i
blod

PCO2 i
blod

Urinutsöndr.
HCO3‐

Urinutsöndr.
NH4+

Anjon gap i
plasma

K+ i
plasma

‐

↑

‐

‐

‐

‐

↓

↓

↓

↑

↑

↑

I samband med en hälsokontroll berättar föräldrarna, till den bleka 7 åriga sonen, att Kalle
varit mycket trött och haft dålig aptit under de senaste månaderna. Pojken upplever
dessutom illamående, har ibland klåda, har svullnader på händer och fötter och kissar
ganska ofta på natten. De är oroliga och undrar om det är något i maten som han kan vara
allergisk mot. ”Kanske är det jordnötterna för det är han ju väldigt förtjust i”, säger pappan.
Med anledning av föräldrarnas berättelse misstänker du att det rör sig om någon form av
njursvikt. Du mäter pojkens blodtryck och finner att detta är förhöjt (140/100 mmHg).
Redogör tydligt för:
‐ varför du misstänker njurpåverkan (diskutera njurarnas funktion & koppla samman med
de symtom pojken har).
‐hur du skulle gå tillväga för att utreda pojkens tillstånd (fr.a. njurfunktion). Resonera
kring valen av metoder samt vilken information du kan erhålla och vad du kan dra för
slutsatser gällande möjliga analysresultat. Förutsättning: du har gott om tid & fri tillgång
till olika analyser (Klin Kem Lab på Karolinska Sjukhuset). Du behöver, i svaret, inte
(5 p)
redogöra för möjlig orsak eller senare behandling.
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Svarsaspekt:

SVARSALTERNATIV & kommentarer:
Pojken har kronisk njursvikt och du ska koppla samman de beskrivna symtomen med de
funktioner som påverkas vid nedsatt njurfunktion
Njurarnas funktioner & symtom hos pojken – vad bör göras:
Reglera extracellulärvätskans volym (ECV): Njurarna filtrerar dagligen ca. 180 L primärurin, av
vilket 99% reabsorberas. Reducerad njurfunktion kan därför leda till vätske‐ och
elektrolytretention som yttrar sig i form av öden (ofta extremiteter). Även huvudvärk eller
hypertension kan uppstå. Gällande nattligt kissande (nokturi) så är detta vanligt vid CKD och beror
på att njurarna inte kan ta reabsorbera tillräckligt med vatten från tubulus för att minska volymen
och på så vis koncentrera urinen vilket normalt inträffar under natten.
Vad bör göras: Blodprov bör tas för att kolla eletrolytstatus.
Blodtrycksreglering: Genom att reglera ECV påverkar njurarna blodtrycket. Störd njurfunktion
är ofta kopplat till ett ökat blodtryck. I detta fall uppmäter du ett ökat blodtryck, men det är inte
helt tillförlitligt.
Vad bör göras: Nya noggrannare blodtrycksmätningar (24 timmars mätning).
Producera hormoner: Njurarna producerar flera olika hormoner (exv. renin &
erytropoietin), men dess funktion påverkas samtidigt av en mängd hormoner producerade
extrarenalt. I det här fallet är det njurnas förmåga att bilda/frisätta erytropoietin (Epo)
som är av störst intresse. Erytropoietin, som till 90% bildas i njurarna, spelar en mycket
viktig roll för mognad/funktion av erytrocyter (RBC). Blekheten och tröttheten hos pojken
beror sannolikt på anemi, vilket i sin tur kan vara orsakat av en minskad produktion av
RBC, ökad destruktion av RBC eller förlust av blod. Anemi vid CKD beror ofta på minskad
produktion av RBC.
Vad bör göras: Blodprov bör tas för att kolla blodvärde (Hb) samt hormonell status.
Fungerar som ett reningsverk: Njurarna har en mycket viktig roll att göra sig av med
slaggprodukter som bildas vid kroppens metabolism. Störd njurfunktion leder ofta till
ackumulering av just urea & kreatinin, vilket kan resultera i klåda, muskelryckningar,
muskelsvaghet, kramper och smärta. Om inte detta åtgärdas kan det leda till förgiftning
och allvarliga nervskador.

Vad bör göras: Blodprov bör tas för att kolla nivåer av urea (BUN) och kreatinin.
Delta i syra/bas‐regleringen: Störd pH reglering (metabol acidos är vanligt vid CKD).
Vad bör göras: Blodprov bör tas för att syra‐bas‐status (pH, pCO2, HCO3‐, BE).
Som redan sagts ovan ska blodprov tas men även urinprov är av stor vikt eftersom dessa
tillsammans ger värdefull information (elektrolyt & syra‐bas status, plasmakreatinin, infektion,
glukosuri, protein‐ eller albuminuri etc.). Du bör även ta upp metoder för att mäta/uppskatta
njurfunktion:
Njurfunktionsbestämning: Här kan man tänka sig flera olika svar. Valet av metod beror fr.a. på hur
analysens noggrant samt kostnaderna för att estimera/mäta den glomerulära filtrationshastighet
(GFR) (se nedan). I ditt fall har du fri tillgång på resurser och gott om tid. Du bör ta möjligheten att
göra en clearance‐mätning (kreatinin, cystatin C eller inulin) för att uppskatta GFR, men kan även
använda endast kreatinin eller cystatin C för att grovt uppskatta njurfunktionen och sedan
remittera för noggrannare utredning. Du kan som sagt använda dig av olika metoder (kreatinin
eller cystatin C; endogena ämnen) eller av inulin (exogen substans) som i korthet beskrivs nedan:
1) Clearance: [Urin] x Urinflöde / [Plasma]
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2) Ratio: [Urin] / [Plasma]
3) Plasmakoncentration (enligt Cockcroft eller Schwarz formel):
Cockcroft:

Schwarz formel:

För att kunna tolka resultaten är det viktigt att känna till vad som är normalt GFR (ca 100‐
130 ml/min), och vilket estimerat GFR som indikerat njursjukdom/njursvikt (se tabell på
slutet). Detta bör tas upp men behöver inte i detalj beskrivas. I detta fall kan man tänka sig
att pojken har ett GFR på ca 30 ml/min (stadie 3‐4).

ÖVRIGA KOMMENTARAR:
Blodprov (plasma/serum):
‐Elektrolytstatus: kan tänka sig hyponateremi, hyperkalemi, hypokalcemi, hyperfosfatemi
‐Blodvärde: Lågt Hb indikerar anemi (förklarar tröttheten)
‐Blodgas: antagligen något sänkt pH (metabol acidos vanligt vid CKD)
‐Kreatinin: höga nivåer kan indikera sänkt njurfunktion
‐Urea: Höga nivåer kan indikera sänkt njurfunktion)
‐Renin/Aldosteron: ökning indikerar ökad RAAS vilket kan bero på stenos
‐Paratyreoideahormon (PTH): ökning indikerar sekundär hypertyreodism (vanligt vid
CKD)
‐Plasmaglukos (eller Hb1AC): ökning kan bero på obehandlad diabetes
‐c‐reactive protein (CRP): ökar vid infektion. Detta sker framförallt om det rör sig om akut
njursvikt alternativt avancerad CKD. Om man vill utreda inflammatoriskt inslag bör man
kombinera med andra analyser.
PLASMA (tänkbara förändringar)
136 mM
(normalt)
Na+
5.0 mM
(något högt, normalt 3.3‐4.6 mM) =möjligen viss hyperkalemi
K+
2.05 mM
(lite låg, normalt 2.15‐2.65) =hypokalcemi
Ca2+
Fosfat 2.0 mM
(lite högt, normalt 0.7‐1.5) =hyperfosfatemi
PTH
12 pmol/L
(förhöjt, normalt 1.2 ‐ 5.8 pmol/L) = indikerar sekundär hypertyreoidism
pH
7.31
(lågt, normalt 7.35‐7.45) = lätt acidos
4.5 kPa
(lågt normalt 4‐8 – 5.8 kPa)
PCO2
HCO3 15 mM
(lågt, normalt 21‐28 mM)
BE
‐8
(metabol störning, normal +/‐3)
Hb
84 g/L
(lågt, normal 120 hos barn) =anemi
Crea
205 µM
(högt, normal mindre än 100 µM) =njurfunktionsnedsättning
Urea
18 mM
(högt, normal under 3‐9 mM) =njurfunktionsnedsättning
CRP
2 mg/L
(normalt, indikerar att det inte är någon infektion)
HbA1C 42 mmol/mol normalt (motsvarar ett medel p‐glukos på ca 5‐8 mM)
Syra‐Bas‐Störning: Partiellt kompenserad metabol acidos
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Urinprov (urinsamling, stickprov av urin, analys av urinsediment):
‐ Albuminuri (förhöjd Alb/Crea kvot) indikerar skada på glomerulusmembranet
‐ Cystatin C
‐ Erytrocyter (hematuri) indikerar skada på glomerulusmembranet
‐ Leukocyter (ger utslag på urinsediment)
‐ Nitrit/vita blodkroppar indikerar inflammation/infektion
‐ Glukos och ketoner indikerar diabetes
URIN (tänkbara förändringar)
Blank normalt = ingen infektion/bakterier
Protein: 1+ normalt 0 = viss proteinuri
Ratio Alb/Crea: 100
normal under 3 =lätt proteinuri)
Cystatin C GFR: 27 ml/min/1.73 m2
Immunologi: negativa (man kan dock tänka sig ett visst inflammatoriskt inslag)
Övrigt som studenten eventuellt kan tänkas beröra i svaret:
Njurblodflöde: Kan vara viktigt att mäta för att utreda huruvida det föreligger påverkan
blodflödet till en njure (exv. njurartärstenos eller tumör kan orsaka njursvikt och hypertension). Akut
njursvikt är dock inte så troligt i detta fall eftersom det snarare rör sig om ett långsamt förlopp. Renalt
blodflöde kan bestämmas med olika metoder, bl.a. PAH clearance vilket ger information om renalt
plasmaflöde:
PAH clearance = Urinkoncentration x Urinflöde / Plasmakoncentration
Kan även tänka sig med kontraströntgen eller imagingtekniker (MRI).
Njurbiopsi: Om njursvikt konstateras man tänka sig njurbiopsi för vidare utredning/behandling.
Komplementundersökning. Kan vara icke‐konklusiv om mycket avancerad njursvikt (ESRD). Prognostisk
information (transplantation, dialys, farmakologisk behandling). Om immunologisk risk för recidiv, dock
ingen risk vid ärftlig.
Exempel i detta fall om biopsi tas: Kvarstående parenkym som inte är skleroserarat, viss fibros
=indikerar kronisk njursvikt (CKD) möjligen nefronoftis (Hereditary nephronophthisis)
Allmänt om de olika markörerna för clearancemätning (GFR bestämning)
Kreatinin: Välkänd markör som har flera felkällor och problem (exv viss sekretion = överskattar GFR).
Plasmakreatinin fungerar ok om man vill följa samma patient över en viss tid, men är en dålig markör för
lätt njurfunktionsnedsättning och är svårvärderad hos vissa patientgrupper. Hänsyn måste alltid tas till en
patients muskelmassa.
Cystatin C: En liten serummarkör som tidigare i sjukdomsförloppet uppmärksammar
njurfunktionsnedsättningar. Cystatin C kan användas som ett förstagångsprov när man initialt vill få en
uppfattning om en patients njurfunktion. Cystatin C ger vägledning om en patient behöver utredas vidare
med clearancebestämning. För vissa patientgrupper t.ex. barn, äldre, vid låg muskelmassa eller vid
inflammatoriska tillstånd bör cystatin C ersätta kreatinin.
Inulin: Bättre markör än kreatinin då den inte har någon sekretion. Påverkas inte heller av muskelmassa.
Användes dock inte ofta kliniskt på grund av de höga kostnaderna.
Iohexolclearance (radiocontrast agent): Den mest korrekta rutinmässiga GFR mätningen som bör utföras
vid förhöjt plasma cystatin C och kreatinin för att bestämma GFR. Kostsam, tidskrävande, vissa risker.
Immunologiska tester
Om man misstänker infektion/inflammation kan man behöva komplettera med vissa immunologiska
tester:
C3, C4, C1q, C3d (komplementfaktorer) ‐ komplementberoende immunpatologiska reaktioner
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ANCA (Antineutrofila cytoplasmaantikroppar) ‐ orsakar bl.a. Granulomatos med polyangit
AFA (Antifosfolipidantikroppar) ‐ associerat med systemisk lupus erythematosus; SLE)
ANA (Antinukleära antikroppar) ‐ systemiska, autoimmuna sjukdomar
Olika stadier av kronisk njursjukdom/njursvikt:

4:3

Tubuluscellernas morfologi varierar en hel del mellan nefronets olika delar. Det
avspeglar skillnader i funktion. I nedanstående figurer illustreras (något förenklat) ett
tvärsnitt genom tre olika delar av nefronet. Kombinera respektive tvärsnittsbild med
rätt del av nefronet samt ange hur respektive angiven del av nefronet benämns. Ange
också minst ett karakteristisk cellulärt morfologiskt kännetecken för respektive
tvärsnitt. Storleksrelationen mellan de olika tvärsnitten ej exakt angiven!
(3 p)
1

A

B

C

3
2

Svarsaspekt: A-1 (proximala tubulus); B – 3 (samlingsrör); C -2 (nedåtstigande
(descenderande) delen av Henles slynga - kan även benämnas ”tunna segmentet”). A:
mikrovilli, mycket mitokondrier (basal striering), eosinofil cytoplasma, högt/medelhögt kubiskt
epitel; B: få/inga mikrovilli, tydliga cellgränser, högt kubiskt/cylindriskt epitel, ingen basal
striering,blekt färgad cytoplasma;epitelcellerna buktar in mot lumen C: lågt kubiskt/platt
epitel, få cellorganeller
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Regleringen av Na+‐ och vattenomsättningen sker inte helt fristående från varandra
även om det i grunden finns en separat kontroll av de båda variablerna.
Beskriv skillnaderna, avseende effekter på vätskerummens volym och sammansättning
samt kompenserande mekanismer (”motreglering”), mellan ett akut kraftigt
saltöverskott (t.ex. en påse salta chips) och en mer kronisk retention av Na+ (som vid
primär hyperaldosteronism).
(3 p)
Svarsaspekt:
Det akuta saltöverskottet ger enmärkbar ökning i ECV:s osmolalitet (och [Na+]) vilket
delvis buffras av att vatten via osmotisk gradient förskjuts från ICV till ECV. ECV volym ökar
och ICV volym minskar. Osmolalitet/ [Na+]ökar. Det senare stimulerar törst och ADH‐
insöndring, vilket sänker osmolalitet mot det normala men ECV ökar än mer. I ett något senare
förlopp sker en ökning av Na+‐utsöndringen (f.f.a. via hämning av RAAS). Motregleringen är ett
uttryck för att kontroll av osmolalitet går före kontroll av ECV volym. Vid en mer kronisk
saltretention sker en måttlig/knappt mätbar ökning (vanligen endast upp till övre delen av
normala referensintervallet) av ECV:s osmolalitet/ [Na+] och en tilltagande ökning av ECV:s
volym. ICV:s volym knappast påverkat och ev. förändring av osmolalitet i samma grad som i
ECV. Den ökade ECV‐volymen hämmar RAAS och om tillräckligt uttalad ökar insöndringen av
ANP. Vid primär hyperaldosteronism dock ej reglerbar aldosteronfrisättning, men ökad ANP‐
insöndring kan till slut ge en viss grad av ”escape” effekt (förväntas ej ingå i svaret). Den ökade
ECV volymen i sig kan i viss mån hämma törst och ADH‐insöndring.
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Tema 5 Människan i rörelse (17 p)
Nedan följer sex påståenden. Under varje påstående finns fem svarsalternativ. Kryssa i det
svarsalternativ som du anser är rätt. Endast ett alternativ är rätt. Varje rätt svar ger ett
poäng. Fler än ett ikryssat svarsalternativ på samma fråga ger noll poäng oavsett om det
rätta svaret är ikryssat.
(6 p)
Rätt svar i frågorna 5:1‐5:6 markerade med fet stil och understrykning
5:1. Böjer i armbågen, böjer inte i axel, utövar ej kraftmoment nedanför armbågen.
☐ m. brachioradialis
☐ m. brachialis
☐ m. biceps caput longum
☐ m. biceps caput brevis
☐ m. triceps caput longum

5:2. Utför flexion i art. glenohumerale.
☐ m. trapezius
☐ m. deltoideus pars posterior
☐ m. corachobrachialis
☐ m. subclavius
☐ m. brachioradialis

5:3. Perifer nerv som innerverar lillfingrets fingertopp.
☐ n. ulnaris
☐ n. radialis
☐ n. medianus
☐ n. axillaris
☐ n. thoracicus longus

5:4. Nerv som testas vid reflextest av m. triceps.
☐ n. ulnaris
☐ n. radialis
☐ n. medianus
☐ n. axillaris
☐ n. thorcacus longus
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5:5. Böjer i knäleden och sträcker i höftleden.
☐ m. gastrocnemius
☐ m. gluteus medius
☐ m. biceps femoris caput brevis
☐ m. semimembranosus
☐ m. sartorious
5:6. Båtbenet i handloven (carpus) heter
☐ os naviculare
☐ os cuboideum
☐ os scaphoideum
☐ os nauticulare
☐ os trapezium

5:7 Markera på bilden nedan vilket ryggmärgsegment som motsvarar C5, C6, C7 och C8.
Varje korrekt markering ger 1p.
(4p)
Svar:
C5: gröna fältet som inte når något finger
C6: gröna fältet som når tummen
C7: gröna fältet som når långfingret
C8: gröna fältet som når lillfingret
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Man får mer träningsvärk om man springer nedför än uppför en backe. Diskutera
sannolikheten för att följande påståenden är korrekt eller felaktigt:
a) Träningsvärk beror på energimetabola problem och ansamling av mjölksyra. (2 p)
b) Träningsvärk beror på skador i muskelcellerna som orsakats av hög kraftutveckling.
(2 p)
Svarsaspekt:

Uppför

Nedför

a) Felaktigt. Det är energimetabolt mer krävande att springa uppför, vilket leder till
nämnvärd träningsvärk.
b) Korrekt: När man springer nedför en backe används excentriska kontraktioner med
stor kraft medan energiförbrukningen är låg.
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Med den bifogade bildsidan innehållande bilderna A‐F skall du besvara följande frågor:
(3 p)
A: Cellerna i det med rektangel markerade området ligger på ett speciellt sätt. Vad
kallas detta?
(0.5 p)
SVAR: Kondrocyterna i det hyalina brosket ligger i lakuner av matrix i isogena grupper (=
kondron).

B: De med pil markerade cellerna tillhör samma celltyp. Vad kallas cellen? (0.5 p)
SVAR: Bilden visar lucker bindväv. De markerade cellerna är fibroblaster.

C: Den med rektangel markerade cellen frisätter olika substanser från sina granula vid
stimulation. Det finns substanser i granula, som när de kommer ut i bindväven
attraherar olika vita blodkropparna. Nämn en sådan substans.
(0.5 p)
SVAR: I granula finns ’eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis (= ECF‐A eller ECF) som
attraherar eosinofila granulocyter. Dessutom finns proteolytiska substanser som aktiverar
kemotaktiska faktorer för neutrofila granulocyter samt ’neurotrophil chemotactic factor of
anaphylaxis’ (= NCF) . Ett av dessa tre svar ger poäng.

D: Vad kallas det med frågetecken markerade området? (0.5 p)
SVAR: H‐band (H = helles; ljust).

E: Vad kallas de med pilar markerade cellerna? (0.5 p)
SVAR: Osteoblaster.

F: Vad kallas (på latin) den med pil markerade tunna strukturen? (0.5 p)
SVAR: Endomysium.
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Tema 1. Blod & Immunsystemet (12 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga!
1:1

Vilket av följande påståenden om blodet är korrekt? Endast ett alternativ är rätt. (1 p)
A. Röda blodkroppar utgör 20‐30 % av blodvolymen.
B. Blodserum och blodplasma är synonyma beteckningar.
C. Antalet leukocyter i blodet är ungefär 6 miljarder/liter.
D. Termen leukopeni betyder att mängden lymfocyter är onormalt låg.
E. Erythrocyter har bikonvex form och en livslängd på cirka 60 dagar.
F. De oftast använda färgningsmetoderna (sk Tjajkovskifärgningar) för blod är
”Giemsa” och ”Wrong”.
Svar: C

1:2

Vilka två av följande påståenden om trombocyter är korrekta? (1 p)
(felaktigt markerade alternativ ger poängavdrag. Frågan kan dock ge längst 0 p)
A. Förutom att medverka i hemostasen har de också en effekt på sårläkning.
B. Cellkärnan utgör bara ett fragment av cellkärnan i förstadiet (megakaryocyten).
C. Samtliga de ämnen som kan frisättas från en trombocyt som aktiverats ryms i en och
samma typ av granulum.
D. Viktiga för trombocytens funktion är adhesions‐ och/eller aggregationsstimulerande
substanser, som exempelvis fibronektin och von Willebrands faktor.
E. Primär hemostas börjar med bildning av fibrin.
F. Ämnet salicylsyra (verksam substans i Bamyl, Treo m. fl) påverkar blodkoagulationen
genom att hämma bildning av fosfolipider från fosfolipas A2.
Svar: A. och D.
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Vilket av följande påståenden om plasmaproteiner är HELT RÄTT?

(1p)

A. Plasmaproteiner syntetiseras endast i levern. [FEL]
B. Plasmaproteiner motsvarar ungefär 60% av blodplasman. [FEL]
C. Albumin utgör ca 7% av blodplasman. [FEL]
D. CRP är ett så kallat akutfasprotein vars koncentration i blodet minskar i samband
med inflammationer som vid en bakterieinfektion. [FEL]
E. Ceruloplasmin är ett koppartransporterande plasmaprotein som binder upp till 6
kopparjoner per molekyl. [RÄTT]
F. Lipoproteinpartiklar i blodet är uppbyggda av proteiner och triacylglyceroler i kärnan
samt av fosfolipider, kolesterol och kolesterylestrar på ytan. [FEL]
Svar: E.

1:4

Vilket av följande påståenden om B‐celler är korrekt? Endast ett alternativ är rätt. (1 p)
A. B‐celler har receptorer för främmande ämnen på sin cellyta, och när B‐cellen
mognar kan dessa molekyler utsöndras till extracellulärvätskan
B. B‐celler mognar i thymus
C. B‐celler uttrycker glykoproteinet CD3 på sin cellyta
D. B‐celler differentierar inom myelopoesen
E. En stor del av de mogna B‐cellerna är mördarceller
Svar: A
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Kortsvarsfrågor. Svara inom angivet utrymme!
1:5

Vilken av blodkropparna skulle kunna beskrivas så här: Upp till 20 m diameter,
svagt basofil, cellkärnans form varierar men beskrivs ofta som ”njurformad”, cellen
har både en fagocyterande och antigenpresenterande funktion.
(1 p)

Svar: Monocyt

1:6

Figuren föreställer ett lymfatiskt organ. Vilka är de strukturer som utmärkts med
bokstäverna A, B (den avlånga, ljusa strukturen) och C?
(1 p)
(för full poäng alla tre rätt, två rätt ger 0,5 p, 1 rätt 0 p)

Svar: A = afferent lymfkärl; B = marginalsinus; C = groddcentrum
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Beskriv med angivande av enzym, substrat och produkter hur fibrinogen omvandlas
till en fast och stabil struktur i samband med blodkoagulationen!
(2p)

Svar:
Fibrinogen klyvs av enzymet trombin till fibrin som formar ett tredimensionellt nätverk
genom protein‐protein‐interaktioner. Nätverket stabiliseras sedan genom tvärbindning
som utförs av enzymet transglutaminas. I detta nätverk fastnar trombocyter och
blodkroppar vilket medför att blodflödet från sårskadan upphör
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”Miniessä”. Svara inom angivet utrymme!
1:8

”Det konstitutiva immunförsvaret kommunicerar med och aktiverar det adaptiva
immunförsvaret”. Förklara och diskutera detta påstående. Vi ber att du i ditt svar
hänvisar till vilken roll lymfknutor spelar. Vilka celler anländer från hud och andra
vävnader och vad gör de för att fullgöra sin roll i den rubricerade kommunikationen
mellan de olika delarna av immunförsvaret? Nämn en grupp av molekyler som är
essentiell för denna kommunikation. Vilka celler inom den andra delen av
immunförsvaret aktiverar de i denna kommunikation, och ge exempel på vad dessa
celler kan göra som konsekvens av aktiveringen? Förklara också hur ”immunologiskt
minne” kan uppstå som konsekvens av händelserna i detta organ.
(4 p)

Svar:
Det konstitutiva immunförsvarets celler skall inte bara försvara oss genom reaktioner i
vävnader där infektiösa agens har trängt in, det skall också ge information till och
aktivera det adaptiva försvarets celler. Detta sker bl a i lymfknutor. Makrofager och
dendritiska celler anländer från vävnader och organ via afferenta lymkärl. För att
aktivera det adaptiva svaret måste de med sina MHC‐molekyler presentera antigen,
främmande ämnen, för T‐celler, som ingår i det adaptiva försvaret. T‐cellerna läser av om
MHC–molekyler på makrofager och dendritiska celler innehåller främmande peptider och
andra antigen med sina T‐cellsreceptorer. När rätt T‐cell känner igen antigen på
makrofager eller dendritiska celler aktiveras den. Den initierar DNA‐replikation och
börjar proliferera, så att de blir fler T‐celler som alla ärver för samma receptor (= klonal
selektion). Dessa differentierade T‐celler kan nu lämna lymfknutan för att bli
mördarceller ute i vävnaden, eller hjälp‐celler, som företrädesvis utsöndrar cytokiner och
styr andra celler. En del av de aktiverade T‐cellerna kan också stanna kvar i lymfknutan
och därmed bli minnes‐T‐celler. Tack vare att de efter den klonala selektionen är många
fler än från början kan det vid nästa infektion med samma agens snabbt mobilisera ett
nytt och mycket effektivt svar och besegra infektionen innan den ger symptom, och det är
det som kallas immunologiskt minne .

Om du behöver mer plats för ditt svar på denna fråga, använd baksidan på samma papper.

TENTAMEN Den friska människan 2, 2015-08-018
Maxpoäng: 75 Poäng för godkänt: 50
Mappnr:

Sida 6 (26)
Poäng:

Tema 2. Cirkulation & respiration (15 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga!
2:1

Vilket alternativ nedan är riktigt rörande hjärtats arbete?

(1 p)

A. Ökad diastolisk fyllnad ger ökad slagvolym enligt Frank‐Starlings lag
B. Ökad puls förkortar tiden för systole mer är tiden för diastole.
C. Den s.k. snabba fyllnadsfasen inträffar omedelbart efter AV‐klaffarnas stängning
D. A+B
E. A+B+C
Svar: A (Frank‐Starlings lag)
2:2

Vilket påstående är korrekt angående positiv inotrop effekt i hjärtat

(1 p)

A. Beta2‐receptor‐stimulering i hjärtat ger positiv inotrop effekt
B. Sänkt temperatur har positiv inotrop effekt
C. Ökad koncentration av cAMP i hjärtmuskelcellerna ger positiv inotrop effekt
D. Diastoliskt tryck ökar vid positiv inotrop effekt
E. Sinusknutans diastoliska depolarisering minskar.
Svar: C (cAMP‐bildning stimuleras vid aktivering av beta1 receptorn)
2:3

Vilken av följande parametrar minskar vid måttlig fysisk aktivitet?

(1 p)

A. Arteriovenösa O2 differensen
B. Totala perifera resistensen (TPR)
C. Pulstrycket
D. Både B och C
E. Hjärtfrekvensen
Svar: B (Under fysiskt arbete (t.ex. ett konditionstest) ökar sympatikusaktiviteten till hjärta och
blodkärl, vilket resulterar i ökad hjärtfrekvens och kontraktilitet. Trots att ökad sympatikusaktivitet till
blodkärlen kan förväntas ge ökad TPR, så minskar den p.g.a. det större vasodilaterande effekten av
bildade lokala metaboliter (laktat, adenosin och K+) på muskulaturens arterioler. Pulstrycket ökar som
resultat av ökad slagvolym samt minskad TPR. Mer syre extraheras från blodet till den arbetande
skelettmuskulaturen vilket ökar arteriovenösa O2 differensen.)
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Kurvan till höger, som visar relationen
mellan flödeshastighet och lungvolym vid
en forcerad utandning från ett maximalt
inspiratoriskt läge (”maximala flödes‐
volymkurvan”) används i diagnostiken av
obstruktiva och restriktiva lungsjukdomar.
Vilket av följande påståenden om
kurvdelarna A‐E är FEL ?
(1 p)
Endast ett alternativ är rätt

A. Totala lungkapaciteten är vitalkapaciteten plus residualvolymen
B. Vid forcerad utandning ökar flödet snabbt
C. Det maximala flödet nås tidigt under en forcerad utandning
D. Flödet avtar mellan C och E för att utandningsmusklerna tröttas
E. Residualvolymen är det som blir kvar efter en maximal utandning

Svar: D (Den maximala expiratoriska flödes‐volymkurvan (MEFV‐kurvan) registreras när en person
fyller lungorna maximalt (punkt A, total lungkapacitet=5,5 liter) och sedan andas ut med maximal
ansträngning tills ingen mer luft kan andas ut (punkt E, residualvolym=1,0 liter). Flödet stiger först
snabbt (B) till ett maxvärde (C) för att sedan sjunka gradvis allteftersom lungvolymen
minskar(sektionen D). Denna sektion visar maxflödet för varje lungvolym. D‐sektionen kallas den
ansträngningsoberoende delen av MEFV‐kurvan för att en tilltagande grad av dynamisk
luftvägskompression med minskande lungvolym gör att flödet begränsas mer och mer oberoende av
graden av ansträngning. Minskningen av flödet beror alltså normalt inte på muskeltrötthet utan att
luftvägarna gradvis blir trängre.)

2:5

Om ett område i lungan inte är ventilerat på grund av bronk‐obstruktion kommer
kapillärerna i det området ha ett Pco2 som är:(endast ett alternativ är rätt (1 p)

A. samma som inandat
B. samma som alveolärt i övriga lungan
C. samma som alveolärt i det avstängda lungområdet
D. samma som i blandat venöst blod
E. C+D
Svar: E (Om ett område i lungan inte är ventilerat, kommer den alveolära gasen där att ekvilibrera
med det blandade venöst blodet i kapillärerna eftersom ingen frisk gas tillförs.)
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Kortsvarsfrågor. Svara inom angivet utrymme!
2:6

Bilden visar ett EKG. Ange med en av bokstäverna (A‐E) inom angiven ruta vilken del av
EKG‐registreringen som motsvaras av:
Ejektionsfas

C

Snabb fyllnadsfas

E

(1 p)
Svarsaspekt: Isovolumetrisk kontraktionsfas: B
Snabb fyllnadsfas:E
a‐våg i förmakstryckskurvan: A
Ejektionsfas: C
2:a hjärttonen:D

2:7

Via vilka cellulära mekanismer kan beta1 receptorstimulering öka hjärtmuskelns
relaxationshastighet?
(2 p)

Svar: Genom att öka upptaget av Ca2+ till SR, via fosforylering av SERCA‐pumpens
subenhet fosfolamban. 2. Genom att fosforylera Troponin I och därmed minska
kalciumkänsligheten hos troponinkomplexet.
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Nämn kortfattat fyra faktorer som kan ge arteriell hypoxi.

Sida 9 (26)
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(2 p)

Svar:
Sänkt PO2 i inandningsluften, alveolär hypoventilation, ojämn ventilations/perfusionsfördelning,
diffusionshinder i alveolo‐kapillärmembranet
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”Miniessä”. Svara inom angivet utrymme!
2:9

När vi reser oss upp från liggande till stående sker en rad cirkulatoriska omställningar
vilka dock hos de flesta av oss passerar relativt obemärkt på grund av de
kompensationsmekanismer som initieras akut. Redogör för de primära kardiovaskulära
händelserna vid hastigt uppresande och beakta då särskilt orsaker till förändring
(inklusive kompensatoriska mekanismer) i venöst återflöde, hjärtats slagvolym och
frekvens samt det arteriella blodtrycket.
(5 p)

Svar:
Se sid 596‐597 i Boron & Boulpaep
Det venösa återflödet minskar på grund av blodpoolning i benen (ca. ½ liter blod från
huvudsakligen intrathoracala kärl omfördelas p.g.a. gravitationen till kapacitanskärl i benen).
Slagvolymen minskar kraftigt p.g.a. det försämrade venösa återflödet. Minskad slagvolym ger
minskad hjärtminutvolym vilket initialt leder till minskat arteriellt blodtryck. Karotidsinus hamnar
c:a 20 cm ovanför hjärthöjd vilket adderar till trycksänkningen där. En avlastning av de arteriella
baroreceptorerna i karotidsinus och aortabåge innebär ökad sympatikusaktivitet (och minskad
parasympatisk aktivitet) och därmed stiger hjärtfrekvensen vilket delvis kompenserar för
minskningen i slagvolym (tillsammans med ökad kontraktilitet). Kardiopulmonella baroreceptorer
(volymreceptorer i lågtryckssystemet) avlastas också vilket även det leder till reflektorisk
sympatikusaktivering. Det arteriella blodtrycket i hjärthöjd sjunker initialt (minskad slagvolym)
men normaliseras snabbt p.g.a. de kompensationsmekanismer som aktiveras. Ökad
sympatikusaktivitet  ökad hjärtfrekvens och kontraktilitet samt ökad tonus i resistanskärl (ffa
sk.muskel, njure, splanchnicus ‐‐> ökad TPR) och kapacitanskärl (befrämjar venösa återflödet).

Om du behöver mer plats för ditt svar på denna fråga, använd baksidan på samma papper.
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Tema 3 Endokrinologi & reproduktion (12 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt svarsalternativ på respektive fråga! Endast ett alternativ per
fråga är rätt!
OBS! 0,5 p per flervalsfråga på detta tema!
3:1

Vilket av följande påståenden stämmer ej in på en patient med en primär
hypothyreos?
(0,5 p)
A.
B.
C.
D.
E.

3:2

Vilket av följande hormon har inte en membranbunden receptor?
A.
B.
C.
D.
E.

3:3

(0,5 p)

Thyroideahormon
Vasopressin
TSH
Insulin
Adrenalin
Svar: A

Frisättningen av binjurebarkens hormoner regleras av flera andra hormoner/faktorer.
Vilket av följande har minst betydelse för regleringen?
(0,5 p)
A.
B.
C.
D.
E.

3:4

Låga koncentrationer sköldkörtelhormoner i blodplasma
Högt TSH
Kan ha ett förhöjt Prolaktin
Högt fritt T4
Vanligt att man har positiva TPO antikroppar (antikroppar mot thyreoideaperoxidas)
Svar: D

Kalium
ACTH
Renin‐Angiotensin systemet
Katekolaminer
Calcium
Svar: E

I endokrina pancreas finns flera typer av celler. Vilket hormon produceras i
epsiloncellerna?
(0,5 p)
A. Insulin
B. Glukagon
C. Ghrelin
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D. Somatostatin
E. Pancretisk polypeptid
Svar: C
3:5

Vilken av följande kombinationer av hormoner är nödvändig för att man ska kunna
amma?
(0,5 p)
A. Oxytocin och Prolaktin
B. Vasopressin och Oxytocin
C. Prolaktin och Östrogen
D. Östrogen och Oxytocin
E. Progesteron och Prolaktin
Svar: A

3:6

Varför kan stor konsumtion av lakrits påverka vårt blodtryck och saltbalans? (0,5 p)
A. Lakrits hämmar frisättningen av vasopressin
B. Lakrits innehåller så mycket kalium att det ger polyuri
C. Lakrits stimulerar frisättningen av kortisol
D. Lakrits hämmar 11 betahydroxysteroid dehydrogenas i njuren
E. Lakrits hämmar ACE
Svar: D

3:7

Vilket av följande stämmer ej in på GnRH?
A. Har en pulsatil insöndring
B. Produceras i hypofysen
C. Är en peptid
D. Stimulerar frisättning av LH och FSH
E. Är inte proteinbundet

(0,5 p)

Svar: B
3:8

Vilken av följande reglerar frisättningen av parathyroidea hormon?
A.
B.
C.
D.
E.

Svar: A

Calcium
Fosfat
Adrenalin
Calcitonin
Thyreoideahormon

(0,5 p)
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Kortsvarsfrågor. Svara inom angivet utrymme!
3:9

Vilka symtom kan du förvänta dig hos patient med för mycket sköldkörtelhormon och
varför kan en del av dessa symtom lindras av så kallade beta blockerare? (2 p)

Svar:
För full poäng ska man nämna minst 4 skilda symtom (tex viktnedgång, tachykardi, trötthet,
nervositet, fuktig hud, svettningar, lös avföring, tremor) och att thyroideahormoner har en permissiv
effekt för betareceptorer (även en direkt stimulering av deras bildning).

3:10 a. Vad menas med begreppet feed back reglering?
b. Det är vanligast med så kallad negativ feedback men det finns faktiskt några
hormoner som kan ge en positiv feedback – ge exempel på ett sådant och vad det
leder till.
(2 p).
Svar:
Feed back reglering innebär att hormonet hämmar (vanligast) eller stimulerar sin egen
frisättning eller den / de hormon som det frisätts av. Ex på positiv feedback är tex oxytocin
och prolaktin som stimulerar sin egen frisättning som leder till ökade
uteruskontraktioner/mjölkejektion respektive ökad produktion av bröstmjök eller tex
östradiol som stimulerar frisättningen av LH vilket leder till ovulation.
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”Miniessä”. Svara inom angivet utrymme!
3:11 Redogör för thyroideahormonernas syntes!

(4 p).

Svar:
Jod tas in i cellen via natrium/jod symport., jod oxideras och inkorporeras i tyrosinrester
på thyreoglobulinet. DIT och MIT bildas som sedan sätts ihop till T3 (1 DIT och 1 MIT), T4
(2 MIT). Thyroideaperoxidas driver jodering och hopkoppling av tyrosinerna.

Om du behöver mer plats för ditt svar på denna fråga, använd baksidan på samma papper.
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Tema 4 Urinorgan & kroppsvätskor (15 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga!
4:1

Starlingkrafterna i glomeruluskapillären (G) skiljer sig ur flera avseenden jämfört med
en skelettmuskelkapillär (SM). Vilka av följande påståenden är korrekta? (1 p)
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan kan som lägst ge 0 p)

A.

Reabsorptionen ökar utefter längden på en SM, men är konstant hög i G.

B.

Kärlresistansen är lägre i en venol jämfört med en efferent arteriol.

C.

De hydrostatiska trycken i SM och G är ungefär lika om man ser till den totala
kapillärlängden (från start till slut).

D.

Det kolloidosmotiska trycket ökar avsevärt utefter längden på en G, men är
förhållandevis konstant i en SM.

E.

Reabsorption i slutet av kapillären hos såväl SM och G är mycket viktigt för att kunna
transportera bort bl.a. slaggprodukter
Svar: B & D korrekt
A) Fel, det sker ingen reabsorption i G
C) Fel, hydrostatiskt är högre i G
E) Fel, G är inte beroende av någon reabsorption för att rena från slaggprodukter.

4:2

Vilka av följande påståenden är korrekta gällande reninfrisättningen?

(1 p)

(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan kan som lägst ge 0 p)

A.

renin frisätts från intraglomerulära mesangialceller i juxtamedullära apparaten

B.

stimuleras av minskad renal sympatikus‐signalering

C.

stimuleras av hypovolemisk chock

D.

inhiberas av stigande NaCl koncentration i mTAL och macula densa

E.

stimuleras av ökad renal parasympatikus‐signalering

Svar: C & D korrekt
A) Renin frisätts från juxtaglomerulära celler, som ligger mellan MD & AA
Alternativ B, E är felaktiga (dessa minskar reninfrisättningen)
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En fyraårig pojke hittades hemma lekande med en i det närmaste tom förpackning
Treo brustabletter, han har löst dessa i saft och intagit en stor mängd, kanske 5 gram
acetylsalicylsyra. Vilken kombination av förändringar (jämfört med normala
förhållanden) i tabellen nedan förväntar du dig att finna hos denna patient?
Endast ett alternativ är rätt.
(1 p)
Buffrande
baser (BB) i
artärblod

PCO2 i
artärblod

Urinutsöndring
HCO3‐

Urinutsöndring
NH4+

Anjon gap (eller
residualanjonhalt)
i plasma

A.

↑

↓

↑

↑

↑

B.

↑

↑

↑

↓

↑

C.

↓

↓

↓

↓

↓

D.

↓

↓

↓

↑

↑

E.

↓

↓

↓

↑

↓

Svar: D
4:4

Vilket av följande alternativ är korrekt angående buffrande baser (BB)?
Endast ett alternativ är rätt.

(1 p)

A.

Vid ansamling av kolsyra eller av mjölksyra (laktacidos) minskar halterna av alla olika
buffrande baser.

B.

Vid ansamling av kolsyra ökar alla buffrande baser, medan vid ansamling av mjölksyra
(laktacidos) minskar halterna av alla olika buffrande baser.

C.

Vid ansamling av kolsyra är totalhalten buffrande baser konstant, medan vid ansamling
av mjölksyra (laktacidos) ökar halterna av alla olika buffrande baser.

D.

Vid ansamling av kolsyra är totalhalten buffrande baser konstant, medan vid ansamling
av mjölksyra (laktacidos) minskar endast vätekarbonat. Övriga buffrande baser ändras
ej.

E.

Vid ansamling av kolsyra är totalhalten buffrande baser konstant, medan vid ansamling
av mjölksyra (laktacidos) minskar halterna av alla olika buffrande baser.

Svar: E
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Hur påverkas Ca2+‐koncentrationen i ECV vid acidoser? Ett av nedanstående alternativ
är rätt.
(1 p)
Vid metabol acidos minskar cellernas kalciumkapacitet, en liten andel av Ca2+ i ICV
lämnar cellerna, och Ca2+ ökar i ECV. Detta sker även vid respiratorisk acidos.

B.

Vid acidoser ökar andelen proteinbundet Ca2+ i plasma, andelen fria Ca2+ joner i plasma
minskar.

C.

Vid acidoser minskar andelen proteinbundet Ca2+ i plasma, andelen fria Ca2+ joner i
plasma ökar.

D.

Vid alkaloser ökar andelen proteinbundet Ca2+ i plasma, andelen fria Ca2+ joner i
plasma minskar.

E.

Vid respiratorisk acidos ökar cellernas kalciumkapacitet, en liten andel av Ca2+ i ECV går
in i cellerna, och Ca2+ ökar i ICV. Detta sker ej vid metabol acidos.

Svar: C
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Kortsvarsfrågor. Svara inom angivet utrymme!
4:6

Glomerulusfiltrationen (GFR) används ofta synonymt med njurfunktion, och kan mätas
genom bestämning av ”njurclearance” för kreatinin eller inulin.
a) Vilka ”mätvärden behöver du för att kunna beräkna njurclearance för ett visst ämne
(x), och hur ser beräkningen (formeln) för clearance ut?
(1.5p)
b) Vilken av substansernas clearance (inulin eller kreatinin) kommer ge ett mer korrekt
värde för GFR, och varför?
(1.5p)
Svar:
a) Plasmaprov och urinprov för att beräkna koncentrationenerna av substans X, samt urinflödet.
Clx = [Urin]x * Urinflöde / [Plasma]x
b) När det gäller njurens hantering av en substans, är det viktigt med fri filtration och ingen
reabsorption eller sekretion för att clearance av substansen ska avspegla GFR. Inulin uppfyller
samtliga kriterier medan kreatinin har en viss tubulär sekretion vilket gör att man överskattar GFR
något.
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Hur påverkas K+‐koncentrationen i ECV vid acidoser? Förklara hur och varför K+‐
koncentrationen i plasma påverkas, eller inte påverkas, vid metabol respektive
respiratorisk acidos.
(2 p)

Svar:
Svaret bör visa insikt i att rubbningar i syra‐basbalansen kan påverka K+‐konc. i plasma
genom påverkan dels på fördelningen av jonen mellan ICV och ECV (oftast akuta effekter).
Kan även ingå att utsöndringen i urinen kan påverkas (betydligt längre latens för effekt). Den
viktiga skillnaden mellan metabol och respiratorisk acidos avseende intracellulär K‐kapacitet
(och därmed effekt akut på K+ i ECV)bör vara inkluderad i svaret. Se även kompendium ”Syror
och baser …” (s. 105‐108) samt B&B (s. 670; s. 823‐824).
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”Miniessä”. Svara inom angivet utrymme!
En kompis till dig har fått en uppmaning att som förberedelse inför en
”hälsobefrämjande” kurs ”rena” kroppen genom att dricka minst 3‐4 liter vatten per dygn
veckan före kursens början. Kompisen, som nogsamt följt uppmaningen, vänder sig till dig
och undrar om det kan vara förenat med några risker att dricka så mycket och om så är fallet
varför.
Din uppgift är att förklara hur mycket vatten kroppen kan ”omsätta” (d.v.s. utsöndra) per
dygn, vilka reglerfunktioner som behöver fungera för att utsöndra mycket vatten samt vad
som händer om för mycket vatten hålls kvar i kroppen (effekter på vätskerumsvolymer,
sammansättning samt ev. symptom). I frågan ingår inte att exemplifiera konkreta tillstånd &
situationer där förmågan att utsöndra stora mängder vatten kan påverkas.
(5 p)
4:8

Svar:
I svaret förväntas ingå uppgift om hur mycket vatten som kan omsättas (15‐25 liter/dygn).
Dessutom förklaring av vad som sker vid det ökade intaget av vatten (sänkning plasmaosmolalitet,
hämning AVP‐insöndring, minskad vattenpermeabilitet i samlingsrören med åtföljande ökad
vattenutsöndring utan samtidigt ökade elektrolytförluster – d.v.s. utspädd urin (<50 mOsm/kg) i
paritet med intag.
Om utsöndringen inte kan matcha det ökade intaget så späds kroppsvätskorna (sänkt osmolalitet) och
överskottet av vatten fördelar sig som vatten gör normalt i kroppen, d.v.s. 2/3 till ICV och 1/3 till ECV.
Det innebär oftast en måttlig hypervolemi (ökad ECV volym) men ökad ICV volym, vilket utgör ett
problem mest för hjärnan som har begränsat utrymme för svällning. Symptomen hänför sig mest till
ev. utvecklat hjärnödem, med initialt ospecifika symptom som trötthet, irritabilitet,
koncentrationsstörningar och i mer utvecklade stadier av hjärnödem tilltagande medvetandepåverkan
och i värsta fall påverkan på kontroll av autonoma funktioner som blodtryck och andning.
Kommentar efter genomförd bedömning:
Relativt många undvek uppgiften att svara på hur mycket vatten som kan omsättas (underförstått med alla
reglersystem fungerande).
Två saker sticker ut och som motiverar återkoppling.
1. Alltför vanligt att i svaret inkludera alla reglerfunktioner man kan associera med vätskebalans. Därmed
hamnar man fel, särskilt för de som tycks betrakta ANP som det primära och viktigaste vätskebalansreglerande
hormonet. Oklart vad denna uppfattning kan komma ifrån – knappast från föreläsningar eller rekommenderad
litteratur. Vid ren vattenretention så är hämning av AVP‐insöndringen den egentligen enda riktigt viktiga
reglerfunktionen. ANP knappast aktuell i sammanhanget. RAAS påverkas måttligt, om något så minskar
aktiviteten (p.g.a. viss grad av ökning av ECV volym). Många tror att macula densa cellerna direkt kan känna av
blodets Na‐koncentration (och därmed leda till ökad renininsöndring vid hyponatremi), vilket är fel. Andra tror
att filtrering av hyponatremisk blodplasma får som direkt följd att Na‐konc. vid macula densa blir lägre än
normalt och därmed stimulerar reninfrisättningen. Betänk att Na+‐konc. vid macula densa normalt är ca 1/3 av
den i ultrafiltratet (spädning vid passage genom THAL) och att det är upptaget av Na+ och Cl‐ i macula densa
som är ”signalen” för såväl autoreglering av GFR och reglering av renininsöndring.
2. Merparten har korrekt angivit hur en ren vattenretention fördelar sig mellan ECV och ICV. Likväl betonar
många ökningen av ECV volymen och anser att varje ökning av denna leder till högt blodtryck. Så är tack och lov
inte fallet. Några har dock förtjänst fullt gjort ett överslag och noterat att ökningen av plasma volymen blir
måttlig (7‐8% av volymen kvarhållet vatten). En kraftig vattenretention, säg över 10 liter, kan ge funktionella
volymskonsekvenser för ECV, men då har man sannolikt avlidit i hjärnödem långt innan dess. Interstitiella ödem
är således inte en dominerande följd av ren vattenretention.
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Tema 5 Människan i rörelse (21 p)
Flervalsfrågor. Kryssa i ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga!
5:1

Hur manga spinalnerer utgår från halsryggen?

(1p)

Endast ett svarsalternativ är rätt. Kryss i mer än en ruta resulterar i noll poäng även
om det korrekta alternativet är ikryssat.

☐5
☐6
☐7
☐8
☐9
Svar: 8 cervikala segment

5:2

Vilket segment innerverar sensoriskt över laterala fotranden?

(1p)

Endast ett svarsalternativ är rätt.

☐ L4
☐ L5
☐ S1
☐ S2
☐ S3
Svar: S1
5:3

Vilket av följande svarsalternativ är felaktigt?
Endast ett svarsalternativ är rätt.

☐ m. pectoralis major kan adducera en abducerad arm
☐ m. pectoralis major kan flektera en extenderad arm
☐ m. pectoralis minor kan bidra sänka en eleverad skapula
☐ m. brachioradialis bidrar till armbågsflexion
☐ m. brachioradialis kan pronera underarmen till ändläge
Svar: M. brachioradialis kan bara pronera till 90 grader.

(1p)
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5:4

Lig. Cruciatum anterius stabiliserar art. Genu på följande sätt?

Sida 22 (26)
Poäng:

(2p)

Endast ett svarsalternativ är rätt.

☐
☐
☐
☐
☐

Motverkar förskjutning av tibia bakåt i förhållande till femur och valgusvackling av
underbenet
Motverkar förskjutning av tibia bakåt i förhållande till femur och medialrotation av
underbenet
Motverkar förskjutning av tibia framåt i förhållande till femur och varusvackling av
underbenet
Motverkar förskjutning av tibia framåt i förhållande till femur och medialrotation av
underbenet
Motverkar valgusvackling och lateralrotation av underbenet

Svar: Motverkar förskjutning av tibia framåt i förhållande till femur och medialrotation av
underbenet.
5:5

Vilka av följande muskler kan åstadkomma kraftfulla flekterande kraftmoment på art.
coxae?
(3p)
Det finns tre rätta alternativ, ett felaktigt ikryssat alternativ ger en minuspoäng. Frågan kan
ge högst tre och minst noll poäng.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

m. gluteus medius
m. gluteus minimus
m. iliopsoas
m. quadriceps femoris rectus femoris
m. quadriceps femoris vastus medialis
m. quadriceps femoris vastus lateralis
m. sartorius
m. biceps femoris
m. semimembranosus

Svarsledning: m.Iliopsoas,m. quadriceps rectus femoris och m. sartorious. De har förlopp från bäcken/ländrygg
till femur/tibia framför höftleden, med relativt långa momentarmar, och kan därför åstadkomma ett
flekterande kraftmoment på denna. Gluteus medius och minimus är kraftfulla abduktorer. Quadriceps femoris
vastus medialis och lateralis har sina ursprung på femur och fäste på tibia, kan alltså inte ge kraft till
höftrörelse. Biceps femoris och semimembranosus går från bäckenet till underbenet men löper bakom
höftleden och bidrar alltså till extension av denna.
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Kortsvarsfrågor. Svara inom angivet utrymme!
5:6

Axelleden (glenohumeralleden/art. Humeri) stabiliseras huvudsakligen av 5 muskler.
Nämn två av dessa samt vilken rörelse de utöver stabilitet kan utföra i axelleden? (2p)

Svarsledning: Två av följande fem. Både namn och rörelse krävs för full poäng.
M. teres minor – utåtrotation
M. infraspinatus – utåtrotation
M. supraspinatus – abduktion (och lite utåtrotation)
M. subscapularis – inåtrotation
M. biceps brachii caput longum – flexion

TENTAMEN Den friska människan 2, 2015-08-018
Maxpoäng: 75 Poäng för godkänt: 50
Mappnr:

5:7

Sida 24 (26)
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Hermann von Helmholtz var först med att bestämma nervimpulsernas hastighet i
nerver i sin klassiska studie av grodnerv från 1850 (26‐30 m/s).
(a) Jämför ett alfa‐motorneuron med ett gamma‐motorneuron med avseende på
axonal impulshastighet och med avseende på de målorgan/celler de innerverar. (1p)
(b) Nämn två egenskaper som bestämmer hastigheten av impulsernas fortledning i en
axon.
(1p)

Svar:
(a) Alfa‐motorneuron (egentligen Aa) snabbare, gamma‐motorneuron (Ag) långsammare.
Alfa‐motorneuron innerverarar extrafusala muskelfibrer, gamma‐motorneuron intrafusala.
(b) Tjocklek och myelinisering.
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5:8

Sida 25 (26)
Poäng:

Ange vilken typ av brosk som förekommer på/i respektive lokalisation/struktur:
a. Intervertebraldisk.
b. Nässeptum.
c. Menisk (knä).
(1,5 p)
Svar:
a. Trådbrosk.
b. Hyalint brosk.
c. Trådbrosk.

5:9 Skelettmuskler består av tvärstrimmiga fibrer som hålls ihop av bindväv. I änden på
varje muskel fortsätter bindväven som senor, vilka fäster muskeln till ben.
Bindväven spelar en viktig roll i uppkomsten av s.k. kompartmentsyndrom. Om en muskel
sväller, t.ex. i samband med trauma och blödning, blir den större och kan då bli för trång i de
hinnor eller ben som omger muskeln och bildar muskelfack. Blodkärl och nerver kan
skadas. För att undvika permanenta skador vid kompartmentsyndrom behöver man utföra
en akut operation varvid man öppnar muskelfacken.
Bindväven som är associerad med muskeln delas in olika delar som har olika namn beroende
på relationen till muskelfibrer.
Vad kallas de olika bindvävslager som omger (nämn dem i den ordning som efterfrågas) i
skelettmuskler:
(1,5 p)
a. Muskelfibrer?
b. Muskelfasciklar (muskelbuntar)?
c. Grupper av muskelfasciklar (muskelbuntar)?
Svar:
a. Endomysium.
b. Perimysium.
c. Epimysium.

TENTAMEN Den friska människan 2, 2015-08-018
Maxpoäng: 75 Poäng för godkänt: 50
Mappnr:

Sida 26 (26)
Poäng:

”Miniessä”. Svara inom angivet utrymme!
5:10 Resonera om de strukturella och funktionella faktorer i olika organsystem som
begränsar maximal fysisk prestation vid arbete som varar
10 sekunder
45 sekunder
10 minuter
3 timmar
(6 p)

Svar:
10 sekunder
Muskelmassan, fibertypskomposition, förmåga att rekrytera och aktivera motoriska enheter,
kreatinfosfatmängden i skelettmuskulaturen
45 sekunder
Muskelmassan, fibertypskomposition, anaerob (laktatbildande) kapacitet, buffertkapacitet i
skelettmuskulaturen
6 minuter
Maximal syreupptagningsförmåga, fibertypskomposition
3 timmar
Laktattröskel, fibertypskomposition, mitokondriell densitet i skelettmuskelcellerna, maximal
syreupptagningsförmåga, glykogenlager, hydrerings‐ och elektrolytstatus, temperaturreglering

Om du behöver mer plats för ditt svar på denna fråga, använd baksidan på samma papper.
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Tema 1. Blod & Immunsystemet (12 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga!
1:1

Vilket påstående om de lymfatiska organen är korrekt? (GS)

(1 p)

A.

Den största delen av antikroppsproduktionen i mjälten sker i barken

B.

Lymfknutornas speciella venoler – s.k. HEV – är lokaliserade i märgen

C.

I thymus sker först en positiv selektion av blivande T‐lymfocyter och därefter
en negativ selektion

D.

Den spridda lymfatiska vävnaden i magtarmkanalens slemhinna kallas BALT

E.

Tonsiller är helt enkelt lymfknutor som är belägna i svalgslemhinnan

F.

Ett groddcentrum varar livet ut och innehåller framför allt NK‐celler

Svar: C

1:2

Vad är riktigt angående mjälten? (GS)
A.

Mjälten är ett livsnödvändigt organ

B.

Vissa av mjältens funktioner (degradering av erytrocyter samt

(1 p)

antikroppsbildning) kan vid behov tas över av levern och njuren
C.

Vävnaden består av s.k. vit pulpa som i sin tur består av sinusoider och
pulpsträngar

D.

Mjälten fungerar delvis som en blodreservoir genom att den har en kontraktil
kapsel som kan förminska organet och dessutom lagrar bland annat
trombocyter och monocyter

E.

Cirkulationen är delvis ”öppen” vilket medför att det helt saknas venösa kärl

F.

Organet genomkorsas av en s.k. centralartär vilken passerar från kant till kant.

Svar:

D
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Sida 2 (24)
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CD4 är en markör för:
A.

B‐celler

B.

Cytotoxiska T‐celler

C.

T‐hjälparceller

D.

En aktiverad makrofag

E.

En prekursor till en neutrofil granulocyt

(1p)

Svar: C (CD4 T‐hjälparceller detekterar MHC klass II + peptider på ”presenterande”
celler, CD8 T‐celler detekterar MHC klass I + peptider på infekterade celler)

1:4

Vilket av följande påståenden om hemostas/hemolys är rätt? (TB)

(1p)

A.

Plasmin klyver protrombin till trombin.

B.

Tissue factor aktiverar det inre systemet (intrinsic system).

C.

Tissue factor är ett lösligt plasmaprotein.

D.

Faktor XIII aktiverar plasminogen till plasmin.

E.

Faktor XIII skapar tvärbindningar och stabiliserar på så vis fibrinnätverket.

F.

Aktiveringen av protrombin kräver vitamin D.

Svar: E
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Kortsvarsfrågor. Svara inom angivet utrymme!

1:5

Vilka två av blodets komponenter saknas i figuren och är markerade med ??????????
(GS)
(1 p)

Svar: Blodplättar (trombocyter; platelets) respektive lymfocyter

1:6

Vilken cell stämmer in på beskrivningen: Något större än en erythrocyt, involverad i
allergiska processer, och är den minst vanliga leukocyten? (GS)
(1 p)

Svar: Basofil granulocyt
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Beskriv den generella uppbyggnaden av en lipoproteinpartikel – vad finns på ytan
respektive i kärnan? Vilken specifik form transporterar endogent producerade
fettsyror från levern ut till perifera vävnader och vilket enzym behövs för
vävnadsupptaget? (TB)
(2 p)

Svar: : På ytan finns apolipoproteiner, fosfolipider och kolesterol. I kärnan finns
triacylglyceroler och kolesterylestrar. VLDL transporterar endogena fettsyror som
triacylglyceroler från levern ut till perifera vävnader och vävnadsupptaget kräver enzymet
lipoproteinlipas
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”Miniessä”. Svara inom angivet utrymme!

1:8

Om man jämför en icke aktiverad, ”naiv” lymfocyt, och en aktiverad lymfocyt som har
fått effektorfunktion, så kommer de att välja olika vägar i kroppscirkulationen (om de
exempelvis startar parallellt i hjärtats vänstra kammare).
Beskriv denna skillnad i vägval närmare, och berätta kortfattat vad som styr vägvalet
(inkludera gruppnamnen på minst två typer av molekyler och hur de verkar i denna
process, eller ange specifika namn för två olika molekyler som medverkar). Inkludera i
svaret en kort förklaring till det övergripande funktionella ändamålet med de processer
du beskrivit.
(4 p)

Svar:
Den naiva lymfocyten kommer att utträda ur blodcirkulationen till en lymfknuta via de artärer
som förser dessa med blod (se fråga 1B ). Aktiverade lymfocyter som når lymfknutor på samma
sätt utträder inte ur blodcirkulationen där, utan passerar rakt igenom och cirkulerar vidare.
Däremot kommer aktiverade lymfocyter (men ej naiva) att utträda ur blodcirkulationen i vävnader
som är inflammerade (p g a skada eller infektion, postkapillärt, på vensidan). Dessa vägval styrs
av molekyler i de familjer som benämns kemokiner, kemokin-receptorer, cytokiner, cytokinreceptorer och adhesionsmolekyler. Uttrycket av lymfocyters kemokin-receptorer och
adhesionsmolekyler ändras när de aktiveras, så att de binder till adhesionsmolekyler som uttrycks
på blodkärl i inflammerade vävnader, och attraheras av de kemokiner som finns samma vävnader.
Innan aktiveringen hade lymfocyten andra adhesionsmolekyler och kemokinreceptorer som i
stället befrämjar migration till lymfknutor. Cytokiner styr uttryck av adhesionsmolekyler både på
lymfocyter och blodkärl i inflammerade vävnader, och de styr också uttryck av kemokiner och
kemokinreceptorer.
Övergripande ändamål/funktioner är i) att låta naiva lymfocyter cirkulera mellan olika
lymfknutor så att de kan få möjlighet att känna av om det antigen de har receptor för finns i
kroppen ii) att låta naiva lymfocyter kunna aktiveras, proliferera och differentiera om antigenet
presenteras i rätt form iii) att låta aktiverade lymfocyter kunna ta sig till inflammerade vävnader
där de genom sin effektorfunktion skall bekämpa bl a infekterande agens. För full poäng krävs
minst två av ovanstående.
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Tema 2. Cirkulation & respiration (15 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga!
2:1

Vilket påstående rörande aktionspotentialen i myocyter från hjärtats kammare är
korrekt?
(1 p)
A.

Na+‐kanaler öppnar under repolarisations‐fasen

B.

Durationen är kortare än 100 ms

C.

Ca2+ kanaler öppnar och bidrar till upstroke‐fasen

D.

“Delayed rectifier” K+ kanaler öppnar och bidrar till repolarisationen

E.

Vilopotentialen (före aktionspotentialen) är ca ‐65 mV

Svar: D
Pulsen är 60 min‐1, hjärtminutvolymen 6 L/min, och slutdiastolisk volym 125 ml. Vilka
två alternativ är rätt?
(1 p)
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)

2:2

A.

Slagvolymen är 100 ml

B.

Slutsystolisk volym är 35 ml

C.

Slutsystolisk volym är 25 ml

D.

Ejektionsfraktion är 0.25

E.

Ejektionsfraktion är 0.5

Svar: A och C
2:3

Vilka två påståenden beskriver korrekt vad som händer i samband med att man reser
sig upp från liggande till stående?
(1 p)
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)
A.

Parasympatisk aktivititet till hjärtat ökar

B.

Hjärtats preload ökar

C.

Hjärtats afterload ökar

D.

Hjärtats kontraktilitet ökar

E.

Fyrningsfrekvens i afferenterna från sinus caroticus ökar

Svar: C och D
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2:4 Förhöjt arteriellt PCO2 leder till ökad ventilation genom påverkan
(1 p)
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)
A.

direkt på kemoreceptorer i glomus caroticum och glomus aorticum

B.

direkt på kemoreceptorer i den förlängda märgen

C.

indirekt på kemoreceptorer i den förlängda märgen

D.

indirekt på kemoreceptorer i skelett‐ och hjärtmuskel

E.

direkt på sträckreceptorer i lungan

Svar: A och C

2:5

En 49‐årig man har en lungemboli (= blodpropp i lungartär eller lungartärgren) som
helt blockerar blodflödet till hans vänstra lunga. Vilket av följande alternativ kommer
att resultera från detta tillstånd?
(1 p)
A.

Ventilations/perfusions (V/Q) kvot i vänster lunga är noll

B.

Ventilations/perfusions (V/Q) kvot i vänster lunga är oändligt stor

C.

Ventilations/perfusions (V/Q) kvot i höger lunga är noll

D.

Ventilations/perfusions (V/Q) kvot i höger lunga är oändligt stor

E.

B+C

Svar: B
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Kortsvarsfrågor. Svara inom angivet utrymme!
2:6 Ange fyra faktorer som ökar sinusknutans urladdningsfrekvens (vilket leder till ökad
hjärtfrekvens) i samband med fysiskt arbete.
(2 p)

Svar:
1) ökad temperatur, 2) beta1 stimulering via adrenalin och noradrenalin från binjurar, 3)
beta1 stimulering via noradrenalin från sympatiska nerver, 4) minskat impulsflöde och
minskad Ach‐frisättning från parasympatiska nerver, 5) sträckning pga ökat venöst
återflöde.

2:7

Förklara begreppet ”hypoxisk pulmonell vasokonstriktion” och dess funktionella
betydelse.
(2p)
Svar:
Arterioler i lungan dras samman i delar av lungan där det råder syrebrist, t ex distalt om en
tilltäppt bronk. Hypoxisk pulmonell vasokonstriktion (HPV) styr så över blodflödet till bättre
ventilerade lungdelar, vilket är fördelaktigt för lungvenblodets och det arteriella blodets
syrsättning. HPV sker i acini (acinus=terminal respiratorisk enhet med c:a 5000 alveoler), där
den terminala bronkiolen löper i nära kontakt med den terminala arteriolen som då kan
känna av syrepartialtrycket i bronkiolen

2:8

Alveolära PCO2 är 5kPa och PCO2 i blandad utandningsluft är 4 kPa. Hur stor andel av
den totala ventilationen är dead‐space‐ ventilation?
(1p)
Svar:
En femtedel. Lös ekvationen 5 x (VE‐VD) = 4 x VE, där VE är den totala ventilationen och (VE‐
VD) är den alveolära ventilationen.
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”Miniessä”. Svara inom angivet utrymme!
2:9

Rubor, calor, tumor och dolor (rodnad, värme,
svullnad och smärta) är de klassiska tecknen på
inflammation och avspeglar bl.a. ett ökat
blodflöde lokalt och ansamling av blodplasma i
vävnaden. Redogör för de faktorer i
mikrocirkulationen som bestämmer
extracellulärvätskans fördelning mellan blodbana
och omgivande vävnad under normala
förhållanden samt ange orsaken till varför
vävnadsödem uppkommer vid lokal
inflammation. Ange dessutom på vilket sätt ett ökat blodflöde i den inflammerade
vävnaden torde inverka på plasmaläckaget.
(5 p)
Svar:
Vätskeflödet över kapillärväggen bestäms av hydrostatiska och kolloidosmotiska tryck i blod och
interstitium enligt den s.k. Starling‐ekvationen: V=CFC x [(Pc‐Pi) ‐ (c ‐i)]; där V betecknar
vätskeflödet i riktning från blodbanan, P det hydrostatiska trycket i kapillär respektive
interstitium samt  det kolloidosmotiska trycket i kapillär respektive interstitium. CFC (eller LpS)
är ett mått på kärlväggens vätskepermeabilitet (hydraulisk konduktivitet) och beror bl.a. av
kapillärendotelets genomsläpplighet. Pc är en funktion av artärblodtrycket och påverkas av pre‐
och postkapillärt flödesmotstånd medan  är relaterat till koncentrationen av svårdiffusibla
makromolekyler i respektive spatium. Pc och i befrämjar utfiltration, Pi och c motverkar.
En inflammatorisk process i vävnaden leder till ökad kärlpermeabilitet. Plasmaproteiner (ffa
albumin), vilka p.g.a. sin storlek normalt kvarhålls i cirkulationen, kommer då att läcka ut i
interstitiet och där utöva en osmotisk dragkraft (i ökar).
Ett ökat blodflöde i vävnaden beror av prekapillär kärldilatation (p.g.a. frisättning av vasoaktiva
inflammationsmediatorer). Det minskade prekapillära flödesmotståndet leder till ett ökat
kapillärtryck (Pc) vilket potentierar utflödet av vätska från blodbanan enligt Starling‐balansen.
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Tema 3 Endokrinologi & reproduktion (12 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga!
3:1

Vilket hormon har störst betydelse för regleringen av Ca2+ i njuren?
A.

Calcitonin

B.

PTH

C.

Thyroideahormon

D.

Osteocalcin

E.

Kortisol

(0.5 p)

Svar: B. PTH (som ökar återupptaget av Ca2+ i njuren)
3:2

Vilket av följande hormon har störst betydelse för reglering av osteoklasternas
aktivitet?
(0.5 p)
A.

Kortisol

B.

Calcitonin

C.

Osteoprotegerin

D.

Cholecystokinin

E.

Glukagon

Svar: C. Osteoprotegerin hämmar både differentiering och aktivering av osteoklaster
(interagerar med RANKL)
3:3

Vilket av nedanstående alternativ anger den viktigaste effekten av hormonet FGF‐23
(Fibroblast Growth Factor)?
(0.5 p)
A.

Deltar i kroppens fosfatreglering

B.

Påverkar ägglossningen

C.

Viktigt faktor för glukosupptaget

D.

Parakrin effekt i hypofysen

E.

Bindarprotein för bland annat PTH

Svar: A. FGF‐23 ökar utsöndringen av fosfat i njuren

OMTENTAMEN Den friska människan 2, 2016-03-17
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3:4

Sida 11 (24)
Poäng:

Vad kallas det när ett hormon produceras i ett neuron och frisätts till blodbanan för att
påverka ett organ eller grupp av celler längre bort?
(0.5 p)
A.

Inkretin effekt

B.

Neurokrin insöndring

C.

Parakrin insöndring

D.

Autokrin insöndring

E.

Feedback inhibition

Svar: B. Neurokrin insöndring

3:5

Vilka två av nedanstående hormoner binder till mineralokortikoid‐receptorn? (1 p)
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)
A.

Kortisol

B.

Vasopressin

C.

ANP

D.

Aldosteron

E.

Angiotensin II

Svar: A och D

3:6

Vilka två av nedanstående alternativ leder till en ökad insöndring av aldosteron?
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)
(1 p)
A.
Ökad plasmakoncentration av Angiotensin II
B.

Ökad plasmakoncentration av ACTH

C.

Minskad plasmakoncentration av Vasopressin (AVP, ADH)

D.

Ökad plasmakoncentration av ANP

E.

Hyperkalemi

Svar: A och E
Kommentar: ACTH leder också till ökad aldosteron insöndring även om det inte är lika mycket
som kalium och angiotensin 2. Frågan bör vara: Vilka av två nedanstående alternativ är viktigast
för insöndringen av aldosteron?
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Sida 12 (24)
Poäng:

Kortsvarsfrågor. Svara inom angivet utrymme!
3:7

Ange två gastrointestinala hormoner som är viktiga för funktionen i magtarmkanalen
samt respektive hormons huvudsakliga effekt.
(2 p)

Svar:
Gastrin – stimulerar saltsyrasekretion
Sekretin – stimulerar exokrina pancreas (bikarbonat, vatten)
Somatostatin – hämmar ventrikeltömning, motorik, blodflöde, insöndring av andra
hormoner mm
Cholecystokinin – stimulerar pancreas enzymsekretion och frisättningen

3:8

Många hormoner binds till så kallade bindarproteiner (även kallat bärarproteiner) i
blodplasma. Vad har detta för betydelse för hormonernas effekter? Ge två exempel på
hormoner med dess bindarproteiner.
(2 p)

Svar:
Bindarproteiner gör att det finns ett ”förråd” av hormoner i blodbanan. De förlänger hormonernas
halveringstid och det finns en jämnvikt mellan fritt och bundet hormon där bara den fria andelen
hormon kan ge effekt, brytas ner, delta i feedback inhibition etc.
Ex på hormon och bindarprotein:
Thyroideahormon – TBG
IGF‐1 – IGF‐BP 1, 2 etc
Kortisol – CBG
Östradiol, testosteron – SHBG
Albumin kan fungera som bindarprotein till flera olika hormon (tex thyroideahormon och steroider)
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Sida 13 (24)
Poäng:

”Miniessä”. Svara inom angivet utrymme!
3:9

Redogör för hormonet vasopressin! I svaret skall ingå vad vasopressin är för sorts
hormon (dvs peptid, steroid eller amin), var det bildas respektive frisätts, hur
regleringen av frisättningen går till, vilka av vasopressins effekter som är viktigast och
vad som händer om man får brist på vasopressin.
(4 p)

Svar:
Vasopressin = antidiuretiskt hormon är en liten peptid på 9 aminosyror. Bildas i nucleus supraopticus
och nucleus paraventricularis i hypothalamus. Därifrån sträcker sig neuronen ner till neurohypofysen
varifrån vasopressin frisätts till blodbanan. Regleringen av frisättningen sker ffa via osmoreceptorer
belägna i de circumventrikulära organen och baroreceptorer i a carotis och hjärtats förmak. Men
många andra faktorer påverkar också. Tex stimulerar angiotensin II och sympaticus vasopressins
frisättning.
Vasopressins viktigaste effekt är den antidiuretiska där vasopressin stimulerar återupptaget av
vatten i njuren (via V2 receptorn och aquaporin2). Dessutom stimulerar vasopressin kärlkonstriktion
, trombocytaggregation och ACTH frisättning (räcker med en av dessa effekter för full poäng).
Om man får brist på vasopressin = diabetes insipidus får man polyuri = stora urinmängder som kan
uppgå till 20 L/dygn.
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Tema 4 Urinorgan & kroppsvätskor (15 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga!
4:1

En ny läkemedelskandidat som ska användas vid njursvikt påverkar njurens afferenta
arterioler (AA) och/eller efferenta arterioler (EA). Hur kan substansen påverka dessa
arterioler om effekterna av läkemedelskandidaten är både ökat renalt blodflöde och
ökat GFR ?
(1 p)
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)
A.

Kontraherar AA & dilaterar EA

B.

Dilaterar både AA & EA

C.

Kontraherar både AA & EA

D.

Dilaterar endast AA

E.

Kontraherar endast EA

Svar: B & D
A: Ger minskat RBF & minskat GFR
C: Ger framförallt minskat RBF (sannolikt även minskat GFR)
E: Kan öka GFR, men skulle sannolikt minska RBF
4:2

Var i nefronet sker den huvudsakliga reabsorptionen av H2O?
A.

Samlingsröret

B.

Glomerulus

C.

Proximala tubulus

D.

Distala tubulus

E.

Nedåtgående Henles slynga

(1 p)

Svar: C
4:3

RAAS är ett viktigt hormonsystem för reglering av bl.a. blodtrycket. Vilket eller vilka av
följande är kända stimuli för reninfrisättning?
(1 p)
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)
A.
Minskad sympatikusaktivitet
B.

Minskad halt av NaCl i tubulusvätskan som passerar macula densa

C.

Ökad extracellulärvolym till följd av högt salt‐ & vattenintag

D.

Minskat arteriellt blodtryck till följd av minskad extracellulärvolym

E.

Ökad NaCl‐halt i tubulusvätskan i nedåtgående Henles Slynga
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Sida 15 (24)
Poäng:

Svar: B, D

4:4
pCO2
kPa

[HCO3‐]
mM

BE
mM

pH

[Na+]
mM

[K+]
mM

anjongap
(eller
residual‐
anjonhalt)
normal
ökat
ökat
normal
normal

Pat A
4,67
19
‐5
7,35
140
5,5
Pat B
2,0
5
‐23
7,15
140
6,0
Pat C
5,34
30
+7
7,50
140
3,0
Pat D
8,01
30
+2
7,32
140
5,5
Pat E
3,34
18,5
‐3
?
140
4,8
Vilken patient uppvisar mätdata förenliga med metabol acidos som resultat av
okontrollerad diabetes mellitus?
(1 p)

Svar: B. Uttalad metabol acidos på grund av syratillskott, alltså med ökat anjongap
4:5

Vad är korrekt beskrivning av syra‐basstatus för en patient med följande värden:
pH = 7,05
pCO2 = 8 kPa
pO2 = 6,9 kPa
BE = ‐16
[HCO3‐] = 16 mM
(1 p)
A.

Enbart respiratorisk acidos

B.

Enbart metabol acidos

C.

Respiratorisk samt metabol acidos

D.

Respiratorisk acidos samt metabol alkalos

E.

Respiratorisk alkalos samt metabol acidos

Svar: C.
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Sida 16 (24)
Poäng:

Kortsvarsfrågor. Svara inom angivet utrymme!
4:6

Beskriv kortfattat de olika lagren (strukturerna) som utgör filtrationsbarriären i
glomerulus och vad ett ämnes viktigaste begränsande förmåga att passera är. (2 p)
Svar:
Lager:
1: Fenestrerade kapillärer (diam: 70 nm); släpper igenom vatten, lösta ämnen och
proteiner.
2: Basalmembran (som i sig består av 3 lager) med negativ laddning, som repellerar
proteiner.
3: Fotutskott från podocyter (specialiserade epitelceller) med filtration slits, vilka täcks av
filtration slit diaphragm.
Begränsande faktor för filtration:
Huvudsakligen storlek (för molekyler större än 69 kDa kan i princip inte passera)
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Sida 17 (24)
Poäng:

Förklara tonicitetsbegreppet. Jämför osmolaliteterna för följande lösningar med ICV,
samt ange även deras tonicitet gentemot en röd blodkropp. Osmolaliteten för
blodkroppens intracellulära vätska (ICV) är 0,29 mol/kg H2O.
(3 p)
a) Glukos, 0,29 mol/kg H2O.
b) Natriumklorid, 0,29 mol/kg H2O.
c) Urea, 0,29 mol/kg H2O.
d) En lösning innehållande glukos (0,29 mol/kg H2O) samt urea (0,29
mol/kg H2O).

Svar:
Isoton lösning: en röd blodkropp bibehåller sin volym i denna lösning, ingen
nettotransport av vatten ut ur eller in i cellen. Alltså samma halt osmotiskt
aktiva lösta ämnen i vattenlösningen, som i ICV, 0,29 mol/kg H2O (med hänsyn
tagen till aktivitetsfaktorer). Ämnen som är osmotiskt aktiva gentemot
cellmembranet kan ej diffundera genom detsamma.
Hypoton lösning, lägre summakoncentration osmotiskt aktiva ämnen jämfört
med ICV. Vatten går in i cellen som sväller och kanske spricker. Den mest
hypotona – rent vatten.
Hyperton lösning, högre summakoncentration osmotiskt aktiva ämnen jämfört
med ICV. Vatten lämnar cellen, som skrumpnar.
a) 0,29 mol/kg H2O glukos: osmolalitet samma som i ICV; totalhalt osmotiskt
aktiva ämnen = 0,29 mol/kg H2O, samma som i ICV, alltså isoton.
b) 0,29 mol/kg H2O natriumklorid: osmolalitet = 0,58 mol/kg H2O, dubbelt mot
ICV; totalhalt osmotiskt aktiva ämnen = 0,58 mol/kg H2O, dubbelt mot ICV,
alltså hyperton.
c) 0,29 mol/kg H2O urea: osmolalitet = 0,29 mol/kg H2O, samma som i
kroppsvätskorna; totalhalt osmotiskt aktiva ämnen = 0 mol/kg H2O, alltså
hypoton.
d) En lösning innehållande glukos (0,29 mol/kg H2O) samt urea (0,29 mol/kg
H2O): osmolalitet = 0,58 mol/kg H2O, dubbelt mot ICV; totalhalt osmotiskt aktiva
ämnen = 0,29 mol/kg H2O, samma som i ICV, alltså isoton.
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”Miniessä”. Svara inom angivet utrymme!
4:8

Det finns en relativt ovanlig sjukdom där bl.a. en mutation gett en defekt i NaK2Cl‐
symporten (NKCC) i njurens tubulusceller.
Redogör, utifrån dina kunskaper om normal njurfunktion och dess reglering, för
förväntade renala och systemiska effekter av ett defekt upptag av Na+ och Cl‐ i tjocka
uppåtstigande delen av Henle’s slynga (TAL) och i början av distala tubuli. Ledning:
Beakta GFR, elektrolytutsöndring, koncentreringsförmåga, blodtryck, syra‐basbalans.
(5 p)

Svar:
För godkänt svar ska framgå att ett defekt upptag av Na+ och Cl‐ i dessa delar av nefronet innebär en
sådan ökad mängd Na+ och vatten till distala delarna att dess reabsorptionskapacitet överskrids –
leder till ökade Na+‐ och vattenförlutser med hypovolemi som följd. Hypovolemin i sig samt det faktum
att det defekta upptaget uppfattas som en minskad mängd NaCl till Macula densaområdet ger ökad
reninfrisättning med åtföljande ökad angiotensin II‐bildning och ökad aldosteronfrisättning.
Aktiveringen av RAAS motverkar delvis graden av hypovolemi men ger samtidigt ökad K+‐utsöndring
(vilket ger hypokalemi) och ökad H+‐utsöndring (vilket ger metabol alkalos).
Skall även framgå att tubuloglomerulära feed‐back signalen påverkas (uppfattas som minskad mängd
NaCl till macula densa) och GFR försöker ökas (med troligen tveksamt resultat p.g.a. hypovolemin).
Dessutom kan framhållas en nedsatt hyperosmolalitet i njurmärgen som resultat av det defekta Na+‐
upptaget, med nedsatt maximal urinkoncentrering som resultat. Nedsatta koncentreringsförmågan
kan förvärras ytterligare av hypokalemin som ger nefrogen diabetes insipidus (nedsatt svar för
vasopressin i samlingsrören).
Aktiveringen av RAS i denna situation inte ger hypertension p.g.a. den samtidiga hypovolemin. De
höga angiotensin II halterna i blodet bidrar snarast till att upprätthålla blodtrycket på normal nivå.
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Tema 5 Människan i rörelse (21 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga!
5:1

Vilken av följande muskler kan böja både i axeln och armbågen?
A.

M. Deltoideus

B.

M. Triceps brachii

C.

M. Brachioradialis

D.

M. Brachialis

E.

M. Biceps brachii

(1 p)

Svar: E
5:2

Vilken av följande muskler kan sträcka både i axeln och armbågen?
A.

M. Deltoideus

B.

M. Trapezius

C.

M. Latissimus dorsi

D.

M. Triceps brachii

E.

M. Biceps brachii

(1 p)

Svar: D
5:3

Vilken av följande muskler kan utföra elevation, depression, rotation och retraktion av
(1 p)
scapula?
A.

M. Deltoideus

B.

M. Trapezius

C.

M. Latissimus dorsi

D.

M. Pectoralis major

E.

M. Levator scapulae

Svar: B
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5:4

Sida 20 (24)
Poäng:

Vilka av följande muskler kan utföra flektion i art. genu och extension i art. coxae?

(Frågan kan ge 3 poäng, felaktiga svar ger ett minuspoäng. Frågan kan inte ge mindre än 0 poäng.)

(3 p)
A.

M. Gluteus maximus

B.

M. Gluteus medius

C.

M. Biceps femoris caput brevis

D.

M. Biceps femoris caput longum

E.

M. Quadriceps rectus femoris

F.

M. Iliopsoas

G.

M. Semitendinosus

H.

M. Semimembranosus

I.

M. Sartorius

Svar: D, G, H
5:5

Vilka ryggmärgssegment undersöks vid test av achillesreflexen?
A.

L2‐L3

B.

L3‐L4

C.

L5‐S1

D.

S1‐S2

E.

S2‐S3

F.

S3‐S4

Svar: D

(1 p)
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Kortsvarsfrågor. Svara inom angivet utrymme!
5:6

Namnge tre kärl i arm och/eller ben som är lättillgängliga för pulskontroll och ange var
längs kärlets förlopp du har lättast att göra det.
(2 p)

Svar:
A. Radialis – handleden, a. Ulnaris – handleden, a. Femoralis – ljumsken, a. Poplitea –
knävecket, a. Dorsalis pedis – på fotryggen, a. Tibialis posterior – posteriort om mediala
malleolen (a. Brachialis – medialt på överarmen). Två rätta namn och lokalisationer = 1 p.
Tre rätta = 2p.

5:7

Att testa reflexer är ett viktigt redskap för att objektivt kunna bedöma nervsystemets
funktion. Förklara hur ett slag med reflexhammaren på patellarsenan får knät att
sträckas. Rita en bild eller förklara kortfattat.
(3 p)

Svar:
Svarsledning: Hammaren förlänger quadriceps längd utöver vad nervsystemet för tillfället har
beställt. Detta noteras av muskelspolar i quadriceps, en signal går i afferenta sensoriska
neuron från muskelspolarna till ryggmärgen. Dessa aktiverar monosynaptiskt knästräckarens
alfa motorneuron. Muskeln kontraherar, muskelspolarna känner inte längre av en obestämd
förlängning av quadriceps. De afferenta signalerna inhiberar också via interneuron
antagonisterna så att knästräck inte motverkas av flektionskraft.
För bild se motsvarande stycke i Boron Boulapaep (Fig 16‐3 i 2nd ed)
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Sida 22 (24)
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Benbildning förekommer i direkt och indirekt form. Vad menas med direkt benbildning
i jämförelse med indirekt benbildning ‐ genom vilka principiellt olika mekanismer bildas
ben i de två olika benbildningstyperna? Var i kroppen förekommer den direkta
respektive indirekta benbildningen – nämn två ben för varje benbildningsvariant? (3 p)

Svar:
Direkt benbildning
Kallas även desmal, bindvävspreformerad, intramembranös eller endostal. Utgår från mesenkymal
bindväv (ej från en broskmodell av hyalint brosk). Odifferentierade mesenkymceller omvandlas via
osteoprogenitorceller till benbildande osteoblaster och senare till osteocyter. Förekommer under
fosterutvecklingen i skallens platta ben, ansiktsben, underkäke och nyckelben.
Indirekt benbildning
Kallas även broskpreformerad eller endokondral. Ses i långa rörben, som anläggs som broskmodeller
av hyalint brosk. Brosket kommer med tiden förkalkas och därefter falla sönder. Samtidigt tränger det
in kärlrik mesenkymvävnad, som bryter ned det förkalkade brosket och ersätter det med ben. Brosket
trängs efter hand undan och blir till slut bara kvar som ledbrosk på benändarna. Tillväxten och den
indirekta benbildningen sker i epifysplattorna, som indelas i olika zoner.
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”Miniessä”. Svara inom angivet utrymme!
5:9

Redogör för skillnader och likheter i effekter av 6 månaders uthållighets‐(cykling) och
styrketräning (på gym) vad gäller nedanstående fenotypiska variabler. Förklara även de
mekanismer som ligger bakom skillnader/likheter vad gäller effekter (ökar/opåverkad/minskar)
på följande:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Skelettmuskelcellens storlek
Kapillärisering (kärltäthet) i skelettmuskulaturen
Mitokondriemängd i skelettmuskelcellerna
Glykogeninlagring i skelettmuskelcellerna
Påverkan på skelettets mineralisering
Mängden bukfett (visceralt fett)
(6 p)

Svar:

Skelettmuskelcellens storlek
Kapillärisering (kärltäthet)
Mitokondriemängd
Glykogeninlagring
Påverkan på mineralisering
Mängden bukfett

Cykling

Gym

±0
↑↑
↑↑
↑↑
±0
↓↓

↑↑
↓eller ±0
↓eller ±0
↑↑
↑
↓ eller ±0

Cykling

Gym

Förklaring/mekanism

Skelettmuskelcellens storlek

±0

↑↑

Kapillarisering (kärltäthet)

↑↑

↓eller ±0

Vid styrketräning påverkas
hypertrofidrivande gener av bl.a. den
höga mekaniska belastningen på
muskelfibrerna
Vid uthållighetsträning är blodflödet
kraftigt ökat under arbetspasset.
Dessutom råder viss hypoxi, ökad surhet
m.m. Detta leder till bildning av olika
angiogena tillväxtfaktorer som över tid
ökar kapillarisering. Vid styrketräning är
dessa stimuli avsevärt mindre kraftfulla
och dessutom leder styrketräning till
hypertrofi av muskelfibrer vilket leder till
att antalen kapillärer per mm2 kan minska
något.
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Svar:
Mitokondriemängd

↑↑

↓eller ±0

Glykogeninlagring

↑↑

↑↑

Påverkan på mineralisering

±0

↑

Mängden bukfett

↓↓

↓ eller ±0

På ett principiellt likartat sätt som för
kapillärtäthet leder uthållighetsträning till
miljöförändringar (stimuli) som aktiverar
olika faktorer och påverkar expressionen
av gener som ökar mitokondriell biogenes.
Vid styrketräning är dessa stimuli avsevärt
mindre kraftfulla och dessutom leder
styrketräning till hypertrofi av muskelfibrer
vilket leder till att mängden mitokondrier
per mm2 kan minska något.
Vid båda typerna av träning används
glykogen som substrat i stor utsträckning.
Denna glykogendegradation i sig,
tillsammans med andra mekanismer, ökar
enzymaktiviteten i glykogensyntetas.
Som en följd av regelbunden uthållighets‐
eller styrketräning, sker en markant ökning
av mängden glukostransportmolekyler
(GLUT‐4) i sarkolemmat, vilket ökar
glukosupptaget både under arbete och i
vila. Mängden glykogen i
skelettmuskulaturen kan öka med en
faktor 2 vid långvarig regelbunden
uthållighetsträning, från cirka 1g/100 g
muskel till 2 g/100 g muskel.
Den mekaniska belastningen tillsammans
med olika tillväxtfaktorer påverkar
osteoblastaktivitet och därmed
mineralisering. Cykling och simning
karakteriseras av relativt låg mekanisk
belastning på skelettet varför påverkan på
skelettet är minimal. Löpning eller annan
aerob aktivitet med större inslag av korta,
kraftfulla stötar påverkar skelettet mer och
kan bidra till bättre bibehållande eller
ökning av benmineralisering.
Mängden bukfett minskar mest vid
uthållighetsträning, sannolikt kopplat till
den större totala kaloriförbrukningen.

TENTAMEN Den friska människan 2, 2015-06-04
Maxpoäng: 75 Poäng för godkänt: 50
Mappnr:

Sida 1 (15)
Poäng:

Tema 1. Blod & Immunsystemet (12 p)
1:1

Trombocyter
a) Redogör för trombocyterna (blodplättar), och glöm inte följande aspekter: morfologi
(storlek, organeller), antal & funktion (inkluderande effekt av
överfunktion/underfunktion).
(4p)
b) Vid brist på trombocyter påverkas bland annat sårläkning negativt – förklara varför?
(2p)
c) Nämn ett ämne i trombocyter som stimulerar deras adhesion.

(0,5p)

d) Vilken roll har komplexet GpIIb/IIIa vid primär hemostas?

(1p)

e) Vilket enzym i trombocyter hämmas av inflammationshämmande medel som
innehåller ASA (acetylsalicylsyra)?
(0,5p)
SVARSASPEKT:
a) 2-4 m, ovala, innehåller ingen cellkärna, har tre slags granula, mikrotubuli, aktin,
myosin, tubuli och invaginationer. Central del kallas granulomer, perifer del kallas
hyalomer. Det finns ungefär 150-450x109 trombocyter per liter blod. Funktionen är att
medverka i hemostasen:
lokal vasokonstriktion (genom frisättning av serotonin och tromboxan), primär hemostas
(genom att adherera till skadad vävnad och aggregeras till propp, sekundär hemostas
(genom att frisätta/exponera koagulationsaktiverande substanser såsom fosfatidylserin &
polyfosfat) , fibrinolys (genom frisättning av hydrolytiska enzymer). Brist på trombocyter
eller defekta trombocyter leder till ökad blödningsrisk (purpura) och nedsatt sårläkning.
Hyperaktiverade trombocyter ger risk för blodproppsbildning.
b) Trombocyten innehåller den sårläkningsstimulerande substansen PDGF.
c) Adhesionen stimuleras av bland annat fibronektin, von Willbrandfaktorn och Gp Ib.
d) Komplexet korsbinder trombocyter med hjälp av fibrinogen.
e) Cyclooxygenas 1 (cox-1).
Kommentar efter genomförd bedömning:
Att ta med sig:
Observera skillnaden mellan primär hemostas och sårläkning!
Observera också skillnaden mellan adhesion (tidig fas) och senare aggregation.
Observera att begreppet blödarsjuka brukar användas när det föreligger brist på en eller flera
koagulationsfaktorer. Brist på trombocyter leder alltså inte till blödarsjuka även om hemostasen
förstås försämras.
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Maxpoäng: 75 Poäng för godkänt: 50
Mappnr:

1:2

Sida 2 (15)
Poäng:

Blodplasma innehåller proteiner med en rad viktiga funktioner, bland annat för
koagulationssystemet. Många plasmaproteiner tjänar även som markörer inom klinisk
diagnostik.
Koagulationskaskaden har en så kallad ”common pathway” med gemensamma steg
för såväl yttre (”extrinsic”) som inre (”intrinsic”) stimulering och som leder fram till att
ett fast blodkoagel bildas. Beskriv dessa gemensamma steg och ange vilka proteiner /
enzymer som är inblandade.
(2p)

SVARSASPEKT:
Protrombin aktiveras till trombin av Faktor X. Trombin aktiverar i sin tur fibrinogen till
fibrin. Fibrinmolekylerna binds till varandra genom protein-protein interaktioner och
ett tredimensionellt fibrinnätverk uppstår som slutligen ”armeras” genom tvärbindning
effektuerad av enzymet transglutaminas (Faktor XIII).

1:3

CRP är ett så kallat positivt akutfasprotein (akutfasreaktant) i blodplasma. Vad
innebär det och hur används CRP inom klinisk diagnostik?
(2p)

SVARSASPEKT:
Plasmaproteiner vars koncentration mer än fördubblas vid en akutfasreaktion
(dvs vid
vävnadsskada och inflammation utlöst av exempelvis infektion, autoimmunsjukdom eller
malignitet). En signifikant ökning av plasmakoncentrationen av ett akutfasprotein indikerar
någon form av inflammatorisk reaktion. Koncentrationen av CRP (C-reaktivt protein) i plasma
kan öka upp till 100 ggr inom 8 timmar vid en bakteriell infektion. [Ingen markant höjning av
CRP-koncentrationen vid virusutlöst infektion.] CRP mätningar används således flitigt för att
differentiera mellan bakteriell respektive virusutlöst infektion samt följa upp behandling med
antibiotika.
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Sida 3 (15)
Poäng:

Tema 2. Cirkulation & respiration (15 p)
Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL, COPD) är ett tillstånd då emfysem och kronisk bronkit
ökar luftvägsresistansen. Emfysem innebär att alveolarsepta bryts ner ledande till ett
reducerat antal av och onormalt stora alveoler. I senare stadier av sjukdomsprocessen lider
patienten av försämrad syrsättning av blodet (hypoxemi) och måste ofta behandlas med
syrgasandning. KOL är en vanlig och invalidiserande konsekvens av rökning, och mer vanligt
förekommande än lungcancer.

2:1

Nedbrytningen av alveolarsepta leder till reducerad elastisk återfjädring i lungorna.
Förklara begreppet dynamisk luftvägskompression och hur den reducerade elastiska
återfjädringen bidrar till att förvärra denna vid emfysem.
(4p)
SVARSASPEKT:

Skissen visar ett exempel med en forcerad utandning som genererar ett intrapleuralt tryck av
10 cmH2O. Lungans elastiska återfjädring genererar ett tillkommande tryck (Pel) av 10 cmH2O,
vilket tillsammans ger ett alveolärt tryck av 20 cmH2O. Trycket i luftvägarna under en
utandning faller gradvis pga friktion mellan den flödande gasen och luftrörens väggar. Vid
punkten EPP (Equal Pressure Point)är trycket i luftvägens lumen lika med det i pleura. Om EPP
inträffar i ett mjukt luftrör(utan brosk) så uppstår dynamisk luftvägskompression. Hos friska
människor motverkas den dynamiska luftvägskompressionen av omgivande alveolers inbyggda
återfjädring, som särskilt vid stora lungvolymer strävar att vidga luftrören.
Vid emfysem reduceras Pel varför det alveolära trycket och trycket i luftvägarna blir lägre
och EPP inträffar mer perifert (”tidigare”). Återfjädringen hos de omgivande alveolerna är
också reducerad så luftrören komprimeras lättare. Sammantaget ger dessa två effekter en
dramatisk höjning av flödesmotståndet i de små mjuka luftvägarna hos patienter med
emfysem.

2:2

Hypoxemi kan yttra sig som läppcyanos. Beskriv mekanismen för läppcyanos. Nämn ett
tillstånd där man inte kan se läppcyanos även om det skulle föreligga en svår
hypoxemi.
(2p)
SVARSASPEKT:
Läppcyanos uppstår inte till följd av för låg halt av saturerat hemoglobin utan i stället till följd
av hög halt av desaturerat hemoglobin. Alltså kan en patient med svår anemi om hen
samtidigt skulle ha en nedsatt saturation av sitt hemoglobin ändå inte ha så mycket
desaturerat hemoglobin att det uppstår läppcyanos.
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2:3

Sida 4 (15)
Poäng:

Hypoxemin leder ofta till hypoxisk pulmonell vasokonstriktion, förhöjt flödesmotstånd
i lungkretsloppet och överbelastning av höger kammare. Vad är normalt systoliskt
blodtryck i lungartären och hur stort är flödesmotståndet i lungcirkulationen i
förhållande till motståndet i systemcirkulationen hos en vilande människa normalt?
Motivera svaret genom att visa hur du räknat ut resistansen i respektive kretslopp.
(3p)
SVARSASPEKT:
Se figur 22-8 D i Boron-Boulpaep (B-B) för en jämförelse mellan de systoliska trycken i vänster
(125 mmHg) och höger (25 mmHg) kammare. Dessa värden representerar också approximativt
de drivtryck som behövs i system- respektive lungkretsloppen. Drivtrycket är c:a 5 ggr högre i
systemcirkulationen, och eftersom flödena genom de två kretsloppen är till 99% desamma, så
följer av Ohms lag att flödesmotståndet är 5 ggr högre i systemcirkulationen än i
lungcirkulationen. En alternativ beräkning baserad på medeltrycksskillnaden mellan förmak
och kammare (sid 708-709 i B-B) ger resultatet mer än 10 gånger.
Kommentar efter genomförd bedömning:
Dåligt resultat på frågan. Påfallande många har inte kunnat resonera kring på vilka grunder
flödesmotståndet (Ohm’s lag) kan beräknas.
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2:4

Sida 5 (15)
Poäng:

Ofta ses tecken på onormalt förstorad högerkammare hos patienter med KOL. Rita ett
tvärsnitt genom kammarmuskulaturen i ett plan vinkelrätt mot hjärtats längsaxel.
Tvärsnittet skall visa de normala väggtjocklekarna och formerna hos de båda
kamrarna.
(2p)
SVARSASPEKT:
Se figur 22-8 A i Boron-Boulpaep
Kommentar efter genomförd bedömning:
Merparten har haft problem att förstå vad som är ett tvärsnitt vinkelrät mot hjärtats längsaxel.
Skillnader i väggtjocklek inga problem för merparten (om än inte alltid att det framgår av ritad
figur). Stor osäkerhet kring kamrarnas form. Bedömningen har generellt varit mycket
tillmötesgående.

2:5

Högerkammarförstoring kan ofta ses i en EKG-registrering som en onormalt
högerställd elektrisk axel i frontalplanet. Beskriv i ett diagram hur man skattar hjärtats
elektriska axel och ange ungefär vad som är en normalställd elektrisk axel.
(4p)
SVARSASPEKT:
Skiss enligt nedan med tillägget att en normalställd elektrisk axel är som medelvärde
riktad nedåt vänster c:a 60 grader (men med stor normalvariation från -30 till + 110
grader)

Kommentar efter genomförd bedömning:
En fråga som vållat stora problem och begreppet ”elektrisk axel i frontalplanet” helt obekant
för många. Känt är att långt ifrån alla deltog i laboration EKG, men verkar inte ha
kompletterats med att ta del av laborationskompendiet, i vilket ges en bra förklaring till
begreppet och hur elektriska axeln kan skattas.
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Sida 6 (15)
Poäng:

Tema 3 Endokrinologi & reproduktion (12 p)
3:1

Redogör för testiklarnas histologi (gärna med en figur), spermiernas utveckling och
vilka hormoner som är nödvändiga för spermiernas utveckling.
(6p).
SVARSASPEKT
Testikeln har en yttre bindvävskapsel: tunica albuginea testis. Dess inre del – tunica vasculosa är mer lucker och innehåller blodkärl. Från kapseln går bindvävssepta som delar testikeln i
cirka 250 stycken lobuli. I varje lobuli finns sädeskanaler = tubuli seminiferi (1-4 st) med
sädesepitel som består av sertoliceller och spermier i olika stadier samt bindvävsstroma med
Leydigceller. (3 poäng för uppgiftens morfologiska del)
Spermiens stadier: Spermierna bildas i sädeskanalerna, tubuli seminiferi. En gradvis utmognad
sker från basal lamina mot lumen med understöd från Sertoliceller och testosteron från Leydigceller. Spermatogonierna delar sig mitotiskt, varefter en del inträder i den första meiosen och
blir primära spermatocyter. Efter den första meiosens celldelning har det bildats sekundära
spermatocyter med haploid dubbel kromosomuppsättning. Dessa celler genomgår den andra
meiotiska delningen varvid det bildas haploida spermider med enkel kromosomuppsättning.
Härefter differentieras spermiderna till spermatozoa. Full utmognad sker i epididymus
(bitestikeln) vilket innebär att spermierna blir rörliga. Nödvändiga hormoner: GnRH, FSH, LH,
testosteron. (3 p för denna endokrina del av uppgiften) )
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3:2

Sida 7 (15)
Poäng:

Hormoners effekter kan regleras på många olika sätt. Självklart har mängden frisatt
hormon betydelse för hur stora effekterna av hormonet blir men det finns även andra
faktorer som spelar stor roll. Beskriv minst tre sådana andra faktorer och ge exempel
på hormoner där respektive beskriven faktor har stor betydelse
(3p)
SVARSASPEKT:
Tex bindarproteiner, pulsatilitet, dygnsrytm, feedback, sek messengers, olika receptorer,
enzym. Ex på hormon GnRH, FSH, LH, östradiol, progesteron (rytmer och pulsatilitet), IGF-1
(bindarproteiner), GH, kortisol, ACTH (rytmer och pulsatilitet), thyroideahormon
(bindarproteiner), katekolaminerna (olika receptorer) mm

3:3

Vilka endokrina celltyper finns i de Langerhanska cellöarna i pancreas och vilket
hormon produceras i respektive celltyp? Nämn den viktigaste effekten för respektive
hormon
(3p)

SVARSASPEKT:
Alfa celler: Glukagon – höjer blodsocker
Betaceller: Insulin – sänker blodsocker
Deltaceller: Somatostatin – inhiberar frisättningen av de glukagon/insulin
PP Celler (eller F celler): Pankreatisk Polypeptid - oklar effekt (men deltar i regleringen av
pancreas exokrina sekretion)
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Sida 8 (15)

Mappnr:

Poäng:

Tema 4 Urinorgan & kroppsvätskor (15 p)
4:1

Cellernas funktioner är beroende av att pH ej avviker från det normala, pH-reglering är
en del i homeostasen. Njuren är ett viktigt organ för regleringen av organismens
syrabas-status.
a) Vad gör njuren i samband med syrabas-regleringen, beskriv de tre olika
mekanismerna.

(2p)

b) Antag att GFR för en patient närmar sig noll (njursvikt), hur påverkas då dessa tre
mekanismer? Hur påverkas därmed syrabas-status? Ange även en annan trolig
konsekvens.
(2p)
c) Ange det syrabas-status (rubricering, tre variabler, buffertförskjutningar) Du
förväntar Dig vid njursvikt med GFR nära noll.
(2p)
SVARSASPEKT:
a) 1.Utsöndra H3O+ motsvarande bildandet av icke-flyktig syra
2. Deltaga i nybildandet av ny HCO3- (tillsammans med levern)
3. Att spara, resorbera, HCO3- från primärurinen
Se vidare avsnitt 1.10.4 i kompendiet Syror och Baser.
b) Ingen filtration, ingen urin bildas. Då avstannar processerna i tubulus-systemet.
1. Icke flyktig syra kan ej utsöndras, detta ger metabol acidos.
2. Bildandet av ny HCO3- i levern fortgår. Härvid bildas även ammoniumjon, kommer till njuren i
form av glutamin, och i njuren återbildas ammoniumjon för utsöndring i urinen. Detta
fungerar ej vid GFR nära noll, ammoniumjon (toxiskt) och kanske även glutamin ansamlas.
(Detta avses med "en annan trolig konsekvens").
3. Då GFR är nära noll filtreras ej heller vätekarbonat, alltså ingen påverkan på "bassparandet", av njursvikten.
c) Rubrik: Metabol acidos, med förväntad repiratorisk kompenation.
Tre variabler:
 pH i arteriellt blod sjunker
 pCO2 sjunker (pga resp komp)
 BE blir negativt
Buffertförskjutningar:
Metabol acidos:


CO2 + 2H2O



H2CO3 + H2O  HCO3- + H3O+
syra

Metabol acidos:
protH + H2O
syror




bas
prot- + H3O+
baser
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4:2

Sida 9 (15)
Poäng:

Glomerulär filtrationshastighet (GFR) används ofta för att mäta njurfunktion, och
filtrationstrycket kan beskrivas med följande formel:
nettofiltrationstrycket = Kf x (ΔP – Δπ)
1) Beskriv vad de olika parametrarna (Kf , ΔP och Δπ) representerar, och vad som
bestämmer deras storlek.
(3p)
2) Vad är normalt GFR hos en frisk 20 åring? Diskutera även hur/varför GFR påverkas
av normala blodtrycksvariationer under ett dygn (exv. vila vs. fysisk aktivitet). (3p)
SVARSASPEKT:
1) Kf = Filtrationskoefficienten (bestäms av glomerulusbarriärens area &
permeabilitet.
ΔP = Hydrostatiskt tryck. Bestäms av skillnaderna i vätsketryck mellan glomerulus (P GC)
& bowmans space (PBS), och är en positiv drivkraft för GFR.
Δπ = Kolloidosmotiskt tryck. Bestäms av skillnaderna av lösta kolloider (fr.a protein) i
glomerulus (πGC) & bowmans space (πBS), och är en negativ drivkraft för GFR. Detta
eftersom protein i princip inte filtreras och πBS är därför negligerbar.
2) Normalt GFR är ca. 100-130 ml/min
GFR är autoreglerad och påverkas därför inte nämnvärt av dagliga variationer i
blodtryck. Detta beror på 2 st sofistikerade och unika reglermekanismer, nämligen
myogent respons (MR) och tubuloglomerulär feedback (TGF). Ge en kortfattat
besrivning av respektive mekanism.
Exv:
MR: Ökat blodtryck, och ökat renalt perfusionstryck, kommer att leda till en ökning av
tryck/radie av den afferenta arteriolen, vilken dock svarar med en kontraktion.
TGF: Om det ökade blodtrycket ändå ger upphov till ett ökat perfusionstryck (PGC) och
GFR stiger så kommer detta att detekteras av macula densa i TAL, varpå en parakrin
signal skickas till den afferenta arteriolen som då kontraherar (och GFR normaliseras).
Kommentar efter genomförd bedömning:
I stort sett bra resultat på uppgiften. Få hade kläm på vad som bestämmer
filtrationskoefficienten och på delfråga 2 missade många vad autoreglering av GFR innebär,
d.v.s. att normala blodtrycksvariationer inte har någon påtaglig effekt på GFR.
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En bekant till dig har blivit konfunderad över all information i media (inte
minst i reklam) om hur mycket man ska dricka i olika situationer. Redogör
kort för din information till hen om normal vattenomsättning (kvantitet och
vanlig orsak till variation) samt vad du anger på tillförsel- respektive
förlustsidan i vattenbalansen.
(3p)
SVARSASPEKT:
Tillförsel
Intag dryck och föda
Vatten bildat i
metabolismen

Förlust
t

Total omsättning: 2-3 liter
per dygn
Ökad fysisk aktivitet, feber,
varm
omgivningstemperatur
vanliga orsaker till ökat
behov.

Vattenånga i utandningsluft
Kräkning
Avdunstning från huden (märkbar
och icke märkbar svettning)
Blödning
Avföring
Urin

Kommentar efter genomförd bedömning:
Denna raka basala fråga förväntades inte åstadkomma några större ”bekymmer” och har i princip
inte gjort det heller. Någon form av differentiering av vad som vanligen dominerar på tillförselrespektive förlustsidan har premierats. Ganska många har också angett direkta volymer för de olika
förlustvägarna.
Påtagligt många har bara angett ”svett” som förlust över huden och det är oklart om medvetenhet
finns om att det sker ”omärkbar” avdunstning från huden förutom direkt synbar svettning. Tydligt
angivande av det har premierats.
Angivande av relativt ovanliga sjukdomar (t.ex. diabetes insipidus) som enda exempel på ”vanlig
orsak till variation” har inte belönats med poäng.
De som i princip inte svarat på det som efterfrågas (i vissa fall bara kort på slutet) utan haft långa
utläggningar om vattens fördelning i kroppen, effekt av vattensubstitution vid stora svettförluster
samt reglering av vätskebalansen har dragit ner poängsättningen. Många av dessa svar har haft
någon form av relation till frågor om vätskebalans på tidigare tentamina och tanken uppstår om
läsande av gamla tentor har dominerat förberedelserna inför skrivningen.
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Tema 5 Människan i rörelse (21 p)
5:1

Du träffar en medelålders person på akuten. När du kommer in på rummet ser du hen
sitta med famåtskjutet huvud pekandes på en surfplatta, hakan nuddar nästan bröstet.
Sökorsak: strålande smärta medialt höger arm, ulnart på underarmen ut i dig 4 och 5.
Om smärtan är orsakad av ett diskbråck, var sitter det?
(1p)
(Endast ett svar är rätt. Fler än en markering resulterar i noll poäng på frågan)
☐
☐
☐
☐
☐
☐

C4
C5
C6
C7
C8
Th1

SVARSASPEKT: C8
Kommentar: Frågan beskriver en smärta som överensstämmer med dermatomet för C8.
Diskbråcket trycker alltså på höger sidas spinalnerv från 8:e cervikala segmentet.

5:2

Om smärtan orsakas av en skada på en perifer nerv, vilken nerv är i så fall skadad?
(1p)
(Endast ett svar är rätt. Fler än en markering resulterar i noll poäng på frågan)
☐
☐
☐
☐
☐
☐

N. Ulnaris
N. Musculocutaneus
N. Thoracodorsalis
N. Medianus
N. Radialis
N. Axillaris

SVARSASPEKT: N. Ulnaris
Kommentar: Frågan beskriver en smärtlokalisation i handen som endast kan förklaras med n. ulnaris.
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Sida 12 (15)
Poäng:

Du noterar att patientens hållning i sittande bäst beskrivs ”som en säck potatis”. Du vill
att patienten retraherar, sänker och inåtroterar sina skapula. Vilka av följande muskler
behöver patienten använda för retraktion av skapula?
(3p)
(Ett poäng per rätt alternativ. Felmarkerade alternativ ger 1p. avdrag. Frågan kan inte
ge netto minus.)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

M. Pectoralis Major
Mm. Rhomboideus
M. Deltoideus pars anterior
M. Subscapularis
M. Brachialis
M. Trapezius
M. Deltoideus pars posterior
M. Latissimus dorsi
M. Supraspinatus

SVARSASPEKT: Mm. Rhomboideii, M. Trapezius, M. Latissimus dorsi
Kommentar:
Retraktion = föra margo medialis scapula närmare kolumna vertebralis
Pectoralis Major – protraherar
Mm. Rhomboideus - RÄTT, optimal fiberriktning för ändamålet
M. deltoideus pars anterior – Inget direkt kraftmoment över scapula relativt kolumna. Om något en
diskret indirekt protraherande kraft iom ursprunget från claviceln och fästet på humerus
M. Subscapularis – ursprung scapula, fäste humerus  inget kraftmoment över scapula relativt kolumna
M. Brachialis – urprung humerus, fäste ulna  inget kraftmoment över scapula
M. Trapezius – RÄTT, pars transversus optimal fiberriktning för ändamålet
M. Deltoideus pars posterior – Pga urpsung-fäste vare sig direkt eller indirekt kraftmoment över scapula
M. Latissimus Dorsi – RÄTT, genom sitt fördelaktiga förlopp från ryggen till anteromedialt proximalt på
humerus drar den armen bakåt som då indirekt ”puttar” scapula mot retraktion
M. Supraspinatus – ursprung scapula, fäste humerus  inget kraftmoment över scapula relativt
kolumna
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Sida 13 (15)
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Patientens potatissäckhållning innebär att såväl höft som knäled är flekterad. För att
stå med god hållning behöver dessa leder extenderas. Du drar dig till minnes ett antal
kraftiga muskler som engagerar både knä- och höftled.
Vilka är dessa muskler, över vilka leder gör de flexion respektive extension?

(4p)

SVARSASPEKT:
Rectus femoris – flexion höft, extension knä
M. semitendinosus, semimembranosus, biceps caput longum – extension höft, flexion
knä.
(M. Sartorius, gracilis – flexion höft, flexion knä)
Kommentar.
Många som har fått 2-3,5 poäng har med många rätt men saknar nyansering:
- Endast rectus femoris från quadriceps utför flexion i höften, de andra muskelbukarna har ursprung på
femur och inget kraftmoment över höftleden
- Endast caput long. från biceps femoris utför extension i höften. Caput brevis har ursprung på femur och
inget kraftmoment över höftleden.
Relativt vanligt var fullständigt beskriven knärörelse men bortglömd höft.
Relativt vanligt var korrekt angivna enledsmuskler (gluteus, iliospoas etc) vilka inte ger poäng då frågan
endast rör tvåledsmuskler
Frågan anger inte avdrag för felaktiga beskrivningar. För hög täthet av anmärkningsvärt felaktiga
påståenden (ex att gluteus maximus böjer eller sträcker i knäleden) tvingas till avdrag då helhetsbilden
av svaret blir att förståelsen och kunskapen är av lägre grad.

5:5

Patienten passar på att fråga om smärtan från ett bett av en rödmyra. Du ser en
rodnad på vänster tummes dorsalsida över MP-leden. Det gör ganska ont. Trösta
patienten genom att berätta följande saker om smärtans väg (Via Dolorosa):
A. Vilken nerv?
B. Vilket dermatom?
C. Vilken fasciculus (huvudsträng) i plexus brachialis?
D. Vilken bakrot?
(4p)
SVARSASPEKT:
A. N. radialis, B. C6, C. fasciculus posterior, D. C6
Kommentar:
A: Endast radialis innerverar detta hudområde på tummen. Betonades på föreläsningarna som ett viktigt
landmärke för distalstatus.
B: Endast C6 förklarar beskrivna symtom
C: Radialis kommer från fasciculus posterior
D: Bakroten måste vara C6 eftersom det är dermatom C6.
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Metabolism och fibertyper
Spelar användandet av våra skelettmuskler någon roll för kroppens övergripande
energiomsättning (motivera ditt svar)?
Våra skelettmuskler innehåller olika fibertyper, d.v.s. skelettmuskelceller med olika
metabola och kontraktionsegenskaper. Beskriv de olika typerna av skelettmuskelceller
i våra muskler. Redogör för fördelar med att skelettmusklerna har olika fibertyper.
(5p)
SVARSASPEKT:
Ja! Skelettmuskelceller ökar sin energikonsumtion upp till 100 gånger vid maximal aktivitet och
nästan hälften av kroppsvikten är skelettmuskel. (1 poäng)
Typ I – långsam, ffa oxidativ metabolism, mycket uthållig, aktiveras tidigt. (1 poäng)
Typ IIA – mellan typ I och IIX. (1 poäng)
Typ IIX – snabb, ffa anaerob metabolism, tröttas lätt, aktiveras sent. (1 poäng)
Organisationen med olika fibertyper gör det möjligt för oss att klara av både mycket långvariga
aktiviteter utan avsevärda metabola problem och samtidigt kunna förflytta oss mycket snabbt ,
t ex vid någon form av fara. (1 poäng)
Kommentar efter genomförd bedömning:
Mycket bra resultat på frågan med tydliga, koncisa och relevanta svar.
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Benbildning
Klargör med figur och text för de cellulära förloppen som äger rum vid direkt
benbildning under fosterutvecklingen. Ange vilka olika celltyper som förekommer vid
direkt benbildning samt vid bennedbrytning/benmodulering. I vilka av de blivande
benen förekommer direkt benbildning?
(3p)
SVARSASPEKT:
Direkt benbildning:
Kallas även desmal, bindvävspreformerad eller endostal. Förekommer under fosterutvecklingen
i skallens platta ben, ansiktsben, underkäke och nyckelben. Odifferentierade mesenkymceller
som är förprogrammerade att bli osteoblaster (= osteoprogenitorceller) kondenserar och blir
omogna benceller s.k. osteoblaster, som börjar producera extracellulär matrix (= osteoid), som
främst består av kollagen I. Osteoiden kommer efterhand att förkalkas och blir därmed ben.
När osteoblasterna är helt inneslutna i sin matrix utvecklas utskott och cellerna kallas för
osteocyter, vilket är mogna benceller. Osteocyternas utskott går i små kanaler (= canaliculi) i
benet och cellerna kommunicerar med varandra genom gap junctions. Detta ger möjligheter
för osteocyterna att livnära sig från blodet i den Haverska kanalen. Osteoklaster är stora
fagocyterande multinukleära celler som hittas i anslutning till benet. Osteoklaster bryter ned
ben, varvid det frigörs kalcium och fosfat. Osteoklasternas aktivitet styrs huvudsakligen av
parathyroideahormon (= PTH) som stimulerar osteoklasterna att bryta ner ben, vilket höjer
nivåerna av serumkalcium. Vid platsen för aktiva osteoklasterna bildas s.k. Howship’s lakuner,
vilka är resorptionszoner.
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Tema 1. Blod & Immunsystemet (12 p)
1:1

Följande frågor handlar om de lymfatiska organen.
a. Nämn två strukturer som hör till begreppet GALT.
b. Vilken funktionell typ av T‐lymfocyt har markören CD4 på cellytan? Till vilken
typ av molekyl binder CD4 när denna interagerar med en
antigenpresenterande cell?
c. Via vilka ”sinus” passerar lymfa på sin väg från afferent lymfkärl till efferent
lymfkärl i en lymfknuta?
d. Nämn två komponenter som tillhör den vita pulpan i mjälten.
(4 p)
SVARSASPEKT:
a. tonsiller, Peyers plaque och/eller appendix
b. T‐helpercell; MHC‐II
c. marginalsinus (randsinus; subkapsulärt sinus)  trabekelsinus  märgsinus)
d. follikel, groddcentrum, centralartär, och/eller PALS (periarteriolär lymfocytskida)

1:2

Plasmaproteinet albumin har flera viktiga funktioner, bland annat transport av vissa
ämnen.
A) Ge exempel på två substanser som binds och transporteras av albumin samt nämn
ytterligare en viktig funktion albumin utövar!
B) Var sker syntesen av albumin och hur stor del av plasmans totala protein‐innehåll
utgörs av albumin?
(2p)
SVARSASPEKT:
A) Transportprotein för exempelvis fria fettsyror och bilirubin. T ex reglering av det
kolloidosmotiska trycket.
B) Syntetiseras i levern samt utgör 50‐60% av totala proteininnehållet i plasma.

1:3

Järn och koppar behövs vid syretransport ut till vävnaderna och för funktionen av vissa
enzymer. Hur transporteras/lagras dessa spårämnen i blodplasman?
(1p)
SVARSASPEKT: Metall‐bindande/transporterande proteiner. Ceruloplasmin binder koppar
medan transferrin binder järn.

1:4

Beskriv två skillnader mellan CD4+ och CD8+ T‐celler (förutom att de förstnämnda
uttrycker CD4 men ej CD8, och de sistnämnda uttrycker CD8 men ej CD4). I vilket organ
bestäms det om T‐cellen skall uttrycka CD4 eller CD8? Nämn en annan cellytemolekyl
som uttrycks på samtliga T‐celler.
Förklara slutligen även kortfattat konsekvensen av s.k. Switch i en B‐lymfocyt. Är sådan
Switch reversibel?
(5 p)
SVARASPEKT: CD4 celler är hjälpceller vars huvudsakliga funktion är att utsöndra
cytokiner, CD8 celler är mördarceller vars huvudsakliga funktion är att döda
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infekterade celler. CD4 celler känner igen antigen presenterade av MHC klass II, CD8 T‐
celler känner igen antigen presenterade av MHC klass I. Det är i thymus som uttryck av
CD4 eller CD8 bestäms. Tcr (T‐cellsreceptorn) och CD3 uttrycks av alla T‐celler.
B‐cellens immunglobulin byter isotyp från IgM till IgG, IgA eller IgE. Nej Switchen är inte
reversibel, DNA excideras i processen.

Tema 2. Cirkulation & respiration (14 p)
2:1

Inom en försöksserie på isolerad hjärtmuskel mäts aktiv isometrisk kontraktionskraft
vid olika sträckningsgrad. Muskeln stimuleras med elektriska pulser med en frekvens
på ca 0.5 Hz.
Man observerar att den aktiva kraften är beroende på hur mycket muskeln sträcks.
a) Förklara varför hjärtmuskelns aktiva kraft är längdberoende.
Om stimuleringsfrekvensen ökar ser man först en lätt ökad kraft (sk. ”positiv Treppe‐
eller staircase‐ fenomen”) men om frekvensen ökas ytterligare ser man en
kraftminskning och inga summations‐ eller tetanusfenomen liknande de man kan se i
skelettmuskel.
b) Hur uppstår positivt ”Treppe ‐ fenomen” i hjärtmuskel
c) Förklara varför hjärtmuskeln ej kan tetaniseras.
(5 p)

SVARSASPEKT:
a) förklaring innefattar effekter av förändrad sarkomerlängd (överlapp) och förändrad Ca2+ känslighet
b) Ca2+ ackumulation beroende på ökat antal aktionspotentialer.
c) lång aktionspotential och refraktärperiod omöjliggör summation och tetanus i hjärtmuskel

2:2 I en pre‐klinisk forskningsstudie erhåller en frivillig försöksperson ett preparat som ger en
snabb och generell relaxation av glatt muskulatur i arteriella resistanskärl. Vilket av
följande förväntas ske (mer än ett alternativ kan vara korrekt)? Redogör för vart och ett
av alternativen varför det är korrekt eller felaktigt.
A. Afferent signalering från baroreceptorer i carotid sinus minskar.
B. Hjärtats afterload ökar.
C. Parasympatisk signalering till hjärtat minskar
(4 p)
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SVARSASPEKT:
Förändringar enligt A och C förväntas uppkomma. Dilatation av resistanskärlen leder till
minskat flödesmotstånd i systemkretsloppet (TPR), vilket orsakar en sänkning av det arteriella
blodtrycket (MAP=CO x TPR). Lägre MAP leder till minskad baroreceptoraktivitet, och således
minskad aktivitet i sinusnerven. Minskad signalering till kardio‐vaskulärt centrum i
hjärnstammen ger minskad aktivering av NTS, nucleus ambiguus och vagus dorsala
motorkärna, och därmed minskad parasympatisk signalering till hjärtat (vilket bidrar till högre
hjärtfrekvens). Eftersom TPR minskat så kommer även afterload att vara sänkt.

2:3

Andningsmusklerna: Redovisa vilka muskler som är aktiva under inspiration och
expiration under viloandning. Redovisa motsvarande under kroppsansträngning.
Redovisa även hur musklerna innerveras. Förklara begreppet accessoriska muskler och
ge exempel på två accessoriska inandningsmuskler.
(5 p)
SVARSASPEKT:
Vid viloandning är inspirationen aktiv samtidigt som expirationen sker passivt med hjälp av
lungornas elastiska återfjädring. Inandningsmusklerna är diafragma och de externa
intercostalmusklerna.
Vid kroppsansträngning kräver de ökade tidalvolymerna och den ökade andningsfrekvensen att
även utandningen blir aktiv, och då aktiveras bukmusklerna och de interna
intercostalmusklerna.
Accessoriska andningsmuskler är sådana som aktiveras vid maximala andningsrörelser eller
assisterar de primära andningsmusklerna. Exempel på accessoriska inandningsmuskler är m.
sternocleidomastoideus och scalenus‐musklerna.
Diafragma innerveras av N. Phrenicus medan de övriga musklerna innerveras via
intercostalnerver.
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Tema 3 Endokrinologi & reproduktion (12 p)
3:1

Pia 48 år har successivt gått upp i vikt och känner sig allt tröttare. Hon söker dig som
läkare på vårdcentralen. I status finner du en kvinna med runt ansikte och rund mage.
Hon har hudbristningar så kallade striae på kroppen, flera blåmärken, tunna ben och
fettansamling kring nacken (buffalo humps). Du misstänker att Pia har Cushings sjukdom
(dvs en endogen överproduktion av kortisol).
Hur kan du med hjälp av blodprov ta reda på var sjukdomen sitter? Tänk på begreppet
feed‐back inhibition och redogör även för denna
(3 p)
SVARSASPEKT:
ACTH högt och kortisol högt ‐> sannolikt hypofysen
ACTH lågt och kortisol högt ‐> sannolikt binjuren
Målorganets hormon hämmar frisättning av hypofys/hypothalamus hormonet
Tex CRH – ACTH – kortisol. Där kortisol hämmar frisättning av ACTH och CRH (kort/lång loop)

3:2

Pia funderar på varför hon fått en annorlunda fettfördelning på kroppen. Hon har läst
att man funnit en hel del hormon i kroppens fettväv och funderar på om även något av
dessa hormon kan ha blivit påverkat av hennes sjukdom. Nämn två stycken hormon som
produceras i fettväven.
(2 p)
SVARSASPEKT: tex Leptin, resistin, obestatin, adiponektin, TNF‐alfa, IL‐6

3:3

Vilka andra sjukdomar kan du tänka dig att Pia skulle kunna utveckla till följd av Cushings
sjukdom? Nämn minst 2 sådana.
(1 p).
SVARSASPEKT:
till exempel depression, psykos, hypertoni, osteoporos, diabetes mellitus

3:4

Pia har även fått en del akne och mörka hårstrån i ansiktet. Du misstänker att Pia har för
höga nivåer även av ett annat hormon/hormontyp. Vilket/‐n och varför?
(2 p).
SVARSASPEKT:
Androgener, vanligaste orsaken till Cushings sjukom är ACTH producerande hypofysadenom och
ACTH frisätter även androgener från binjuren. Dessa består av DHEA och androstendion –
effekterna av dessa i realiteten via metabolisering till testosteron eller dehydrotestosteron
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Redogör för vad binjurebarkens olika lager heter, vilka hormon som bildas där och vilka
hormon som bildas i binjuremärgen
(4 p)
SVARSASPEKT:
Zona glomerulosa – mineralokortikoider (aldosteron)
Zona fasciculata – glukokortikoider (kortisol)
Zona reticularis – androgener och glukokortikoider
Binjuremärgen: adrenalin och noradrenalin

Tema 4 Urinorgan & kroppsvätskor (15 p) 13 p f.n. ev 15 p
4:1

Alla proteiner har en buffrande verkan, i termen prot‐ ingår koncentrationen buffrande
baser som sitter på protein. Hur mycket av blodets buffrande baser utgörs av prot‐,
samt vad utgör resten? Bedöm syrabas‐status, med hjälp av bifogade nomogram, för
följande två arteriella blodprover. Hur har blodets buffertar förskjutits, beräkna prot‐
för respektive blodprov.
pH=7,15; pCO2=2,5 kPa
pH=7,61; pCO2=2,5 kPa
(OR) (OBS! NOMOGRAM)
(5 p)
SVARSASPEKT:
Blodets buffertar med buffrande baser (komponenter i BB) markerade. Hb kan tecknas som en
särskild buffert, alternativt får Hb‐bufferten ingå i prot‐bufferten tillsammans med albumin och
alla andra buffertar förutom bikarbonatbufferten:
CO2 + 2H2O H2CO3 + H2O HCO3‐ + H3O+
b‐bas



‐
+
protH + H2O prot + H3O
b‐bas



HHb + H2O Hb‐ + H3O+
b‐bas

För normalt arteriellt blod är pH 7,4 och pCO2 är 5,3 kPa. Prot‐ utgör knappt hälften ( 23,5 mM)
av totala halten buffrande baser (48 mM). Resten utgörs av vätekarbopnat (24,5 mM)ns
nomogram).
Det första blodprovet (pH=7,15; pCO2=2,5 kPa) är från en person med metabol acidos. Enligt SA
linjära nomogram är base excess (BE, förändringen i BB) ‐22, samt [HCO3‐] är 6 mM. Alltså är
BB 26 mM, och prot‐ 26‐6=20 mM. Detta är en metabol acidos med respiratorisk
kompensation, pCO2 har ju sjunkit. Jämvikterna i båda buffertsystemen har vänsterförskjutits
enligt jämvikterna ovan.
Det andra blodprovet (pH=7,61; pCO2=2,5 kPa) är från en person med respiratorisk alkalos.
Enligt SA linjära nomogram är base excess (BE, förändringen i BB) ±0, samt [HCO3‐] är 19 mM.
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Alltså är BB 48 mM, och prot‐ 48‐19=29 mM. Alltså är detta troligen en akut respiratorisk
alkalos, metabol kompensation har ännu ej hunnit uppkomma. Då detta är en ren respiratorisk
syrabas‐rubbning är BB konstant. Jämvikterna i vätekarbonatbufferten har vänsterförskjutits,
medan de har högerförskjutits i Prot‐ bufferten.

4:2

Du har via maten fått i dig en substans som endast utsöndras via njurarna. Substansen
filtreras fritt, har viss reabsorption, men ingen sekretion av substansen sker. Redogör
för vilka olika delar av nefronet som substansen måste passera innan den lämnar
njurbäckenet och går vidare till uretären. (Rita gärna). Ämnet som du har fått i dig har
dessutom en kraftigt hämmande effekt på NKCC2 pumpar i macula densa. Diskutera
hur du tror att detta kan påverka njurens autoreglering och den glomerulära
filtrationshastigheten.
(5p)
SVARSASPEKT:
Nefronets olika delar skall korrekt beskrivas.
‐ Effekten av NKCC2 i MD bör leda till hämning av tubuloglomerulär feedback (TGF).
Detta sker genom att parakrin signalering till afferent arteriolen minsar, vilket
leder till att resistansen i afferenta arteriolen minskar, det hydrostatiska trycket
ökar, vilket i sin tur ökar nettofiltrationstrycket och GFR.
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För att bevara normal vätskebalans är det viktigt att kroppen kan parera för variationer
i vätskeintag. Det sker främst genom att urinen kan koncentreras respektive spädas i
varierande omfattning. Redogör för anatomiska och funktionella förutsättningar för
att njurarna ska kunna såväl koncentrera som späda urinen, samt dessa funktioners
kapacitet (d.v.s. hur mycket kan urinen koncentreras respektive spädas).
(5 p)

SVARSASPEKT:
I svaret förväntas följande aspekter beaktas och presenteras på ett koncist och logiskt
sätt:
Koncentrering av urinen:
lokalt hyperton miljö (njurmärgen), reglerbar permeabilitet för vatten (samlingsrören),
Henle’s slynga (hårnålsform), skillnader i permeabilitet för vatten och lösta ämnen,
motströmsutbyte, separering vatten och osmoler (THAL), pertibulära kärls (vasa recta)
utformning och egenskaper, förekomst, betydelse och recirkulation av urea, ADH (AVP) effekt
och betydelse, kapacitet ca 1200 mOsm/kg.
Spädning av urinen:
Separeringen av osmoler och vatten (THAL), skapar hypoton (100‐150 mOsm/kg) vätska till
distala tubuli, nära ”normal” osmol. Till samlingsrören, abs. osmoler (ffa NaCl) i distala tubuli
och samlingsrör, låga ADH nivåer, låg permeabilitet vatten samlingsrör, vid hög
vattenomsättning under lång tid minsknuing av osmotisk gradient i märgen, kapacitet
spädning: <50 mOsm/kg.

Tema 5 Människan i rörelse (22 p)
5:1

Du träffar en medelålders person på akuten. Hen trillade för en vecka sedan i vedbon
och föll, lyckligtvis med rumpan först, mot en hög nykapade vedträn varpå plötslig
skarp smärta i ländryggs och stussområdet tillstötte. Lyckligtvis ingen stickskada i
stussen. Sökorsak: Senaste veckan tilltagande strålande smärta från höger säte ner på
baksida lår, baksida och lateralt underben och ner till laterala malleolen och laterala
fotranden.
Om smärtan är orsakad av ett diskbråck, vilken nivå sitter spinalnerven som
komprimeras? 1p. (Endast ett svar är rätt. Fler än en markeringa resulterar i noll poäng
på frågan)
☐
☐
☐
☐
☐
☐

L2
L3
L4
L5
S1
S2

SVARSASPEKT: S1
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Sida 8 (11)
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Om smärtan orsakas av en skada på en perifer nerv, vilken nerv är i så fall skadad? 1p.
(Endast ett svar är rätt. Fler än en markering resulterar i noll poäng på frågan)
☐
☐
☐
☐
☐
☐

N. Femoralis
N. cut. fem. lat
N. N. Tibialis
N. N. Fibularis Communis
N. saphenus medialis
N. Ischiadicus

SVARSASPEKT:
N. Ischiadicus

5:3

Patienten beskriver att det gör särskilt ont i ryggen och benet när hen ska ställa glas på
högsta hyllan och visar hur det ser ut varpå du noterar en oförmåga att flektera fullt i
axeln och att patienten tar ut rörelsen med en ländryggsextension. Du drar dig till
minnes att full flektion i axeln förutsätter protraktion, elevation och utåtrotation av
skapula. Vilka av följande muskler kan patienten använda för protraktion av skapula?
3p. (Ett poäng per rätt alternativ. Felmarkerade alternativ ger 1p. avdrag. Frågan kan
inte ge netto minus.)
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

M. Pectoralis Major
Mm. Rhomboideus
M. Deltoideus pars anterior
M. Serratus anterior
M. Brachialis
M. Trapezius
M. Deltoideus pars posterior
M. Latissimus dorsi
M. M. Pectoralis minor

SVARSASPEKT:
Mm. pectoralis major et minor, m. serratus anterior
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Patientens rygg och benvärk innebär att uppresning från sittande helst görs med hjälp
av armarna mot armstöden. Du drar dig till minnes ett antal kraftiga muskler som
engagerar både axel‐ och armbåge.
Vilka är dessa muskler, över vilka leder gör de flektion respektive extension? (2p)
SVARSASPEKT:
M. biceps brachii; flektion i axelleden och armbågsleden
M. Triceps brachii caput longum; extension i axelleden och armbågsleden

5:5

En armbågsböjare och en armbågssträckare kan testas för reflexer. Vilka är musklerna
och vilka ryggmärgssegment testas för respektive muskel?
(2p)
SVARSASPEKT:
M. Biceps brachii – C5(6), M. Triceps Brachii – C7(8)

5:6

Patienten passar på att fråga om smärtan från ett bett av en rödmyra. Du ser en
rodnad på vänster lillfingers dorsalsida över MP‐leden. Det gör ganska ont. Trösta
patienten genom att berätta följande saker om smärtans väg (Via Dolorosa):
A. Vilken nerv?
B. Vilket dermatom?
C. Vilken fasciculus (huvudsträng) i plexus brachialis?
D. Vilken bakrot?
(2p)
SVARSASPEKT: Ulnaris, C8, medial, C8

5:7

Nervimpulser är elektriska vågor som fortplantas längs nervcellernas axoner. De
orsakas av jonströmmar genom specifika membranbundna proteiner. (a) Vad kallas
dessa proteiner? (b) Beskriv jonströmmarna som ger upphov till impulser i mänskliga
motorneuron? (c) Beskriv schematiskt ett alfa‐ och ett gammamotorneuron.
Lokalisation, skillnad i morfologi och innervation (dvs vilka celler innerveras)?
(5 p)
SVARSASPEKT: (a) Spänningsaktiverade jonkanaler. (b) Kortvariga (några ms) inåtgående
natriumströmmar och utåtgående kaliumströmmar. (c) Båda finns i ryggmärgens framhorn och
dess axoner i ventralroten; alfa‐motorneuron är tjockare och leder impulser snabbare än
gammamotorneuron; alfa‐motorneuronen innerverar extrafusala skelettmuskelfibrer,
gammamotorneuronen intrafusala muskelfibrer (i en muskelspole).
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Ryggont kan bl.a. bero på sjukdomsprocesser ryggkotorna och intervertebraldiskerna.
Bildningen av ryggkotorna sker på ett liknande sätt som benbildningen i de långa
rörbenen, dvs. kotkropparna anläggs som en broskmodell som under
fosterutvecklingen ersätts av benvävnad (broskpreformerad benbildning).
Rita en figur som klargör hur broskpreformerad benbildning går till och hur det ser ut i
mikroskopet. Av figuren skall framgå vad de olika tillväxtzonerna kallas och vilka celler
som återfinns i respektive zon. Ange i vilken zon som det förekommer celldelningar?
(2,5 p)

SVARSASPEKT:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5:9

Vilozon (kondroblaster)
Proliferationszon (kondrocyter). Mitoser.
Hypertrofizon (kondrocyter).
Förkalkningszon (icke viabel vävnad) (kondrocyter som genomgår apoptos).
Resorptionszon – erosionslinje (kondroklaster).
Förbeningszon (osteoblaster, osteoklaster).

Vilken typ av brosk förekommer i intervertebraldiskerna? (0,5 p)
SVARSASPEKT: Trådbrosk
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5:10 Markera i tabellen för respektive påstående om det är rätt eller fel!
(0‐3 p: 0,5 p för varje rätt svar; minus 0,5 p för varje fel svar; 0 p för inget svar)
(3 p)
Rätt

Fel

O2 krävs för att muskelfibrer ska kunna använda kreatinfosfat som
energikälla.
O2 krävs för att muskelfibrer ska kunna använda fett som
energikälla.
Muskelfibrernas glykogenförråd minskar snabbt när de bildar
mjölksyra.
Energin som behövs för en långsam promenad kommer nästan
uteslutande från fettnedbrytning.
Det är framför allt träningsformer där musklerna utsätts för stora
krafter (t ex löpning nedför en backe) som leder till träningsvärk.
Kosttillskott med höga halter av antioxidanter ger en förbättrad
effekt av uthållighetsträning.
SVARSASPEKT: I turordning: fel, rätt, rätt, fel, rätt, fel
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Tema 1. Blod & Immunsystemet (12 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
1:1 Vid leukemi kommer olika prematura blodkroppar att förekomma i blodet och vid diagnostiken är det således
viktigt att ha klart för sig vilka blodkroppar som får förekomma i blodet hos en frisk person. Vilka två av dessa
celler bör man inte finna i ett normalt blodutstryk?
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)

A. Stavkärniga eosinofila granulocyter
B. Plasmaceller
C. Segmentkärniga neutrofila granulocyter
D. Myelocyter
E. Monocyter
SVAR: B och D. Plasmacellen är visserligen en mogen celltyp men ses normalt inte i blodet.
1:2 Vilket av följande påståenden om blodplasma och plasmaproteiner är korrekt?
A. Blodplasma erhålls genom centrifugering av serum.
B. Antikropparna syntetiseras av B‐lymfocyter och motsvarar normalt ca 6% av plasmaproteinerna.
C. Mucoproteiner innehåller normalt mindre av bundna kolhydrater än det vi betecknar som glykoproteiner.
D. IgG är den vanligaste antikroppen i blodplasma och utgör ca 75% av immunoglobulinerna.
E. Lipoproteinpartiklar är uppbyggda av fosfolipider och triacylglyceroler i kärnan samt av proteiner, kolesterol
och kolesterylestrar på ytan.
Svar: D
1:3 Vilka av följande är associerade med anemi?
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)

A. Lågt antal erythrocyter i blodet
B. Minskad blodvolym
C. Långsammare sedimentation av erythrocyter (SR)
D. Låg nivå hemoglobin i blodet
E. Förbättrad syrsättning av vävnader
SVAR: A och D
1:4 Vilket av alternativen beträffande lymfocyter är korrekt? (1 p)
A. Lymfocyter produceras endast i perifera lymfatiska organ
B. Den vanligaste subgruppen i blodet är B‐lymfocyten
C. Livslängden för en lymfocyt kan vara flera år
D. Lymfocytens cellkärna blir segmenterad med tiden
E. Lymfopeni innebär ökat antal lymfocyter i blodet
SVAR: C
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Kortsvarsfrågor och ”mini‐essä”. Svara inom angivet utrymme.
Myastenia gravis är en sjukdom med koppling till immunsystemet. Man ser ofta förändringar i ett av de centrala
(primära) lymfatiska organen, nämligen det som är beläget i mediastinum. Den successivt ökande
muskelsvagheten vid sjukdomen beror på att antikroppar blockerar receptorer vid den motoriska ändplattan på
skelettmuskelceller.
1:5 Vilket av följande histologiska fynd i det aktuella organet är onormalt och kan vara associerat med myastenia
gravis? (0,5 p)
Rättande lärare GS
A) Hassalls kroppar
B) epiteliala retikelceller (cytoreticulum)
SVAR: d
C) uppdelning av vävnaden i bark respektive märg
D) groddcentra
E) lobulering av vävnaden
1:6 Vilken molekyl (som frisätts från nervändar i den motoriska ändplattan) binder till de receptorer som
blockeras av antikropparna? (0,5 p)
Rättande lärare GS
SVAR: acetylcholin

1:7 Var är cellkropparna belägna som tillhör de motoriska neuron som innerverar musculus quadriceps? Ange
svaret så exakt du kan (anatomisk region, histologisk struktur). (1 p)
Rättande lärare GS
SVAR: Ryggmärgens segment L4, grå substansens cornu anterior (framhorn)

1:8 Produktion av antikroppar sker genom ett samspel mellan olika celltyper. Vilken slags cell kan producera stora
mängder antikroppar, från vilken slags cell bildas den, och hur aktiveras i sin tur denna cell? (2 p)
Rättande lärare GS
SVAR: plasmaceller som bildas från B‐lymfocyter, som aktiveras av T‐helperceller med antigenreceptorer för epitop
på samma antigen som B‐lymfocyten.

TENTAMEN Den friska människan 2, 2017-01-12
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1:9 Antikroppar finns av 5 huvudtyper, s k isotyper. Beskriv med hjälp av en schematisk figur den grundläggande
proteinkemiska uppbyggnaden av en antikropp. Märk ut den antigenbindande delen. Hur skiljer sig de olika
isotyperna av antikroppar med avseende på uppbyggnad och funktion? Nämn minst en funktion för varje isotyp.
(4 p)

Rättande lärare KK
SVAR: Den grundläggande strukturen hos varje antikropp är två identiska tunga och 2 två identiska lätta
kedjor, vilka tillsammans bildar en Y‐formad symmetrisk struktur. Varje kedja har en variabel del/domän
och minst en konstant del/domän (den lätta kedjan har en sådan och den tunga 3 ‐4 sådana beroende av
vilken isotyp det är). De yttersta delarna av de variabla domänerna av en tung och en lätt kedja i varje
skänkel av den Y‐formade strukturen bildar den antigenbildande delen. Varje lätt kedja är kovalent
associerad genom en svavelbrygga med en tung kedja, och de två tunga kedjorna är kovalent associerade
genom två svavelbryggor. De tre‐fyra konstanta domänerna på de två tunga kedjorna bestämmer isotypen.
De olika isotyperna skiljer sig alltså genom att den tunga kedjan har olika sammansättning. Dessutom
förekommer IgM i pentamer version (5 grundstrukturer hopbundna av en kedja, och IgA i en dimer form
(två grundstrukturer hopbundna av en kedja). Funktionellt: IgG vanligast, finns i flera undergrupper varav
flera kan mediera bindning till Fc‐receptorer på makrofager eller NK‐celler, binda till och aktivera
komplement eller passera placenta till fostret. IgD finns på icke aktiverade B‐lymfocyter. IgE medverkar vid
allergiska reaktioner (genom att de kan binda till Fc‐epsilon receptorer på mastceller och/eller basofiler.
IgA förekommer i olika sekret (saliv, bröstmjölk etc) och kan vara kopplat till en sekretkomponent från
epiteliala celler i slemhinnorna, där de kan neutralisera mikroorganismer eller toxiner. IgM bildas tidigt vid
immunsvar och är dessutom antigenreceptor (monomer variant) på B‐lymfocyter. Kan bindat till och
aktivera komplement.
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Tema 2. Cirkulation & respiration (15 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
2:1 Vilket påstående om lungan är korrekt?
A. Det alveolokapillära membranet är tjockare än 2 µm.
B. Alveolernas kapillärer har fenestrerat endotel.
C. Alveolernas diameter regleras av glatt muskulatur i interalveolära septa.
D. Surfactant (surface active agent) sänker ytspänningen genom att motverka intermolekylär attraktion
(vätebindningar) mellan vattenmolekyler på alveolens insida.
E. Surfactant bildas av körtlar i alveolernas lamina propria.
Rätt svar: D
2:2 Vilket påstående angående hjärtat är felaktigt?
A. Hjärtats genomblödning via kranskärlen ökar under systole.
B. Hjärtmuskeln kan utnyttja laktat som energisubstrat.
C. Hjärtmuskeln har mer rikligt med mitokondrier jämfört med snabba skelettmuskler.
D. Venerna från hjärtats perfusion tömmer sig i höger förmak.
E. Den typ av myosinets tunga kedja (”beta myosin heavy chain”) som uttrycks i det humana hjärtats kammare
uttrycks även i m soleus.
Rätt svar: A är det felaktiga alternativet. Genomblödning av hjärtat sker huvudsakligen under diastole (svar A är alltså
felaktigt). Hjärtat har huvudsakligen laktatdehydrogens typ H (som omvandlar laktat till pyruvat) och rikligt med mitokondrier
som gör att det kan förbränna laktat aerobt. Typ I myosin = beta‐myosin uttrycks i det humana hjärtat och i musculus soleus
som har rikligt med röda långsamma muskelfibrer.

2:3 Vilket påstående är riktigt rörande hjärtmuskelcellernas membranegenskaper?
A. Snabba natriumkanaler öppnar i början av diastole.
B. Öppnande av kaliumkanaler bidrar till depolarisation.
C. Kalciumeliminationen via Na/Ca‐antiporten minskar om Na/K‐pumpen hämmas.
D. cAMP‐beroende kinas fosforylerar och hämmar kalciumupptaget i sarkoplasmatiskt retikel.
E. Jämviktspotentialen för kalcium är ca ‐65 mV.
Rätt svar: C. De snabba natriumkanalerna öppnar under upstroke‐fasen i början av aktionspotentialen och samtidigt stänger
kaliumkanalerna (inward rectifier). Om Na/K pumpen hämmas, ökar intracellulär Na‐koncentration och därmed minskar
aktiviteten Na/Ca antiporten och kalciumeliminationen försvåras (C = riktigt). cAMP‐beroende PKA ger fosforylering av
fosfolamban ger ökad aktivitet i SERCA‐pumpen och stimulerar Ca‐upptag. Jämvikts potentialen för kalcium är positiv ca +130
mV.
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2:4 Vad förväntas minska i samband med att man reser sig upp från liggande till stående?
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan kan som lägst ge 0 p)

A. Reninfrisättning
B. Centrala ventrycket
C. Fyrningsfrekvens i afferenta nerver från sinus caroticus
D. Fyrningsfrekvens i sympatiska nerver till skelettmuskulaturens resistanskärl
E. Myokardkontraktilitet
Svar: B och C är korrekt! När man reser sig från liggande minskar venösa återflödet och därmed centrala ventrycket.
De arteriella baroreceptorerna känner av sänkt artärblodtryck och minskar signalering till hjärnstammen. Detta leder
till ökad sympatikusaktivitet vilket ger ökad aktivitet i vasomotornerverna till skelettmuskulaturens resistanskärl
samt ökad myokardkontraktilitet. Ökad sympatikusaktivitet samt minskat njurblodflöde leder till ökad frisättning av
renin.
2:5 Kontraktion av prekapillära resistanskärl, utan andra samtidiga förändringar i cirkulationsapparaten, leder till:
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan kan som lägst ge 0 p)

A. Ökat kolloidosmotiskt tryck i plasma
B. Minskat blodtryck i kapillärerna
C. Ökad risk för ödemuppkomst
D. Ökat medelartärblodtryck
E. Ökat pulstryck

Svar: B och D är korrekt! Ökad prekapillär resistans leder till ökat tryck uppströms om resistansförändringen (i
artärer) och minskat tryck nerströms (i kapillärer). Kollodiosmotiskt tryck såväl som pulstrycket torde om något
minska.
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Kortsvarsfrågor och ”mini‐essä”. Svara inom angivet utrymme.
2:6 Förklara hur splittring av 2:a hjärttonen uppstår normalt. (2 p)
Rättande lärare: AA
SVAR: Vid inandning sänks tryck i thorax vilket gör att höger förmak fylls mer och därmed även höger kammare.
Systole på höger sida tar längre tid och pulmonalisklaffarna stängs något senare jämfört med aortaklaffarna.
Aortaklaffarna stängs även något tidigare eftersom återflödet till vänster sida samtidig minskar något.
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2:7 I en kapillär är det hydrostatiska trycket (Pc) 24 mm Hg; hydrostatiska trycket i interstitiet (Pi) 3 mm Hg;
kolloidosmotiska trycket i kapillären (πc) 25 mm Hg; kolloidosmotiska trycket i interstitiet (πi) 2 mm Hg. Hur stort
är nettofiltrationstrycket och i vilken riktning sker nettoflödet av vätska (ut ur eller in i kapillären)? (2 p)
Rättande lärare: LL
Svar: Nettodrivkraften beräknas från Starlings ekvation: Nettotryck = (Pc ‐ Pi) – (πc ‐ πi) d.v.s. [(24‐3) – (25–2)] mm Hg
= ‐2 mm Hg. Eftersom nettofiltrationstrycket är negativt så sker resorption av vätska in i kapillären.
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2:8 Respiratorisk alkalos: Definiera begreppet och beskriv vilka störningar hos centrala och perifera nervsystemen
som kan uppkomma vid respiratorisk alkalos. Förklara mekanismerna för dessa störningar. (6 p)
Rättande lärare: DL
Svarsaspekt: Respiratorisk alkalos är när en hyperventilation leder till en markant sänkning av arteriella PCO2 med
åtföljande pH‐höjning i blod och kroppsvätskor.
Centrala nervsystemet: Hjärnans perfusion regleras i huvudsak av dess metabolism och är endast i obetydlig grad
styrd av autonoma nerver. Förhöjt lokalt PCO2 ger vasodilatation i hjärnan och omvänt ger sänkt PCO2
vasokonstriktion. Vid respiratorisk alkalos kan vasokonstriktionen leda till cerebral hypoxi med symptom som yrsel
och förvirring.
Perifera nervsystemet: Perifera nervers funktion påverkas av mängden fritt calcium i blod och kroppsvätskor. Vid
respiratorisk alkalos binder plasmaproteiner calcium på bindningsställen som vid normal [H+] är upptagna av H+.
Mängden fritt joniserat calcium reduceras på så sätt och natriumkanaler i perifera nerver exciteras. Detta gäller såväl
motoriska som sensoriska nerver, så att den hyperventilerande patienten upplever stickningar och kramper.
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Tema 3 Endokrinologi & reproduktion (12 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 0,5 eller 1 p per fråga.
3:1 Vilket/vilka av följande hämmar värkarbetet vid förlossningen? (1 p).
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)

A. Administration av en antagonist mot progesteron
B. En injektion av LH (Luteiniserande hormon)
C. Administration av en antagonist mot Prostaglandin E2
D. Mekanisk stimulering av cervix
E. En injektion av en oxytocinantagonist
Svar: c och e
3:2 En del endokrina celler insöndrar sitt hormon till extracellular vätskan och kan på så sätt påverka andra celler i
samma vävnad. Vad kallas det? (0,5 p)
A. Neural sekretion
B. Endokrin sekretion
C. Neuroendokrin sekretion
D. Parakrin sekretion
E. Autokrin sekretion
Svar: D
3:3 Vilket av följande alternativ passar ihop med denna typ av reglering? (0,5 p)
A. Somatostatin – GH
B. Somatostatin – insulin
C. Dopamin – prolaktin
D. Noradrenalin – CRH
E. CRH – ACTH
Svar: b
3:4 Var produceras androgener hos kvinnan? (1 p)
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)

A. Äggstockar
B. Binjure
C. Bröstkörtel
D. Adenohypofys
E. Uterus
Svar: a och b
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3:5 Eva har mått allt sämre senaste tiden. Hon har gått ner i vikt, fått hjärtklappning, är varm och svettig samt
känner sig stressad. Vilken/vilka av följande diagnoser är mest trolig? (1 p)
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)

A. Cushings sjukdom
B. Graves sjukdom
C. Osteoporos
D. Diabetes insipidus
E. Toxiskt noduli i thyroidea
Svar: b och e
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Kortsvarsfrågor och ”mini‐essä”. Svara inom angivet utrymme.
3:6 Vilken betydelse har bindarproteiner (kallas även bärarproteiner) för många hormoner? (2 p)
Rättande lärare: MP

Svar: De förlänger hormonernas halveringstid och gör att det finns ett lager av hormon i kroppen. De kan även
underlätta transporten av vissa proteiner.

3:7 Nämn två hormoner som har betydelse för calciumomsättningen i kroppen och motivera varför. (2 p)
Rättande lärare: MP

Svar: PTH, calcitonin, RANKL, osteocalcin, cortisol, östradiol, d‐vit, FGF‐23, testosteron (+ motivering)
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3:8 Redogör för hormonet glukagon och dess effekter. Ange även vilket symtom du kan förvänta dig hos en
patient med ett glukagonom, dvs en glukagonproducerande tumör. I svaret ska även ingå var glukagon
produceras, vad för slags hormon det är (dvs peptid, amin eller steroid), samt vilken typ av receptor som medierar
dess effekter. (4 p)
Rättande lärare: MP
Svar: Glukagon är ett peptidhormon som produceras i alfaceller i de Langerhanska cellöarna i endokrina pancreas.
Glukagon frisätts när blodsockret sjunker och binder till g‐proteinkopplade receptorer i cellmembranet. Glukagon
stimulerar glykogenolys och glukoneogenes samt hämmar glukosupptag. Glukagon kan även stimulera proteinolys
och lipolys.
Om man har ett glukagonom så får man förhöjt blodsocker (diabetes mellitus).
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Tema 4 Urinorgan & kroppsvätskor (15 p)
Din kompis, 25 år gammal, har under det senaste året tränat hårt för årets upplaga av Stockholm Maraton. Några
dagar innan maratonloppet erhölls följande mätvärden:
 Totalt kroppsvatten (TKV): 40 liter
 Plasmavolym: 3,5 liter
 Extracellulärvätskans volym: 14 liter
 Plasma osmolalitet: 0,29 osmol per kg vatten (290 mOsm/kg)

Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
4:1 Markera det korrekta svaret gällande volymerna för ISV (interstitiell vätska) och ICV (intracellulär vätska).
A. ISV= 17.5 L & ICV= 56 L
B. ISV= 10.5 L & ICV= 26 L
C. ISV= 17.5 L & ICV= 26 L
D. ISV= 10.5 L & ICV= 54 L
E. ISV & ICV går inte att beräkna utifrån dessa data
Svar B ISV volym: 14 – 3,5 = 10,5.ICV volym: 40 – 14 = 26.

4:2 Markera vilken av följande parameter du skulle behöva för att kunna räkna ut blodvolymen?
A. Fitrationsfraktionen (FF)
B. Glomerulära filtrationshastigheten (GFR)
C. Proteinkoncentrationen (kolloidosmotiskt tryck)
D. Hematokrit (Hct)
E. Osmolaritet i primärurin
Svar: D Man behöver känna till hematokrit (Hct), dvs blodcellernas andel av blodvolymen, för att kunna beräkna blodvolymen.
Exempelvis, om Hct skulle vara 40% skulle blodvolymen vara cirka 5.8 liter 3,5/60 x 100 =5,83
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Nu denna varma och soliga sommardag står din vän äntligen på startlinjen. Efter halva maratonloppet flåsar hen,
men säger att allt känns OK. Under loppet har flera kardiovaskulära och renala förändringar skett (se tabell nedan).
Innan loppet
Under loppet
(startlinjen)
(21 km)
Hjärtfrekvens (slag/min)
65
150
Systoliskt blodtryck (mmHg)
105
150
Diastoliskt blodtryck (mmHg)
70
70
Hjärtminutvolym (L/min)
5
18
Blodflöde Skelettmuskulatur (L/min)
1.2
13
RBF (L/min)
1.2
0.6
GFR (ml/min)
?
?
4:3 Vad vore ett normalt värde för GFR (innan loppet) hos en frisk och vältränad individ?
A. 1.8 L/ dygn
B. 1.2 L/ min
C. 180 ml/min
D. 120 ml/min
E. 18 L/timme
Svar D
4:4 Vad är den viktigaste orsaken till att det endast sker en relativt liten reduktion av GFR trots att det renala
blodflödet minskat med 50 %?
A. Minskad sympatikusaktivering i njuren
B. Njurens autoreglering
C. Minskad aktivitet av renin‐angiotensin‐aldosteron‐systemet (RAAS).
D. Ökad sympatikusaktivering i njuren
E. Frisättning av ANP
Svar: B Studenten bör ha kunskaper om normalvärden för RBF och GFR och att njurens autoreglering (myogen mekanism &
TGF) spelar en avgörande roll för att bibehålla GFR trots stora variationer i blodtryck (och i vissa situationer då även RBF
minskar). Sympatikus och hormonella system har endast en modulerande effekt.

4:5 Vilket av följande är inte korrekt gällande renin?
A. Frisättning sker från de juxtaglomerulära cellerna
B. Frisättning stimuleras av ökat NaCl upptag i macula densa
C. Frisättning stimuleras vid ökad sympatikusaktivering
D. Frisättning hämmas vid ökad ECV
E. Frisättning hämmas av högt saltintag.
Svar B
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Kortsvarsfrågor och ”mini‐essä”. Svara inom angivet utrymme.
4:6 Under maratonloppet förloras stora mängder vatten. Namnge och beskriv effekten för det hormon som i
sammanhanget har stor betydelse för vattenomsättningen i njurarna. Svaret skall förutom namn på hormonet
innehålla beskrivning av var hormonet bildas, vad som stimulerar insöndringen av detta, var i nefronet och med
vilken mekanism hormonet utövar sin effekt, samt vad ökad stimulering via detta hormon bör resultera i (=
effekten). Slutligen, vid maximal inverkan från ovan diskuterade hormon, i vilken del av nefronet kommer den
relativa vattenabsorptionen att vara störst? (5 p)
Rättande lärare: MC
2) Studenten bör diskutera plasmaosmolalitet (ökad) och frisättning av vasopressin (ADH) från neurohypofysen, men kan även
tänkas ta upp aspekter av aldosteron (och/eller angiotensin II). Var och hur ADH utövar sin effekt i nefronet skall beskrivas, samt
vad effekten blir (ökad vattenreabsorption, minskad volym sekundärurin (slutlig urin) med ökad osmolaritet). Studenten ska
redogöra för att ADH syntetiseras i hypothalamus och frisätts från neurohypofysen (baklob) vid ökad plasmaosmolalitet (eller
minskad blodvolym). För full poäng ska mekanismen beskrivas på ett begripligt vis (se nedan). Slutligen, den relativa
vattenreabsorptionen är alltid störst i proximala tubuli (ca 67%).
ADH
Effekt fr.a. i samlingsrören:
‐V2‐receptor medierad inkorporering av vattenkanaler (AQ2) i apikalmembranet.
(‐V1‐receptor medierad vasokonstriktion)
Resultat:
‐Ökad vattenreabsorption
‐Ökad ECV & blodtryck
Aldosteron
Effekt fr.a. i distala tubuli:
‐Fler Na+‐kanaler (apikalt)
‐Fler Na‐K‐pumpar (basolateralt)
‐Fler mitokondrier som producerar ATP
Resultat:
‐Ökad reabsorption av Na+ och H2O
‐Ökad sekretion av K+
‐Ökad ECV & blodtryck
ANG II
Se figur i föreläsningsmaterial & kursbok
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4:7 Stockholm maraton slutar med en hård spurtstrid, och flera löpare "stupar på mållinjen" helt utpumpade. Du
försöker dra dig till minnes vad som händer med syrabas‐status vid denna typ av muskelansträngning. Ett
arteriellt blodprov från en av de utmattade löparna har följande värden:
pH = 7.32
pCO2 = 4.5 kPa
Analysera syra‐bas status, vad är BE samt [HCO3‐] (Siggard‐Andersen nomogram bifogas)? Vad betyder begreppet
BE? Ange värdena för normalt syra‐bas status. Vilken typ av syra‐bas‐förändring föreligger, och vad är den rimliga
orsaken till detta? (4 p)
Rättande lärare: OR
3) Aktuell syba status:
pH = 7.32
(normalt 7.35 – 7.45)
pCO2 = 4,5 kPa (normalt 5,3 kPa)
BE = ‐8
(normalt ‐3 till +3)
HCO3‐ = 17 mM (normalt 24 mM)
Utifrån givna data skall de kunna resonera sig fram till att det rör sig om en
”partiellt kompenserad metabol acidos”, enligt motivering nedan
pH = 7.32 (lågt; acidos)
pCO2 = 4.5 kPa (lågt; kan inte vara orsak till acidosen, snarare en respiratorisk kompensation genom den ökade andningen, CO2
vädras ut).
BE = ‐8 (lågt; dvs underskott på buffrande baser. Detta förenligt med metabol acidos, här sannolikt pga laktatproduktion)
HCO3‐ = 17 mM
Brist på syrgas ger anaerob metabolism med ansamling av mjölksyra. Detta leder till en metabol acidos. Kroppsvätskornas
buffertar förskjutes:
Metabol acidos:

CO2 + 2H2OH2CO3 + H2O  HCO3‐ + H3O+
syra
bas
Metabol acidos:



protH + H2O prot‐ + H3O+
syror
baser
BE (base excess) = 0±3. pH och pCO2. BE = base excess, förändringen i sammanlagda halten av buffrande baser (BB). Förklaras enklast genom
att betrakta blodets buffertar.
Överst, vätekarbonatsystemet. Nederst, icke‐vätekarbonat‐systemet (alla buffertar utom vätekarbonat), främst proteinbuffert (sidokedjan på
histidin) och fosfatbuffert. Buffer base (BB) är summan av buffrande baser i de två jämvikterna (HCO3‐ samt prot‐). BB sjunker vid metabol
acidos. BB konstant (men ändrad sammansättning) vid resp. acidos. Jfr kompendieboken ”Syror och Baser …”, avsnitt 1.9‐1.11
I den hårt arbetande muskulaturen har det blivit surt (metabol acidos), pH kanske strax under 7. Detta sprider sig till blodet. BB sjunker pga
buffring, buffertjämvikterna förskjutes åt vänster, BE blir ett negativt värde.
I samband med hård fysisk ansträngning verkar buffertarna momentant. Andningen ökas, för att eliminera koldioxid, och här främst för att
tillföra så mycket syrgas som möjligt. Syrautsöndring via urinen ökar timmarna/dygnet efter loppet och den slutliga spurten, för att kroppen
slutligen skall bli av med protonerna från den icke‐flyktiga syra (mest mjölksyra) som bildast. Man kan även se det som att kroppen härvid
återbetalar den bikarbonatskuld som uppstod vid ansträngningen. Förändrad aminosyrametabolism (mindre urea, mera ammoium i urin) blir
troligen ej aktuell vid denna tidsmässigt korta metabola acidos.
[OBS, enligt Robergs (2004) är det ej mjölksyra per se som faktiskt ger upphov till försurningen vid syrgasbrist. Istället är det hydrolys av ATP
utanför mitokondrien (ATP bildad i glykolysen) som ökar koncentrationen av oxoniumjoner och sänker pH. Men ändå, halten laktat ökar, och är
en bra indikator på metabol acidos orsakad av syrgasbrist.]
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4:8. Markera det alternativ nedan som bäst beskriver hur koncentrationerna av K+ samt Ca2+ i ECV påverkas vid
acidoser? (1 p)
A. Vid metabol acidos minskar cellernas kaliumkapacitet, en liten andel av K+ i ICV lämnar cellerna, och K+ ökar i ECV.
Detta sker även vid respiratorisk acidos.
Vid alkaloser ökar andelen proteinbundet Ca2+ i plasma, andelen fria Ca2+ joner i plasma minskar
B. Vid respiratorisk acidos minskar cellernas kaliumkapacitet, en liten andel av K+ i ICV lämnar cellerna, och K+ ökar i
ECV. Detta sker ej vid metabol acidos.
Vid metabol acidos minskar cellernas kalciumkapacitet, en liten andel av Ca2+ i ICV lämnar cellerna, och Ca2+ ökar i
ECV. Detta sker även vid respiratorisk acidos.
C. Vid metabol acidos är cellernas kaliumkapacitet oförändrad. K+ halten i ECV påverkas ej.
Vid acidoser ökar andelen proteinbundet Ca2+ i plasma, andelen fria Ca2+ joner i plasma minskar.
D. Vid metabol acidos ökar cellernas kaliumkapacitet, en liten andel av K+ i ICV lämnar cellerna, och K+ ökar i ECV.
Detta sker ej vid respiratorisk acidos.
Vid respiratorisk acidos ökar cellernas kalciumkapacitet, en liten andel avCa2+ i ECV går in i cellerna, och Ca2+ ökar i
ICV. Detta sker ej vid metabol acidos.
E. Vid metabol acidos minskar cellernas kaliumkapacitet, en liten andel av K+ i ICV lämnar cellerna, och K+ ökar i ECV.
Detta sker ej vid respiratorisk acidos.
Vid acidoser minskar andelen proteinbundet Ca2+ i plasma, andelen fria Ca2+ joner i plasma ökar.
Svar E. Rättas centralt?
Jämför Syror och baser, OsTo, Ellyt, avsnitt 3.4.1‐3.
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Tema 5 Människan i rörelse (21 p)

Den nionde november nådens år 2016 drabbades hufvudstaden av ett snöoväder. Klockan 19 på observatoriekullen uppmättes
ett snödjup på 47 cm (ekvivalent med ett genomsnittligt femur på en person som når 175 cm över havet). Rekord! Till skillnad
från norrlands rediga traktorer med grova däck och halkkedjor förberedde sig stockholmare istället med slitna sneakers och arga
insändare i lösnummerpressen. Det märktes på lokaltrafiken fram till dess att växthuseffekten löste problemet.

Att ploga med en handhållen snöskyffel ställer flera krav på muskulaturen
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
5:1 Vägen ut till plogen går genom djup snö. Vilka av rörelserna nedan kombineras för att föra fotbladet så långt
från underlaget som möjligt?
A. Adduktion i höftleden, flexion i knäleden, supination av foten
B. Abduktion i höftleden, flexion i knäleden, supination av foten
C. Flexion i höftleden, flexion i knäleden, pronation av foten
D. Flexion i höftleden, flexion i knäleden, supination av foten
E. Flexion i höftleden, extension i knäleden, plantarflexion i talocruralleden
Facit: C
5:2 För att komma ut med plogen ur gårdsförrådet greppar du handtaget hårt med din ena hand. Var fäster m.
flexor digitorum profundus in på handen?
A. Metacarpale 2 och 3
B. Distala falangen dig 2 till 5
C. Distala falangen dig 2 till 4
D. Mellanfalangen dig 2 till 5
E. Mellanfalangen dig 2 till 4
Facit: B
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5:3 Tack vare dubbar i dina grovmönstrade sulor får du bra grepp mot underlaget. Att putta släden genom djup
snö kräver detaljerad biomekanisk analys. Vilket svar anger muskler där båda har möjlighet att utverka kraft över
både höft‐ och knäled?
A. m. gluteus maximus, m. sartorious
B. m. gluteus medius, m. gracilis
C. m. gluteus medius, m. iliopsoas
D. m. semitendinosus, m. rectus femoris
E. m. biceps femoris caput longum, m. gastrocnemius
Facit: D
5:4 Vilka rörelser medverkar m.serratus anterior i?
A. Flexion i axelled
B. Abduktion i axelled
C. Protraktion och utåtrotation av skapula
D. Utåtrotation och extension i axelled
E. Protraktion av skapula och flexion i axelled
Facit: C
5:5 Vilken/vilka rörelser kan m.triceps brachii medverka till?
A. Extension i armbågsled samt adduktion och extension i axelled
B. Flexion i armbågsled
C. flexion i armbågsled och handled
D. Extension i armbågsled och supination av underarmen
E. Extension i armbågsled och pronation av underarmen
Facit: A
5:6 Du försöker putta snöskyffeln framåt, snön håller emot. Vilket muskelalternativ är bäst lämpat att motverka
ofrivillig extension i bål och höft?
A. m. obliquus externus abdominis, m. iliocostalis
B. m. rectus abdominis, m. iliopsoas
C. m. obliquus internus abdominis, m. longissimus
D. m. rectus abdominis, mm. rhomboidei
E. m. quadratus lumborum, m. biceps femoris caput breve
Facit: B
5:7 Du stöter på motstånd och börjar få ta i hårdare. Dina kängor halkar mot underlaget och du får ta i för allt du
är värd. Plötsligt stöter du på en extra hal fläck, halkar till och utsätter ditt bakre knä för valgiseringsvåld.Vilket
ligament är bäst lämpat för att motverka valgus i knäleden? (1 p)
A. lig. patella
B. lig. cruciatum anterior
C. lig. collaterale laterale
D. lig. cruciatum posterior
E. lig. collaterale mediale

Facit: E
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5:8 Fallet orsakar även att du slår höger armbåge i handtaget på plogen och med rotation i ryggen faller handlöst
mot marken. Med ansiktet fullt av sakta smältande pudersnö noterar du utöver höger knäsmärta två obehag:
 strålande smärta från höger armbåge ut i höger lillfinger och ulnara delen av ringfingret
 en smärta som strålar från ländryggen ner genom vänster stuss och längs hela baksidan av vänster ben ner till
hälen.
Du misstänker änkestöt och diskbråck. Förklara begreppen begreppen dermatom och myotom samt redogör för
skillnaderna på innervation av en perifer nerv vs. ryggmärgssegment. (4 p)
Rättande lärare: MGK
Svarsledning:
Myotom – en grupp av muskler som innerveras av samma ryggmärgssegment.
Dermatom – ett område hud som innerveras av samma ryggmärgssegment.

‐ Kontusion på n. ulnaris. En perifer nerv försörjer motoriskt och sensoriskt längs dess förlopp. Perifera nerver är
ofta försörjda av axon från flera segment. Skada på en perifer nerv blir lokal och bortfallet distalt om skadan,
symtomen omfattar inte områden innerverade av oskadade omkringliggande perifera nerver.
‐ Ischialgi. En diskskada som trycker på en nervrot från ett ryggmärgssegment kan ge påverkan på alla delar av
kroppen som är innerverade från samma segment. Smärtpåverkan blir ofta som ett band längst med dermatomets
utbredning, i detta fall S1.
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5:9 En 74‐årig granne ser nästa morgon att det snöat mycket under natten. Det är nollgradigt och den blöta snön
är cirka en halvmeter tjock. Hen har bråttom och för att få ut bilen måste hela uppfarten, som är cirka 5 meter
lång och 4 meter bred, handskottas. Hen går ut klädd i en tunn t‐shirt och börjar skotta febrilt. Resonera kring vad
som händer rent fysiologiskt vid snöskottning och jämför skottande med liten spade (mindre snö per spadtag) och
större skyffel (mer snö) vad gäller:
a. Rekrytering och aktivering av de olika fibertyperna
b. Energiåtgång (kCal/min) och substratval (kolhydrater/fettsyror)
c. Ventilation, hjärtminutvolym och blodtryck
(6 p)
Rättande lärare: CJS
Svarsledning:
Liten spade

Större skyffel

Resonemanget bör innefatta:
Snöskottande med liten spadekräver en större bildning av ATP och är mer aerobt än med en större skyffel (förutsatt att
spaden/skyffeln fylls med så mycket snö som möjligt). Detta leder till större krav på ventilation och hjärtminutvolym.
Att vid lättare arbete rekryteras först Typ I‐fibrer. När dessa efter en tids arbete tröttnar (ackumulation av Pi,
glykogentömning etc) rekryteras även Typ II‐fibrer vid lättare arbete. Vid tyngre arbete rekryteras både Typ I‐ och Typ II‐
fibrer från början. Vid trötthet rekryteras samtliga motoriska enheter/fibrer och aktiveringsnivån ökar i samtliga.
a. Rekrytering & aktivering

Främst rekrytering av
Typ I‐fibrer (röda, lång‐
samma)initialt. Efter ett
tag när tröttheten tilltar
ökar rekryteringen av
även Typ‐II‐fibrer

Påtaglig rekrytering av Typ II‐fibrer
(vita, snabba) utöver rekrytering av Typ I‐
fibrer. Högre aktiveringsnivå (AP/s)
allteftersom tröttheten tilltar.

Nedanstående varierar beroende på träningsgrad/muskelmassa/bakomliggande sjukdomar etc
Resonemanget bör innefatta:
Att lätt arbete motsvarar promenad (ca 5 kCal/min) och tyngre arbete är 2‐3 gånger mer energikrävande.
Att substratval beror av olika faktorer, däribland arbetsintensitet (men även faktorer såsom diet, kroppstemperatur,
syrgastillgång, duration på arbetet, träningsgrad etc). I vila och vid lätt arbete kommer ca hälften av energiutvinningen från
kolhydrater och hälften från fettsyror. Ju tyngre den relativa belastningen är, desto större andel av ATP‐produktionen
kommer från kolhydrater.
b. Energiåtgång

cirka 3‐6 kCal/min

6‐15 kCal/min

Substratval hälften kolhydrater/
60‐90 % kolhydrater
hälften fettsyror
Resonemanget bör innefatta:
Att de kardiovaskulära och respiratoriska variablerna nedan påverkas markant av arbetets intensitet. Detta beror på
signalering via fria nervändar i arbetande skelettmuskulatur, signalering från motorcortex/pyramidbanan till respiratoriska
och kardiovaskulära centra i medulla oblongata och sänkt pH i arteriellt blod.
Särskilt stor är skillnaden i ventilation mellan låg‐ och högintensivt arbete. När en person arbetar på en intensitet ovanför
den s.k. laktattröskeln (som sammanfaller med den ventilatoriska tröskeln) ökar minutventilationen exponentiellt. Vid arbete
ökar puls (och slagvolym)och därmed hjärtminutvolym 2‐4 gånger. Den totala perifera resistensen minskar som en
konsekvens av vasodilatation i arbetande skelettmuskulatur. Medelartärtrycket ökar med cirka 20‐50 mmHg, allra mest ökar
det systoliska trycket.
c. Ventilation

20‐30 andetag/min

25‐40 andetag/min

TENTAMEN Den friska människan 2, 2017-01-12
Maxpoäng: 75 Poäng för godkänt: 50
Mappnr:

Puls
Blodtryck

Sida 22 (24)
Poäng:

15‐30 l/min
80‐110/min
150/85 mmHg

25‐80 l/min
90‐140/min
180/90 mmHg

TENTAMEN Den friska människan 2, 2017-01-12
Maxpoäng: 75 Poäng för godkänt: 50
Mappnr:

Sida 23 (24)
Poäng:

5:10 Svara på följande frågor gällande alfa‐motorneuronets membranegenskaper.
(a) Vilken jon spelar huvudrollen för vilospänningen?
(b) Vilken typ av membranprotein spelar huvudrollen för den depolariserande fasen av en aktionspotential? (2 p)
Rättande lärare: PÅ
Svar: (a) Kaliumjonen. (b) Spänningsaktiverade Na‐kanaler

TENTAMEN Den friska människan 2, 2017-01-12
Maxpoäng: 75 Poäng för godkänt: 50
Mappnr:

Sida 24 (24)
Poäng:

5:11 Vad kallas de olika zoner som man ser i epifysplattan under benets längdtillväxt? Nämn dessa i rätt ordning
sett utifrån och in mot märghålan. (2 p)
Rättande lärare: BM
Svar:
1 Vilozon ‐ Hyalint brosk.
2 Proliferationszon ‐ Celldelningar; Mitoser. Celler i ”myntrullar”.
3 Hypertrofizon ‐ Kondrocyter ökar i storlek pga, olitträckling näringstillförsel.
4 Förkalkningszon – Förklakning och kondrocyter som genomgår apoptos.
5 Resorptionszon – Kondroklaster fagocyterar förkalkat brosk.
6 Förbeningszon ‐Kärl, osteoblaster (bildning av osteoid), osteocyter, osteoklaster.
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Tema 1. Blod & Immunsystemet (12 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
1:1 Vilka av följande celler (hörande till blod och blodbildning) är korrekt ordnade i storleksordning (från minsta
till största)?
A.
B.
C.
D.
E.

trombocyt – megakaryocyt – erythrocyt
lymfocyt ‐ promyelocyt – eosinofil granulocyt
Basofil erythroblast – ortokromatisk erythroblast – retikulocyt
neutrofil granulocyt – hemocytoblast – megakaryocyt
promyelocyt – myelocyt – metamyelocyt

SVAR: D
1:2 Vilket av följande påståenden om hemostas/hemolys är rätt?
A.
B.
C.
D.
E.

Plasmin klyver protrombin till trombin.
Tissue factor aktiverar det inre systemet (intrinsic system).
Tissue factor är ett lösligt plasmaprotein.
Faktor XIII aktiverar plasminogen till plasmin.
Faktor XIII skapar tvärbindningar och stabiliserar på så vis fibrinnätverket.

Svar: E
1:3 Vilket av följande är korrekt beträffande thymus (brässen)?
A.
B.
C.
D.
E.

att födas utan thymus har ingen större inverkan på hälsotillståndet
organet växer (viktmässigt) upp till 70‐årsåldern
thymus bildar såväl lymfocyter som hormonella faktorer (”thymushormoner”)
selektionsmekanismer ser till att alla bildade celler överlever
Hasses kroppar i cortex ökar i antal med åldern

SVAR: C
1:4 Vilket av följande stämmer angående hematopoesen?
A.
B.
C.
D.
E.

Svar: E

blodbildning sker alltid i benmärg
bildning av granulocyter kallas grann poesi
en pluripotent stamcell bildar i tur och ordning erytrocyter, granulocyter & monocyter
cellkärnan i den ortokromatiska erytroblasten avlägsnas genom autofagi (cellätning)
bildningen av blodkroppar regleras bland annat av erytropoietin, interleukiner & CSF (colony stimulating
factors)
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Kortsvarsfrågor och ”mini‐essä”. Svara inom angivet utrymme.
1:5 Ett vanligt symptom hos en patient som söker vårdinrättningar är blekhet. Nämn en möjlig bakomliggande
orsak inom vardera av följande undervisningsavsnitt, och förklara uppkomsten av symptomet.
A. blod & immunsystemet (1,5 p)
B. huden (1,5 p)
Svarsaspekt: A. anemi (nedsatt produktion av röda blodkroppar/blödning/ökad nedbrytning av röda blodkroppar).
Blekheten beror på brist på hemoglobin. Anafylaktisk shock
B. om inte akut kan orsaken vara låg pigmentproduktion (albinism, fenylketonuri, folkgrupp med blek hud);
minskat blodflöde lokalt i huden (kyla, nikotineffekt).

1:6 Acetylsalicylsyra är ett ämne med antiinflammatorisk, febernedsättande och smärtstillande effekt.
Dessutom kan det i låg koncentration motverka blodproppsbildning. Det beror på att det ändrar balansen
mellan två ämnen (från trombocyter respektive endotelceller) som påverkar trombocyternas aggregation och
blodkärlens diameter m.m. Vilka är dessa två ämnen, och vad heter det enzym som i detta fall acetylsalicylsyra
verkar på? (1 p)
Svarsaspekt: Tromboxan, prostacyklin, cyclooxygenas (COX)
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1:7 CD4‐uttryckande T‐celler kan differentiera vidare till en av flera funktionella undergrupper av T‐celler.
Diskutera detta genom att ange minst tre exempel på sådana undergrupper, och ange förutom namnet på
respektive grupp också en funktion hos var och en av dem. Nämn i svaret också vilken molekyl som CD4 kan
binda till, och förklara hur denna bindning deltar i en av de funktioner som du har angivit. (4 p)
Svarsaspekt: CD4+ T‐celler kan utvecklas till Th1, Th2, Th17 (samtliga exempel på T‐hjälpceller som kan aktivera
immunologiska reaktioner) eller Treg‐celler (som kan hämma eller stänga av immunologiska reaktioner). Th1 kan
aktivera makrofager genom cytokinet interferon‐gamma, och de kan också aktivera B‐celler. Th2 kan aktivera B‐
celler genom cytokinet IL‐4. Th17 kan aktivera granulocyter och makrofager genom cytokinet Th17. Treg‐celler
kan hämma utvecklingen av och funktionen hos T‐hjälpceller, exempelvis genom att utsöndra hämmande
cytokiner såsom TGF‐beta eller genom att störa dem metaboliskt. När Th1‐celler aktiverar makrofager, och när
Th1 och Th2 celler aktiverar B‐celler, sker det genom att T‐cellerna binder till peptid‐presenterande MHC‐klass‐II‐
molekyler på B‐cellerna resp makrofagernas yta. CD4 är en co‐receptor som binder till MHC‐klass‐II, och den
stöder därigenom T‐cellsreceptorn som binder till samma molekyl.
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Tema 2 Cirkulation & respiration (15 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
2:1 Vilket påstående är riktigt rörande hjärtat under viloaktivitet?
A.
B.
C.
D.
E.

Slutdiastolisk volym är ca 20 mL.
Första hjärttonen uppstår då aortaklaffarna stängs.
Trycket i höger kammare är ca 25 mmHg under slutet av systole.
a‐vågen i förmakstrycksregistrering uppstår under kammarsystole
B och C är riktiga.

Rätt svar: C
2:2 Vilket av följande påståenden om EKG är riktigt?
A.
B.
C.
D.
E.

Under P‐Q tiden i EKG är aortaklaffarna öppna.
Q‐S‐tiden i EKG ökar vid skänkelblock (dvs vid skador på höger eller vänster skänkel i retledningssytemet).
Under S‐T‐ sträckan i EKG är AV‐klaffarna öppna.
Om röd och gul extremitetselektrod vid EKG‐registrering byter plats påverkas avledning aVF
Om patienten spänner höger arm uppstår muskelstörningar i avledning III

Rätt svar: B
2:3 I samband med kärlröntgen finner man ett aneurysm (pulsåderbråck) i bukaorta av sådan omfattning att
kärlradien är ökad till den dubbla. Vilket av följande påståenden är korrekt beträffande blodflöde,
flödeshastighet samt väggspänning i det dilaterade kärlavsnittet (jämfört med omedelbart föregående ej
dilaterat kärlavsnitt)?
A. Hastigheten oförändrad; Väggtensionen ökad
B. Blodflödet minskat; hastigheten minskad
C. Hastigheten minskad; Väggtensionen minskad
D. Blodflödet oförändrat; Väggtensionen minskad
E. Hastigheten minskad; Väggtensionen ökad
Svar: E är korrekt. Flödet i ett kärl är lika med hastigheten x tvärsnittsytan. Väggtensionen bestäms av
transmurala trycket x kärlradien. Ifall radien ökar till den dubbla så ökar tvärsnittytan vilket innebär att
hastigheten sjunker då flödet är oförändrat. Väggspänningen är direkt proportionell mot kärlradien och kommer i
detta falla att öka.
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2:4 Vilka av följande alternativ medför ökad risk för vätskeansamling/ödem i vävnad?
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan kan som lägst ge 0 p

A. Prekapillär kärlkontraktion
B. Nedsatt funktion hos klaffar i lymfsystemet
C. Ökad albuminkoncentration i plasma
D. Nedsatt funktion hos klaffar i venerna
E. Ökad halt angiotensin II i blodet
Svar: B och D är korrekt. Prekapillär kärlkontraktion leder till minskat kapillärtryck och därmed till minskat
vätskeutträde. Nedsatt funktion hos klaffar i venerna torde kunna leda till ökat ventryck (kapillärtryck) och ökat
vätskeutträde. Nedsatt funktion hos klaffar i lymfsystemet leder till försämrad borttransport av interstitiell vätska.
En ökad albuminkoncentration i blodet innebär ökat kolloidosmotiskt tryck och därmed minskad filtration.
Angiotensin II inducerar prekapillär kärlkontraktion och därmed minskad filtration
2:5 Vilken av följande kombinationer av kompensationsmekanismer förväntar du dig finna vid hypotermi?

A
B
C
D
E

Svar: E

Huttring
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Svettning
Nej
Ja
Ja
Nej
Nej

Vasokonstriktion i huden
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja

Vasodilatation i huden
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
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Kortsvarsfrågor och ”mini‐essä”. Svara inom angivet utrymme.
2:6 Redogör för effekterna av β1‐ adrenoceptor‐stimulering på hjärtmuskelcellernas kalciumhantering. (2p)
Svarsaspekt: β1‐ adrenoceptor ger en ökning av cAMP och aktivering av PKA vilket fosforylerar flera viktiga mål i
cellen. Viktiga är: Ca2+ inflöde via L‐typ kanaler ökar, upptag till SR ökar via SERCA‐pumpaktivering
(fosfolambanfosforylerng), TnI fosforylering minskar troponinkomplexets Ca2+ affinitet.

2:7 Ange på vilket sätt kärlväggens uppbyggnad (ingående komponenter) i huvudsak skiljer sig mellan stora och
små artärer samt beskriv hur detta återspeglar funktionen hos respektive kärltyp. (2p)
Svarsaspekt: Stora artärer har betydande andel elastisk bindväv i kärlväggen medan små artärer har
förhållandevis mycket glatt muskulatur. Hög elasticitet ger tryckutjämnande och energilagrande egenskaper
medan glatt muskulatur möjliggör kontraktion/dilatation av blodkärlet och kommer därmed ha en
flödesfördelande funktion.
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2:8 Ventilations‐ och perfusionsfördelningarna i lungorna: Förklara hur gravitationen påverkar fördelningen av
den alveolära ventilationen och perfusionen i lungan hos en person i upprätt kroppsställning. Beskriv hur
kvoten mellan ventilation och perfusion varierar mellan olika delar av lungan. (6 p)
Svarsaspekt:
Ventilation: Lungvävnadens vikt gör att basala delar är mer sammanfallna (har tömts mer, har mindre alveoler)
efter en utandning jämfört med apikala alveoler. Vid den följande inandningen kommer därför de basala
alveolerna att kunna expandera mest, medan de apikala alveolerna endast kommer att kunna expandera i
begränsad utsträckning. Det mesta av inandningen går därför till de basala delarna som alltså har den största
alveolära ventilationen.
Perfusion: Höger kammare generar ett medeltryck i a. pulmonalis av storleksordningen 15 mmHg, vilket knappt
räcker till för att övervinna den hydrostatiska ”uppförsbacken” till de apikala delarna av lungan, och ger en mycket
låg perfusion där. I de basala lungdelarna leder den hydrostatiska ”nerförsbacken” till att lungkärlen vidgas
passivt och perfusionen där blir mycket större än mer apikalt.
Ventilation/Perfusion: Perfusionsskillnaderna mellan apex och bas är mycket större än motsvarande
ventilationsskillnader så kvoten är mycket högre i apikala lungdelar (relativ hyperventilation) än i basala
lungdelar.
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Tema 3 Endokrinologi & reproduktion (12 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 0,5 eller 1 p per fråga.
3:1 Vilken/ vilka effekter har inte PTH (parathyroidea hormon)? (1 p)
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)
A. Stimulerar osteoklaster
B. Ökar calcium i blodet
C. Minskar utsöndringen av fosfat via njuren
D. Stimulerar frisättningen av prolaktin
E. Ökar nivåerna av aktivt D‐vitamin (1.25‐OH vit D)
Svar: C, D
3:2a Det finns neuron som producerar hormoner. Vad kallas insöndringen av hormon från dessa celler? (0.5 p)
A. Exokrin sekretion
B. Endokrin sekretion
C. Neurokrin sekretion
D. Parakrin sekretion
E. Autokrin sekretion
Svar: c
3:2b Vilken av följande passar inte ihop med denna typ av reglering (se fråga 3:2a)? (0.5 p)
A. Somatostatin – GH
B. Somatostatin – insulin
C. Dopamin – prolaktin
D. GnRH – FSH
E. CRH – ACTH
Svar: b
3:3 Vilken av följande minskar resistensen i penis artärer? (1 p)
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)
A. stimulering av sympatiska nervsystemet
B. frisättning av kväveoxid (NO)
C. inhibering av det parasympatiska nervsystemet
D. fosfodiesterashämmare
E. ingen av ovanstående
Svar: b, d
3:4 Gösta har mått allt sämre senaste tiden. Han har ökat i vikt, fått en annorlunda fettfördelning (han är rund i
ansiktet och har fått en fettkudde i nacken). Både blodsocker och blodtryck ligger på gränsen till högt och han
är mycket trött. Vilka två diagnoser tänker du på i första hand? (1 p)
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)
A. Cushings sjukdom

Kodnummer:
B.
C.
D.
E.

Graves sjukdom
Metabola syndromet
Diabetes inspidus
Hyperaldosteronism

Svar: a och c
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Svara inom angivet utrymme.
3:5 Redogör för begreppet biorytm. Ge även två exempel på hormoner som har tydlig biorytm, hur dess
frisättning regleras och vad de har för funktion (4 p)
Svarsledning: Biorytm betyder att hormonets frisättning varierar under dygnet eller månaden (i vissa fall året – ej
så tydlig hos människa). Exempel: CRH/ACTH/cortisol som har en väldigt tydlig dygnsrytm med höga nivåer på
morgonen. GHRH/GH som frisätts ffa på natten. Ovarialcykelns hormoner som har en tydlig månadsrytm.
Hormonets funktion och reglering skall anges.
För att få full poäng skall det vara inte vara två hormoner i samma kedja som anges dvs ej tex både CRH och
ACTH som i slutändan leder till samma effekt dvs frisättning av kortisol.
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3:7 Redogör för neurohypofysens hormoner och dess effekter. I svaret ska även ingå var hormonerna
produceras, vad för slags hormon det är (dvs peptid, amin eller steroid), samt vilken typ av receptor som
medierar dess effekter. (4 p)

Svarsledning: Oxytocin och vasopressin (antidiuretiskt hormon) är peptidhormoner och frisätts från
neurohypofysen. De produceras dock inte där utan i de hypothalama kärnorna nucleus paraventricularis och
nucleus supraopticus. Både oxytocin och vasopressin binder till g‐proteinkopplade receptorer i cellmembranet.
Oxytocin stimulerar värkarbetet vid förlossning och mjölkejektionen vid amning. Vasopressin stimulerar
återreabsorptionen av vatten i njuren och när det frisätts i högre koncentrationer ger det även vasokonstriktion
och ökad frisättning av ACTH.
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Tema 4 Urinorgan & kroppsvätskor (15 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
4:1 En patient remitteras till dig för behandling av högt blodtryck. Du beställer ett antal prover och upptäcker att
han har mycket höga aldosteronkoncentrationer i plasma och gör den preliminära diagnosen Conn’s syndrom.
Under förutsättning att det inte sker någon förändring i elektrolytintag, vilken av följande förändringar (jämfört
med normalt) förväntar du dig finna?
B‐pH

P‐[K+]

K+‐uts. urin

Na+‐uts. urin

Plasma renin
konc.
↓
↑
↑
↓
↓

A.
↓
↓
↔
↔
B.
↑
↑
↑
↑
C.
↑
↑
↔
↓
D.
↑
↓
↔
↔
E.
↓
↓
↑
↓
Svar: D Alternativ D: Primärt ökad insöndring av aldsoteron (Conn’s syndrom) förväntas inducera hypokalemi och metabol
alkalos. Då aldosteron stimulerar reabsorptionen av Na+ och sekretionen av K+ i kortikala delen av samlingsrören borde det leda
till en minskning av Na+‐utsöndringen och ökning av K+‐utsöndringen i urinen. Utsöndringen av båda elektrolyterna
normaliseras efter ett tag och är i balans med intaget för respektive elektrolyt. Dock ger de kroniskt förhöjda aldosteronnivåerna
hypervolemi (ökning av ECV volymen) och hypertoni, vilket hämmar renininsöndringen.

4:2. Markera det alternativ som bäst beskriver skillnaderna mellan primär (ultrafiltrat) och sekundärurin som
bildas under ett dygn hos en frisk individ.
A.
B.
C.
D.
E.
Svar: C

Sekundärurinen har oftast en lägre osmolaritet än primärurinen
Sekundär‐ och primärurin innehåller samma glukoskoncentration
Sekundärurinen har en mindre volym än primärurinen
Sekundärurinen har högre koncentration av albumin än primärurinen
Volymen av såväl sekundärurin som primärurin påverkas i stor grad av plasmakoncentrationen av
vasopressin (ADH; antidiuretiskt hormon)
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Kortsvarsfrågor och ”mini‐essä”. Svara inom angivet utrymme.
4:3 Du utvärderar en exogen substans som har följande egenskaper:
‐ Substansen kan enbart utsöndras via njurarna.
‐ Substansen kan med standardmetoder detekteras i såväl plasma som urin.
‐ Substansen är liten (3 kDa) och saknar laddning
‐ Substansen reabsorberas INTE och det förekommer ingen sekretion
‐ Substansen har en kraftigt hämmande effekt på NKCC2 pumpar i nefronets TAL
‐ Substansen minskar sekretionen av H+ i tubulus
A) Namnge de två första lagren av filtrationsbarriären som substansen måste passera vid dess glomerulära
filtration, och beskriv hur dessa lager eventuellt påverkar substansens relativa filtrerbarhet. (2 p)
Svarsaspekt: fenestrerat endotel & basalmembran (GBM). Då substansen är mycket liten så bör inte dessa lager ha någon
inverkan på filtrationen (relativ filtrerbarhet = 1).

B) Beskriv hur Du skulle gå tillväga (lämplig metod) för att bestämma njurclerance för den aktuella substansen och
ange ett numeriskt värde (och enhet) som kan vara rimligt. (2p)
Svarsaspekt: Clearancemetod (som för Inulin). Kan göra en urinsamling och ta ett blodprov.
Formel för clearance: CLx = Urinkoncentration * Urinflöde / Plasmakoncentration
Då substansen är liten (relativ filtrerbarhet 1) och endast utsöndras via njurarna, samt inte har någon reabsorption eller
sekretion så bör clearance vara ca 120 ml/min.
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C) Baserat på substansens egenskaper (enligt beskrivning ovan), vilken av följande förändringar förväntar du dig
att finna hos individen då koncentrationen av substansen nått sitt maximum i njuren? (1p, ringa in rätt svar)

A.
B.
C.
D.
E.
Svar: E

GFR

Motstånd afferent
arteriole

Hydrostat. tryck
i glomeruluskap.

Myogena
responsen

↑
↓
↓
↓
↑

↔
↔
↑
↑
↓

↓
↑
↑
↓
↑

↔
↔
↓
↑
↔

4:4 Diskutera om/hur substansen eventuellt kan påverka syntes och frisättning av vasopressin (ADH; antidiuretiskt
hormon) hos en individ som är fastande. Oavsett vad du kommer fram till skall ditt svar innehålla tydliga
motiveringar. (2p)
Svarsaspekt: Frågan har inget bestämt svar utan man kan tänka sig flera olika scenarion. Viktigast är att studenten kan resonera
och diskutera fysiologiska stimuli för syntes och frisättning av aldosteron och ADH. Studenten ska känna till att hämning av
NKCC2, likt diuretikabehandling med furosemid, bör leda till vatten och elektrolytförluster, vilket i sin tur kan påverka blodvolym
och plasmaosmolaritet. Relativa förändringar av osmolaritet är ett starkare stimulus för ADH frisättning jmf med minskning av
blodvolymen. Man kan även tänka sig en påverkan på reninfrisättning som indirekt skulle leda till ökade aldosteron & ADH
nivåer RAAS).

Kodnummer:

DFM2 Tentamen

2017‐03‐17
*JW*

__________________________________________________________________________________
Skriv ej ovanför Linjen
4:5 Cellens och organismens funktioner är beroende av att pH ej avviker från det normala, pH‐reglering är en del i
homeostasen.
A) Ange normalt syrabas status för arteriellt blod. Förklara de tre termer som beskriver syra‐bas status. Jämför
med förhållandena ute i vävnaderna. (2p)
B) Beskriv mekanismer för hur syrabas status kan hållas konstant, och hur förändringar korrigeras, på kort och
lång sikt. (2p)
C) Acidos kan orsakas av flyktig syra eller av icke‐flyktig syra. Vilken är den flyktiga syran? Ge ett exempel på en
icke‐flyktig syra. Ange i tabellen på nästa sida vilka förändringar Du förväntar Dig vid acidos orsakad av ansamling
av icke‐flyktig syra. Jämför med vad som händer vid en akut ansamling av flyktig syra (alltså utan kompensation)
(ökning ↑ /minskning ↓ /oförändrat ‐ ). (2 p)
Svarsaspekt
a) Normalt syrabas status för arteriellt blod: pH = 7,35 ‐ 7,45; pCO2 = 5,3 kPa; BE (base excess) = 0±3. pH och pCO2 : se
kompendiet ur Människokroppens kemi.
BE = base excess, förändringen i sammanlagda halten av buffrande baser (BB). Förklaras enklast genom att betrakta blodets
buffertar:

(Resp. acidos: 

Metabol acidos:

CO2 + 2H2O H2CO3 + H2O  HCO3- + H3O+
syra
bas
(Resp. acidos: 
Metabol acidos:

protH + H2O  prot- + H3O+
syror
baser



Överst, vätekarbonatsystemet. Nederst, icke‐vätekarbonat‐systemet (alla buffertar utom vätekarbonat), främst proteinbuffert
(sidokedjan på histidin) och fosfatbuffert. Buffer base (BB) är summan av buffrande baser i de två jämvikterna (HCO3‐ samt prot‐).
BB sjunker vid metabol acidos. BB konstant (men ändrad sammansättning) vid resp. acidos.
I perifer vävnad är det lite surare (pH närmare 7) främst beroende på att pCO2 är högre. Halten buffrande baser är
troligen olika i olika vävnader, beroende på cellernas protein innehåll. Dock, BE torde vara nära noll även i perifer vävnad, som ju
har lägre pH främst av respiratorisk orsak (resp. acidos ändrar ju ej totalhalten buffrande baser, men dess sammansättning).

b) pH hålles konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna, det omedelbara försvaret är själva buffringen, alltså
att buffertjämvikterna förskjutes, T ex reagerar tillförda protoner med buffrande baser. Buffringen är momentan, detta är den
snabbaste mekanismen.
Därefter återföres buffertarnas jämviktslägen (och pH) mot det normala genom att komponenter i dessa buffertar kan
utsöndras från kroppen, via lunga och njure. Genom andningen regleras mängden koldioxid i kroppsvätskorna (respiratorisk
kompensation). Därmed ändras jämviktslägena i blodets buffertar, och pH. Andningen ändras snabbt, inom någon minut.
Njuren bidrar till reglering av pH genom ökad/minskad utsöndring av syror i urin, framför allt NH4+ samt H2PO4‐. Även genom att
justera utsöndringen av vätekarbonat (HCO3‐) i urin. Förändringar i dessa mekanismer tar längre tid, man brukar säga timmar –
kanske upp till ett dygn för ökad utsöndring av ammoniumjon i urin. I levern ändras utsöndringen av kväve, från urea till
ammoniumjon.
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Acidos på grund av:

pCO2 i
blod

Buffer base
(BB) i blod

HCO3‐
i blod

Urinutsönd.
NH4+

Anjon gap
i plasma

K+ i
plasma

Icke flyktig syra
Akut ökning flyktig
syra.
c) Kolsyra är den flyktiga syran, som ger respiratorisk acidos. Vid akut (ej kompenserad) respiratorisk acidos förskjutes blodets
buffertar enligt fig ovan, detta ger att HCO3‐ ökar, prot‐ minskar, BE ändras ej. Ketonkroppar och mjölksyra är exempel på icke
flyktiga syror, som ger metabol acidos. Vid metabol acidos förskjuts blodets buffertar enligt fig ovan, de olika buffrande baserna
reagerar med protoner, BB minskar, BE blir negativt.
Surheten från icke‐flyktiga syror utsöndras normalt i urinen, då detta ej fungerar uppkommer metabol acidos.

Acidos på grund av:
Icke flyktig syra
Akut ökning flyktig
syra.

Buffer
base (BB)
i blod
↓
-

PCO2 i
blod

HCO3i blod

Urinutsöndr.
NH4+

Anjon gap i
plasma

K+ i
plasma

↓

↓

↑

↑

↑

↑

↑

-

-

-
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Tema 5 Människan i rörelse (21 p)
Snön har smält, ljuset kommer åter och
med detta inte bara lättare tillgänglig
utomhusträning utan
också…bröllopssäsongen!
Du blir inbjuden till ett storslaget
sådant (HURRA!). Du har bara två
problem:
1. Efter vinterns tentapluggsfika
kommer du inte längre i din
frack/aftonklänning
2. Du upptäcker till din förfäran att du
på senaste gasquen fått en stor reva i
din frack/aftonklänning (ATTANS!).
Fram åker nål och tråd, däremot hittar
du inte fingerborgen…
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
5:1 Vilket av följande alternativ beskriver de rörelser som behöver tas ut i höftleden för att kunna sitta i
skräddarställning?
A. Inåtrotation, extension och abduktion
B. Inåtrotation, flexion och abduktion
C. Inåtrotation, flexion och adduktion
D. Utåtrotation, flexion och abduktion
E. Utåtrotation, flexion och adduktion
Facit: D
5:2 För att hålla i en nål använder du pincettgreppet. Vilken CMC‐led har störst rörlighetsomfång?
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V
Facit: A
5:3 Plötsligt sticker du nålen i vänster tummes fingerblomma (AJ!) och inspekterar noggrant hela vänster
handflata för att leta efter ytterligare skador, delvis genom en flexion i armbågsleden. M. biceps brachii är bra på
flexion. Vilket av följande alternativ anger andra rörelser som m. biceps brachii också kan utföra?
A. Pronation av underarmen och flexion i axelleden
B. Pronation av underarmen och extension i axelleden
C. Pronation av underarmen och adduktion i axelleden
D. Supination av underarmen och extension i axelleden
E. Supination av underarmen och flexion i axelleden
Facit: E
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5:4 Smärtan från tummens fingerblomma stämmer överens med ett dermatom och en perifer nerv. Vilket av
följande alternativ anger korrekt kombination av dessa?
A. C6 ‐ n. radialis
B. C7 ‐ n. radialis
C. C6 ‐ n. medianus
D. C7 ‐ n. medianus
E. C8 ‐ n. medianus
Svar: C
5:5 Du reser dig från golvet för att hämta ett plåster. Vilket av följande alternativ anger muskler som alla arbetar
koncentriskt under uppåtresningen?
A. M. gluteus medius, m. gastrocnemius, m. sartorius
B. M. gluteus maximus, m. soleus, m. sartorius
C. M. gluteus medius, m. tibialis anterior, m. soleus
D. M. gluteus maximus, m. vastus intermedius, m. soleus
E. M. gluteus medius, m. semitendinosus, m. tibialis anterior
Svar: D
5:6 Du känner dig lite stel i ryggen efter allt sittande. Facettlederna i kotpelaren är vinklade så att olika rörelser
har mer rörelseomfång cervikalt/thorakalt/lumbalt. Vilket av följande alternativ anger det som har störst
rörelseomfång i lumbalregionen?
A. Flexion/extension
B. Rotation
C. Lateralflexion
D. Abduktion/adduktion
E. Supination/pronation
Svar: A
5:7 Du känner dig även stel i knälederna efter skräddarpositionen. Vilket av följande alternativ anger den struktur
som förhindrar förskjutning av tibia bakåt i förhållande till femurkondylerna?
A. lig. patella
B. lig. cruciatum anterior
C. lig. collaterale laterale
D. lig. cruciatum posterior
E. lig. collaterale mediale

Facit: D
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5:8 Dina plåster ligger högst upp i badrumsskåpet så du måste verkligen sträcka på dig för att nå. Du minns en
gång en resttenta och att skulderbladet var viktigt för rörligheten i axeln. Redogör för skulderbladets olika rörelser
och ange för två av dessa rörelser en muskel som ger kraft till den. (4p)
Tips: Glöm inte att tydligt ange vilken rörelse som vilken muskel bidrar till.
Svarsledning: Följande muskler är exempel, fler rätta alternativ finns.
Elevation/depression. Muskler: Levator scapulae/Trapezius (ascendens)
Protraktion/retraktion. Muskler: Serratus anterior/ rhomboideus
Utåt‐uppåtrotation/Inåt‐nedåtrotation. Muskler: Trapezius (descendens)/ rhomboideus
Poängsättning: 0,5p vardera för elevation/depression/protraktion/retraktion/Utåttrotation/Inåtrotation och 0,5p
per korrekt angiven muskel.
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5:9 Du inser att för att gå ner i vikt och komma i frack/ aftonklänning igen behöver du träna regelbundet och
börjar en 3 månaders träningsperiod med huvudsakligen konditionsträning. Du märker att du går ner i vikt, men
framförallt blir det inte lika jobbigt att springa som innan träningsperioden. A) Redogör för hur en ökad
syreleverans till de aktiva muskelfibrerna uppnås i samband med ett träningspass samt hur systemcirkulationen
anpassas till de ändrade perfusionskraven som råder vid arbete jämfört med i vila. B) Förklara vidare de
förändringar som sker på längre sikt avseende hjärtats pumpförmåga – vilka adaptationer leder till att
hjärtfrekvensen på samma submaximala arbetsnivå är lägre efter 3 månaders konditionsträning? (6 p)

Svarsledning: ökat blodflöde till arbetande muskler (‐‐> ökad mängd syre per tidsenhet), ökat antal perfunderade
kapillärer vilket ger minskade diffusionsavstånd, samt ökad extraktion av syre från blodet p.g.a. Bohr‐effekt och ökad
konc.gradient. 1,5 p
Ökad hjärtfrekvens och slagvolym p.g.a. ökad sympatikusaktivitet (via stimulans från motorcortex/hypothalamus)
ger ökad hjärtminutvolym. Systoliskt blodtryck stiger. Perifera resistansen sjunker beroende på arbetets intensitet
och omfattning.
Ökat venöst återflöde genom muskelrörelser och mobilisering av blod från splanchnicusorgan.
Omfördelning av vävnadsblodflödet! Minskat flöde till viscerala organ, ökat i arbetande muskler p.g.a. lokalkemisk
kontroll. 2,5 p
Ökad preload pga ökad blodvolym, ökad inner diameter på v kammare, v kammare hypertrofi leder till ökad SV och
därmed lägre HF. 2 p
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Eventuell fortsättning på fråga 5:9
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5:10 I bindväven finns många olika celltyper. En av dessa kan i vissa fall ge upphov till allvarliga allergiska
reaktioner. Vilken är cellen? Nämn minst TRE olika substanser som lagras i cellens granula och kan frisättas i
bindväven? Vad hittar man på cellens yta, som fångar upp allergen? (3 p)
Svarsaspekt:

Mastcell.

Mastcellsgranula innehåller:
Heparin. Ger den metakromatiska färgningen. Anti‐koagulans.
Histamin. Frisättning av histamin till bindvävens intercellularsubstans leder till vasodilatation (ger rodnad)
och ökad kärlpermeabilitet (ger svullnad).
ECF‐A (= eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis). Attraherar eosinofila granulocyter till platsen för
frisättning.
NCF (= neutrophil chemotactic factor). Attraherar neutrofila granulocyter till platsen för frisättning.
Proteolytiska enzymer (serinproteaser). Aktiverar bl.a. kininer (bradykinin ger smärta).
På ytan av mastceller finns Fc‐receptorer till vilka antikroppsmolekyler av typen IgE är förankrade.
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5:11 Människan har två typer av sinnesorgan som är specifika för muskulaturen. Den ena reagerar på en muskels
passiva sträckning, den andra på en muskels aktiva kontraktion. Ange respektive sinnesorgan. (1 p).
Svarsaspekt: Muskelspolar svarar på passiv sträckning, Golgi senorgan på kontraktion.

TENTAMEN Den friska människan 2, 2016-06-02
Maxpoäng: 75
Mappnr:

Sida 1 (27)
Poäng för godkänt: 50
Poäng:

Tema 1. Blod & Immunsystemet (12 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
1:1 Vilket av följande påståenden om plasmaproteiner är rätt?
A. Plasmaproteiner syntetiseras endast i levern.
B. Plasmaproteiner motsvarar ungefär 60% av blodplasman.
C. CRP är ett så kallat akutfasprotein vars koncentration i blodet minskar i samband
med inflammationer som vid en bakterieinfektion.
D. Transferrin är ett järntransporterande glykoprotein.
E. Lipoproteinpartiklar i blodet är uppbyggda av proteiner och triacylglyceroler i
kärnan samt av fosfolipider, kolesterol och kolesterylestrar på ytan.
Svar: D
1:2 Vilka celler kan producera immunglobuliner (antikroppar)?
A. Makrofager
B. Endast B-celler
C. Basofila granulocyter
D. T-celler och B-celler
E. Endast T-celler
Svar: B
1:3 Vilken/vilka av följande celler påbörjar sin utveckling i benmärgen?
A. Eosinofila granulocyter
B. Neutrofila granulocyter
C. NK-celler
D. Monocyter
E. Alla alternativ är rätt
Svar: E
Kommentar efter genomförd rättning: Alla vita blodkroppar (även NK celler) påbörjar sin
utveckling i benmärgen.
1:4 Vilket/vilka påståenden om molekylgruppen cytokiner är rätt?
(0,5 poäng för varje rätt svar, -0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)

A. Cytokiner inkluderar molekyler från vitt skilda grupper, t ex glykolipider,
glukaner och polypeptider.
B. Vissa cytokiner aktiverar T-celler.
C. Gemensamt för alla cytokiner är att de endast kan påverka funktionen hos olika
vita blodkroppar; de kan ej påverka andra typer av celler.
D. Det finns cytokiner som kan produceras av andra celler än vita blodkroppar,
exempelvis av leverceller.
E. Cytokiner kan inte verka endokrint.
Svar: B och D
Kommentar efter genomförd rättning: Cytokinerna är polypeptider (inte molekyler från vitt
skilda grupper). Därför är alternativ A fel.
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Kortsvarsfrågor och ”mini-essä”. Svara inom angivet utrymme.
1:5 Beskriv kortfattat funktionen för s k MHC-molekyler (högst 5 meningar). Det finns två
klasser av sådana molekyler, inkludera i din beskrivning en viktig funktionell skillnad mellan
dessa klasser. (3 p)
Svar:
Svarsaspekt: 1) MHC-molekyler presenterar främmande antigen (vanligen peptider) för olika
typer av T-celler, vilket kan leda till aktivering av proliferation eller effektorfunktion
(cytotoxicitet eller cytokinproduktion). 2a) MHC klass I-molekyler presenterar huvudsakligen
antigen som producerats av den cell som uttrycker MHC klass I molekylen, medan MHC
klass-II molekyler huvudsakligen presenterar antigen som har tagits upp från
extracellulärvätskan och alltså har producerats av andra celler (eller mikrorganismer). 2b)
MHC klass I-molekyler aktiverar CD8+ T-mördarceller, MHC klass II molekyler aktiverar CD4+
T-hjälpceller (en av 2a och 2b) räcker för 1 p på den delen av frågan.
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1:6 Ge två exempel på opolära (hydrofoba) substanser som binds och transporteras av
albumin samt beskriv de strukturella förutsättningarna hos albumin för denna transport.
(1 p)
Svar:
Transportprotein för exempelvis fria fettsyror och bilirubin. Albumin har hydrofoba kaviteter
(fickor) i tertiärstrukturen klädda med opolära aminosyrors sidogrupper där hydrofoba
molekyler kan binda in och följa med till olika delar av kärlsystemet.
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1:7 Redogör för thymus struktur, funktion och lokalisation. Inkludera processer som är
involverade i bildningen av T-lymfocyter. (4 p)
Svar:

SVARSASPEKT: För 4p förväntas att det mesta av nedanstående aspekter beskrivits på ett
korrekt sätt:
a) Grov beskrivning av anatomisk lokalisation; förekomst av lobuli med cortex och medulla
samt Hassalls kroppar (med beskrivning) i medulla; avsaknad av groddcentra. Cytoretikel,
epitelcellstyper, makrofager, dendritiska celler, blod-thymusbarriär.
b) organets vitala betydelse, ålders- eller stressrelaterad involution, lymfocytproduktion och
bildning av ”thymushormoner”.
c) kraftig proliferation men också stor cellförlust genom apoptos; positiv och negativ
selektion; CD4, CD8, cellexport; helperceller, killerceller, regulatoriska T-celler, intraepiteliala
lymfocyter, NK-celler och NKT-celler.
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Tema 2. Cirkulation & respiration (15 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
2:1 Vilka av följande kompensatoriska förändringar sker vid en akut minskning av det
arteriella blodtrycket?
(0,5 poäng för varje rätt svar, -0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)

A. Minskad fyrningsfrekvens i parasympatiska nerver till hjärtat
B. Minskad reninfrisättning
C. Minskad fyrningsfrekvens i afferenterna från sinus caroticus
D. Minskad fyrningsfrekvens i sympatiska nerver till skelettmuskulaturens resistanskärl
E. Minskad myokardkontraktilitet
Svar: A och C är korrekt! En minskning av blodtrycket ger minskad sträckning av baroreceptorerna och därmed
minskad fyrningsfrekvens i sinusnerven. Detta leder till minskat parasympatiskt utflöde från kardiovaskulära
centrat i hjärnstammen till hjärtat. Kompensationsmekanismer som aktiveras är bl.a. ökad sympatikusaktivitet
vilket leder till ökad aktivitet i vasomotornerverna till skelettmuskulaturens resistanskärl samt ökad
myokardkontraktilitet. Minskat njurblodflöde p.g.a. blodtrycksfallet stimulerar till ökad frisättning av renin.

2:2 Vilka av följande förändringar lokalt i vävnaden kan förväntas ge upphov till
kontraktion av resistanskärlens glatta muskulatur?
(0,5 poäng för varje rätt svar, -0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)

A. Ökad flödeshastighet i arterioli
B. Ökad aktivitet i vasomotornerverna
C. Ökad vävnadsmetabolism
D. Ökad väggspänning i arterioli
E. Hypoxi i vävnaden
Svar: B och D! Ökad flödeshastighet ger flödesmedierad frisättning av kväveoxid som relaxerar glatt
muskel. Ökad vävnadsmetabolism ger liksom hypoxi upphov till kärlrelaxerande metaboliter i vävnaden. Ökad
väggspänning (p.g.a. ökat tryck) aktiverar sträckkänsliga jonkanaler i GM och inducerar kontraktion (myogen
mekanism) liksom ökad aktivitet i vasomotornerverna genom frisättning av noradrenalin och alfareceptoraktivering.

2:3 Vid vilket av följande alternativ finner man samtidigt sänkt arteriellt Pco2 och sänkt
arteriellt Po2? (ange bara ett av alternativen A-E)
A. Vistelse på hög höjd
B. Alveolär hypoventilation
C. Hårt muskelarbete
D. Sömn
E. Både A och C
Svar: A
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2:4 Vid vilket/vilka av följande tillstånd har hemoglobinet en ökad affinitet till oxygen?
(0,5 poäng för varje rätt svar, -0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)

A.
B.
C.
D.
E.

Acidos i vävnader
Ökad vävnadstemperatur
Kolmonoxidförgiftning
Respiratorisk alkalos
Ökad mängd 2,3-DPG i blodet
Svar: c och d

2:5 Vilket av dessa påståenden rörande bröstkorgsvägg och andning är korrekt?
A. Revbenen sammanbinds av glatt muskulatur med olika fiberriktning.
B. I bröstkorgsväggen löper intercostalartärer mellan musculus intercostalis internus
och musculus intercostalis intimus (där dessa lager förekommer).
C. Vid en normal utandning har diafragma störst betydelse av andningsmusklerna.
D. Recessus costodiaphragmaticus omges till ungefär lika delar av pleura parietale och
pleura viscerale och är störst efter utandning
E. Vid viloläge (efter utandning) kan den nedre lunggränsen uppskattas med hjälp av
nivån av revbenen 6-10 på vissa definierade platser, och är identisk med den nedre
pleuragränsen
Svar: B är rätt. A är fel eftersom andningsmuskulaturen inte består av glatt
muskulatur (utan av skelettmuskulatur). C är fel eftersom den normala
utandningen är passiv och inte engagerar andningsmuskulaturen i någon
signifikant grad. D är fel eftersom recessus omges av två olika delar av pleura
parietale (de anatomiska delarna pleura costalis & pleura diaphragmatica). E är fel
eftersom det efter utandning föreligger en tydlig nivåskillnad mellan lunggräns
och pleuragräns, motsvarande ungefär 2 revben.
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Kortsvarsfrågor och ”mini-essä”. Svara inom angivet utrymme.
2:6 Vilka organ/organsystem svarar mot de givna värdena i tabellen beträffande procentuell
andel av hjärtminutvolymen samt totalt blodflöde vid vila respektive tungt fysiskt arbete. Du
har att välja mellan fem olika alternativ: Hjärna, Hjärta, Njure, Hud, och Skelettmuskulatur.
(2 p)
Vila:
(Hjärtminutvolym ~5L/min)
Organ

Tungt fysiskt arbete:
(Hjärtminutvolym ~25 L/min)

%

L/min

%

L/min

A.

5

~0,3

5

~1,3

B.

15

~0,8

72

~18

C.

15

~0,8

4

~1

D.

22

~1,2

3

~0,7

Svar: A) Hjärta, B) Muskel, C) Hjärna, D) Njure
Kommentar efter genomförd rättning: Hjärtats genomblödning ökar i paritet med ökningen i
hjärtminutvolym (på grund av ökat arbete hos hjärtmuskeln), d.v.s. cirka 5 gånger i det aktuella
fallet. Skelettmuskulaturen har ett lågt viloblodflöde som kommer att öka kraftigt vid fysiskt arbete
(metabol reglering). Merparten av hjärtminutvolymen kommer att distribueras till arbetande
muskler. Hjärnans genomblödning ändras inte påtagligt vid fysisk aktivitet och kommer då erhålla
en procentuell lägre andel av hjärtminutvolymen. Cirka en fjärdedel av hjärtminutvolymen går i
vila till njurarna. I samband med fysiskt arbete tenderar njurblodflödet att minska på grund av
sympatikuspåslag vilket kommer innebära en avsevärt lägre andel av hjärtminutvolymen. Hudens
genomblödning är i vila relativt låg men kommer att öka markant vid hårt fysiskt arbete
(värmeavgivning), dock ej lika mycket som för skelettmuskulaturen.

2:7 Varför föreligger risk för lungödem vid nedsatt pumpfunktion hos vänsterhjärtat? (1 p)
Svar: Nedsatt pumpfunktion hos vänster kammare ger stas i lungkretsloppet och därmed
ökat hydrostatiskt kapillärtryck, vilket i sin tur leder till ökad filtration av plasma ut i
lungvävnaden.
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2:8 A) Ange två andningsmuskler som är aktiva under forcerad utandning. B) När under en
forcerad utandning är flödet som högst? (2 p)
Svar:

a) bukmuskulaturen (eller namngivna specifika muskler) och de interna
interkostalmusklerna, b)alldeles i början av en forcerad utandning (därefter reduceras
maximala flödet av att lungvolymen och luftvägarnas dimensioner gradvis minskar)
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2:9 Alla muskeltyper aktiveras genom att Ca2+-koncentrationen i cytoplasman ökar. Ca2+
aktiverar de kontraktila proteinerna på olika sätt i olika muskler. A) Förklara och jämför de
cellulära mekanismer som ger ökning av kalcium i skelettmuskulatur och hjärta efter
membranaktivering. B) Förklara och jämför hur aktin-myosin interaktionen aktiveras i
skelettmuskulatur, hjärtmuskel och glatt muskulatur. (5 p)
Svar:
Tänkt svar: A) I skelettmuskulatur leder en aktionspotential till att den spänningsbeoende
dihydropyridinreceptorn aktiveras och stimulerar ryanodinreceptorn att frisätta Ca2+ från
sarkoplasmatiskt retikel (SR). I hjärtmuskel är SR mindre utvecklat med en annan organisation av
SR/T-tubuli. Vid membranaktivering, depolarisering, öppnar L-typ-kanaler vilket leder till att Ca2+
strömmar in i cellen. Ryanodinreceptorn i hjärta är Ca2+ känslig och vi har en kalciuminducerad
Ca2- frisättning. B) I tvärstrimmig muskulatur binder Ca 2+ till troponin C vilket ger en
konformatinsförändring i Troponin/Tropomyosin komplexet och en friläggning av ”aktiva site” på
aktin så myosin kan interagera. Troponin i hjärtat har en lägre affinitet för Ca 2+ och dess känslighet
kan moduleras (minskar) vid fosforylering av Troponin I (till skillnad från situationen i
skelettmuskel). I glatt muskulatur sker aktiveringen via de tjocka filamenten, genom att Ca2+
binder till kalmodulin som sen aktiverar myosin light chain kinase som fosforylerar de regulatoriska
lätta kedjorna på myosin molekylen.

TENTAMEN Den friska människan 2, 2016-06-02
Maxpoäng: 75
Mappnr:

Sida 10 (27)
Poäng för godkänt: 50
Poäng:

Tema 3. Endokrinologi & reproduktion (12 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt svarsalternativ på respektive fråga. Endast ett alternativ är rätt
på frågorna i Tema 3. 0,5 p per fråga.
3:1 Vilken av följande har sin huvudsakliga effekt i skelettet?
A. RANKL
B. Vasopressin
C. CRH
D. Adrenalin
E. Cholecystokinin
Svar: A
3:2 Vilket av nedanstående hormon är minst viktigt för calciumomsättningen i kroppen?
A. PTH
B. Vitamin D
C. Kalcitonin
D. FGF-23
E. Östradiol
Svar: E
3:3 Hur kan kortisol påverka syntesen av adrenalin?
A. Kortisol stimulerar PNMT
B. Kortisol ökar glukoskoncentrationen i blodet och därmed ökar substrat för
adrenalinbildningen
C. Via mineralokortiokoidreceptorer
D. Kortisol påverkar inte syntesen av adrenalin
E. Via feedbackinhibition
Svar: A
3:4 Var finns eminentia mediana?
A. I binjuren
B. I hypofysens övre del
C. I ovariets corpus luteum
D. I de Langerhanska cellöarna
E. I hypofysens mellanlob
Svar: B
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3:5 I vilka celler bildas PTH?
A. Betaceller
B. Laktotrofa celler
C. Huvudceller
D. Kromafina celler
E. C-celler
Svar: C
3:6 Vilken av nedanstående är minst viktig för tillväxten under de första levnadsåren?
A. Insulin
B. Tillväxthormon (GH)
C. IGF-1
D. Thyroideahormon
E. Östradiol/Testosteron
Svar: E
3:7 Vad är Addisons sjukdom?
A. Ett hypofysadenom som ger upphov till överproduktion av ACTH
B. En binjuretumör som ger upphov till för mycket kortisol
C. En autoimmun sjukdom i hypofysen som ger hypofyssvikt
D. En autoimmun sjukdom i binjuren som ger binjurebarkssvikt
E. En överproduktion av parathyroideahormon
Svar: D
3:8 Vilket av följande kan man förvänta sig vid ökad bindning mellan ett hormon och ett
plasmaprotein (så kallat bindarprotein)?
A. Ökad nedbrytning av hormonet
B. Minskad halveringstid av hormonet
C. Ökad aktivitet av hormonet
D. Ökad feedbackinhibition från hormonet
E. Minskad nybildning av hormonet
Svar: B
Denna fråga utgår från tentamen då alternativen var felaktiga.

TENTAMEN Den friska människan 2, 2016-06-02
Maxpoäng: 75
Mappnr:

Sida 12 (27)
Poäng för godkänt: 50
Poäng:

Kortsvarsfrågor och ”mini-essä”. Svara inom angivet utrymme.
3:9 Hur regleras frisättningen av aldosteron? (2 p)
Svar:
Framför allt via RAS (renin-angiotensin-systemet) och kaliumnivån i blodet (dessa krävs för
full poäng). Även ACTH har betydelse för frisättningen av aldosteron.

3:10 Ange två karaktäristiska tecken/symtom vid primär hyperaldosteronism. (1 p)
Svar:
Högt blodtryck, hypokalemi
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3:11 Redogör för den hormonella regleringen av ovariets funktion samt hormonförändringar
under menstruationscykeln. Redogörelsen skall innehålla en beskrivning av hur ovariet
regleras (ovarialcykeln), vilka hormoner som är involverade samt hur hormonnivåerna
förändras under ovarialcykeln. Ange även hur uterusslemhinnan förändras under
menstruationscykeln. (5 p)
Svar:

HPO-axeln "driver" och reglerar menstruationscykeln. Hypothalamiska neuron syntetiseras,
lagrar och frisätter GnRH till portablodflödet ned till hypofysens framlob (adenohypofysen)
där GnRH binder till receptorer på gonadotropa celler som i sin tur resulterar i syntes och
frisättning av LH och FSH ut i blodbanan. LH och FSH stimulerar ovariet att syntetisera och
frisätta könssteroider (östrogen och progesteron men även testosteron). Ovariet producerar
även peptiderna inhibin och activin som tillsammans med ovariesteroiderna utövar både en
positiv och negativ feed-back på hypothalmus och hypofysen. (2 p)
Menstruationscykeln kan delas upp i en ovariecykel och en endometriecykel
(uterusslemhinnans) som reflekterar östrogenets och progesteronets cykliska variation.
Ovariecykeln: Första delen kallas follikelfas (dag 1 - ca 14). Under denna fas stimulerar FSH
en follikel att utvecklas fullständigt. Under denna fas producerar granulosa-cellerna i den
växande follikeln östrogen, vilket stimulerar tillväxt av uterusslemhinnan.
En snabb stegring av östrogen ca dag 10-14 resulterar i en LH topp och ovulation. Efter
ägglossning omvandlas follikeln till corpus luteum och den fasen kallas lutealfasen. Under
lutealfasen ökar progesteron och östrogenfrisättningen vilket stimulerar tillväxt av
endometriet. Dag 24-28 avtar corpus luteums aktivitet snabbt och progesteron- och
östrogenproduktionen minskar snabbt. (1.5p)
Endometriecykeln: Dag 1 = menstruation, uterusslemhinnan är som tunnast dag 5-7.
Därefter tar proliferationsfasen över och slemhinnan byggs upp. Mitt i menscykeln (dag 14)
övergår den i den sk sekretionsfasen som stimuleras av progesteron och östrogen (från
corpus luteum). Mot slutet av menscykeln sjunker progesteron- och östrogenproduktionen
snabbt och resulterar i en blödning. (1.5p)

TENTAMEN Den friska människan 2, 2016-06-02
Maxpoäng: 75
Mappnr:

Sida 14 (27)
Poäng för godkänt: 50
Poäng:

Tema 4. Urinorgan & kroppsvätskor (15 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
4:1 Följande laboratoriedata erhölls från en patient med nydebuterad typ 1 diabetes:
Urinflöde = 1.0 ml/min
Inulinkoncentration i urin = 1 mg/ml
Ureakoncentration i urin = 60 mg/ml
Inulinkoncentration i plasma = 0.01 mg/ml
Ureakoncentration i plasma = 0.3 mg/ml
Hematokrit: 40
Hur stor är den uppskattade glomerulära filtrationshastigheten (eGFR)?
A. 200 ml/min
B. 167 ml/min
C. 100 ml/min
D. 80 ml/min
E. 40 ml/min
Rätt svar: C Inulinclearance är ett mått på GFR. Clearance för inulin = koncentration inulin i

urin (1 mg/ml) x urinflödet (1 ml/min) ÷ inulinkoncentrationen i plasma (0.01 mg/ml) = 100
ml/min. Info om urea och Hct är onödig information.
4:2 Vilket av följande påståenden är korrekt gällande den tubulära
återkopplingsmekanismen (TGF)? (1p)
A. Minskat upptag av NaCl i macula densa leder till kontraktion av den afferenta
arteriolen.
B. Minskat upptag av NaCl i macula densa leder till kontraktion av den efferenta
arteriolen.
C. Ökat upptag av NaCl i macula densa leder till dilatation av den afferenta arteriolen.
D. Ökat upptag av NaCl i macula densa leder till kontraktion av den afferenta
arteriolen.
E. Ökat upptag av NaCl i macula densa leder till dilatation av den efferenta arteriolen.
Rätt svar: D
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4:3 I Siggaard-Andersens terminologi, vad innebär BE (Base Excess)?
A. Summan av vätekarbonat samt övriga buffrande baser (= prot-).
B. Summan av de buffrande baserna minskat med summan av de buffrande syrorna.
C. Förändringen av summahalten buffertar jämfört med individens
normalkoncentration av buffertar. Ökning av BB ger ett positivt BE, minskning av BB
ger ett negativt BE.
D. Förändringen av summahalten buffrande baser jämfört med individens
normalkoncentration av buffrande baser. Ökning av BB ger ett positivt BE, minskning
av BB ger ett negativt BE.
E. Summan av de buffrande baserna minskat med summan av de buffrande syrorna.
Svar: D Jämför SyBa, OsTo, Ellyt, kapitel 1.11.

4:4 Vad är rätt angående osmotiskt aktiva lösta ämnen i blodets plasma?
A. Alla lösta ämnen i plasma påverkar toniciteten, bara glukos påverkar det
kolloidosmotiska trycket.
B. Nästan alla lösta ämnen i plasma (utom urea) påverkar toniciteten, bara glukos
påverkar det kolloidosmotiska trycket.
C. Bara stora proteiner i plasma påverkar toniciteten, nästan alla lösta ämnen i plasma
(utom urea) påverkar det kolloidosmotiska trycket.
D. Nästan alla lösta ämnen i plasma (utom urea) påverkar toniciteten, bara stora
proteiner påverkar det kolloidosmotiska trycket.
E. Bara glukos och koksalt i plasma påverkar toniciteten, bara stora proteiner påverkar
det kolloidosmotiska trycket.
Rätt svar: D Jämför SyBa, OsTo, Ellyt, kapitel 2.5

4:5 I vilken del av nefronet förväntas merparten av vattenreabsorptionen ske hos en
kraftigt dehydrerad och hyperglykemisk patient med typ 1 diabetes som samtidigt har
kraftigt förhöjd plasmanivå av ADH?
A. Nedåtgående tunna delen av Henles slynga
B. Samlingsrören
C. Distala tubulus
D. Proximala tubulus
E. Uppåtgående tjocka delen av Henle’s slynga (TAL)
Rätt svar: D

Kommentar efter genomförd rättning: B och C var vanliga fel på denna fråga. I PxT sker ca 70
% av vattenreabsorptionen. I detta segment kommer alltid reabsorptionen att vara störst,
oavset hydereringsgrad och hormonell status.
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Kortsvarsfrågor och ”mini-essä”. Svara inom angivet utrymme.
4:6 Vad är den huvudsakliga skillnaden mellan segment C och D med avseende på
hanteringen av vatten och NaCl. (1 p)
Svar:
C: reabsorption av vatten
D: reabsorption av NaCl

4:7 Vid såväl typ 1 som typ 2 diabetes så kan mikroalbuminuri förekomma, speciellt vid
längre tids sjukdom. A) Vilka faktorer avgör ett ämnes förmåga att passera den glomerulära
filtrationsbarriären? B) Förklara varför förekomst av albumin i urinen kan användas som ett
prognostiskt verktyg (dvs. vad antyder det?). (2 p)
Svar:
Framförallt storlek, men även laddning, spelar en avgörande roll för filtrationsegenskaperna:
Molekylvikt < 5-10 kDa har fri filtration.
Molekylvikt > 10 kDa har en begränsad filtration
Molekylvikt > 70 kDa (70 000 D) filtreras i princip inte alls.
Filtrationen av medelstora molekyler (7000–60 000 Da) är beroende av storlek och laddning.
Basalmembranet innehåller negativt laddade makromolekyler, vilket underlättar filtrationen
av positivt laddade molekyler i blodet (attraktion).
Albumin har en molekylstorlek på 69 kDa, och filtreras i princip inte (relativ filtrerbarhet
mindre än 0.01). Förekomst av små mängder albumin i urinen (mikroalbuminuri) kan
innebära skador på glomerulusmembranet, vilket leder till en ökad filtration av större
molekyler (bl.a. albumin).
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4:8 En person med sedan tidigare känd diabetes typ 1 inkommer till Din akutmottagning. Det
går ej att få kontakt med patienten. Analys av arteriellt blod och av urin visar:
*pH = 7,00
*pCO2 = 2,0 kPa
*BE = -29
*S-HCO3- = 4 mM
*S-Osm = 312 mOsm/kg
*S-Na+= 133 mM
*S-K+ = 8 mM
*indikerar abnormala värden.

S-Mg2+ = 1 mM
S-Ca2+ = 2,3 mM,
*S-Cl- = 97 mM
*S-Glukos = 45 mM
*Glukos i urin= +++
Hb = 149 g/l.

Beskriv vad som hänt avseende syrabasbalans, vattenbalans och elektrolytbalans. Beskriv
patientens syrabasstatus, hur förskjuts jämvikterna för blodets buffertar i denna situation?
Förklara hur vätskehanteringen i nefronet påverkas i situationen med stigande glukoshalter i
plasma. Kommentera kort de avvikande Na+ och K+ elektrolytvärdena. Förklara hur
insulinbristen leder till detta läge för patienten. (5 p)
Svar:
Syrabas: Acidemi till följd av ketoacidos. Respiratorisk kompensation sänker pCO2 (=partiellt
kompenserad metabol acidos).
Insulinbrist medför utebliven broms på hormonkänsligt lipas (i fettvävens adipocyter).
Överdriven lipolys ger överskott av fettsyror till levern, som metabolisrar dessa till
ketonkroppar. Av dessa är acetoättiksyra samt beta-OH-smörsyra karboxylsyror (lika sura
som mjölksyra). Dessa ketonkroppar ger metabol acidos, som karaktäriseras av lågt pH,
sänkt buffer base (BE negativt) och förhöjt pCO2. Buffer base (BB) är summan av buffrande
baser i kroppsvätskornas buffertar, HCO3- + prot-.
Blodets buffertar:
CO2 + 2H20 ↔ H2CO3 + H2O ↔ HCO3- + H3O+
protH + H2O ↔ prot- + H3O+
Kommentarer: hög Osm, lågt Na, högt K, normalt Mg, normalt Ca, låg Cl, högt glukos i såväl
serum som urin. Utveckla angående K kapacitet.
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Ev fortsättning svar fråga 4:8
Elektrolytstatus & vätskebalans: Insulinbrist har lett till hög halt glukos i plasma (pga
oförmåga att reabsorbera glukos i skelettmuskel samt fettceller, samt pga ökad
glukoneogenes i levern). Na+ samt Cl- sänktes, för att ge ”osmotisk plats” för det höga
glukoset inom normal plasmaosmolalitet. Dock kommer plasmaosmolaliteten snart att stiga.
Detta är ett tecken på långt gången dehydrering. Vattenförlusten är orsakad av osmotisk
diures, i sin tur orsakad av det höga blodglukoset.
Glukoshalten i plasma ökar beroende på dåligt upptag av glukos till skelettmuskelceller samt
fettceller, samt på den ökade glukoneogenesen i levern.
När glukoshalterna i plasma stigit till en nivå där den filtrerade mängden glukos överstiger
transportmekanismerna för återupptag av glukos i proximala tubuli leder det till ökande
mängder glukos i tubulusvätskan i nefronets mer distala delar där glukos ej kan tas upp. Ger
således en osmotisk diures där glukos fungerar som osmotiskt aktivt ämne i tubulusvätskan
och minskar den slutliga vattenresorptionen i samlingsrören. Det ökade flödet i distala tubuli
och samlingsrör bidrar också till minskad vattenresorption. Dessutom påverkas sekundärt
återresorptionen av elektrolyter p.g.a. det ökade flödet, ffa ökar K-utsöndringen i urinen.
Nefronets olika delar: Glomeruluskapillär, Bowmans kapsel, proximala tubuli, Henle’s slynga
(med ev. underavdelningar), distala tubulus, samlingsrören.
Metabol acidos med påföljande förskjutningar av intracellulära buffertar ger att en andel av
intracellulärt kalium istället får den orsakande syrans anjoner som motjoner. Dessa kan ta
sig ut ur cellerna, varvid K+ “följer med“. Kaliumjonhalten i plasma stiger alltså vid metabol
acidos. Den intracellulära kaliumkapaciteten har sjunkit. Jfr avsnitt 3.4 i kompendieboken
(Syror och Baser …). Njuren påverkas vid metabol acidos, så att kaliumjoner ej utsöndras i
samma utsträckning som vid normalt pH, även detta bidrager till höjd kaliumjonhalt i plasma
vid metabol acidos. Även utarmningen av intracellulära glykogenförråd leder till sänkt
intracellulär kalium-kapacitet, påverkan på K+ särskilt uttalad just vid ketoacidos. Ökningen i
extracellulärt K+ motverkas dock av sannolikt högre utsöndringi urinen (d.v.s. negativ K+balans) orsakat av den osmotiska diuresen (högre flöde distalt i tubuli vilket underlättar
tubulär sekretion av K+) samt ketonuri (som förutom att bidra till ökat distalt flöde även ger
elektronegativitet i tubulusvätskan varvid tubulära sekretionen av K+ ytterligare underlättas).
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4:9 För patienten i fråga 8 (se ovan), illustrera elektrolythalterna i ett stapeldiagram
(Gamblegram). Vad är patientens anjongap samt residualanjonhalt? Bedöm värdena, vad
indikerar de? Normalt BB (buffer base) för plasma är 41,5. (2 p)
Svar:
Anjongap (Na+ + K+) - (Cl- + HCO3-) = 40 mM . Ett ökat värde, typiskt för metabola acidoser
orsakade av ansamlad syra (normalt ca 15 mM).
Även residualanjonhalt ökad, 38 mekv/liter (normalt 8 mekv/liter), se figur.
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Tema 5. Människan i rörelse (21 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
5:1 Vilken av följande strukturer motverkar valgisering i art. cubiti?
A. lig. collaterale tibiale
B. lig. collaterale fibulare
C. lig. collaterale radiale
D. lig. collaterale ulnare
E. lig. cruciatum anterius
Svar: D
Kommentar efter genomförd rättning: Valgus betyder att den distala delen är lateraliserad i
förhållande till den proximala. Art. cubiti är armbågen. Om underarmen utsätts för valgiserande våld,
dvs som får underarmen att peka utåt/bort från meddelinjen i relation till humerus är det armbågens
mediala collateralligament som motverkar detta (eftersom överarmen är med i resonemanget gäller
fortfarande lateral/medial, oavsett hur vi har positionerat armen i övrigt). En vinkling utåt av
underarmen i förhållande till överarmen kommer att öka avståndet i den mediala delen av leden.
Ligamentet som går från mediala humerusepikondylen, och alltså motverkar precis detta, löper till
ulna. Alltså är D rätt svar. C var det mest förekommande felaktiga alternativet.
A + B: Finns i knät
C: Motverkar varus inte valgus
E: Finns i knät

5:2 Vilken av följande muskler kan höja och sänka, rotera ut och in samt retrahera
skulderbladet?
A. m. deltoideus
B. m. trapezius
C. m. latissimus dorsi
D. m. triceps brachii
E. m. biceps brachii
Svar: B
5:3 Vilken av följande muskler har som enda funktion att åstadkomma ett flekterande
kraftmoment i armbågsleden?
A. m. biceps brachii
B. m. brachioradialis
C. m. brachialis
D. m. triceps brachii caput laterale
E. m. pronator teres
Svar: C
5:4 Vilket/vilka av följande substrat kräver syre för att en muskelfiber ska kunna använda
det som energikälla?
A. glukos
B. fett
C. glykogen
D. kreatinfosfat
E. A, B och C
Svar: b
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5:5 Från vilket/ vilka substrat kommer, nästan uteslutande, den energi som musklerna
behöver för att cykla 30 km?
A. Från nedbrytning av glykogen som lagrats i muskelfibrerna.
B. Från nedbrytning av glykogen som lagrats i levern.
C. Från samtidig nedbrytning av fett och glykogen.
D. Från nedbrytning av fett som lagrats i fettväven.
E. Från nedbrytning av fett som lagrats i muskeln.
Svar: c
Kommentar efter genomförd rättning: Under ett så pass långt arbete som 30 km cykling kommer
energin huvudsakligen från aerob metabolism och en kombination av glykogen- och fettnedbrytning.
Hur mycket som kommer från resp källa beror på träningsgrad, hastighet mm. En Tour de Francecyklist som tar det lugnt i klungan kommer sannolikt framför allt att använda fettnedbrytning, medan
glykogen dominerar om det är max hastighet. Hur som helst, så bryts bägge ned parallellt.

5:6 Vilket/vilka av följande påståenden om träningsvärk är korrekt?
(0,5 poäng för varje rätt svar, -0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)

A. Man får mer träningsvärk av att löpa uppför än nedför en backe.
B. Man får mer träningsvärk av att löpa nedför än uppför en backe.
C. Träningsvärk uppkommer framför allt vid träning som leder till att musklerna blir
starkare.
D. Träningsvärk uppkommer framför allt vid träning som leder till att musklerna blir
uthålligare.
E. Träningsvärk uppkommer som ett svar på förhöjd mjölksyraproduktion i arbetande
muskel.
Svar: b, c
5:7 Ett maximalt syreupptagningstest (VO2max test) är ett sätt att mäta aerob
prestationsförmåga. Vilket av följande påståenden är korrekt?
A. Maximal hjärtminutvolym är begränsande för VO2max.
B. Testpersonen cyklar i fyra minuter per belastning eller till hjärtfrekvensen når steady
state.
C. När testpersonen cyklar på maximal intensitet kommer energin endast från lagrad
ATP och kreatinfostat.
D. En otränad person har en högre koncentration av laktat i blodet på maximal
intensitet.
E. En person med en låg mitokondriedensitet i skelettmuskeln har en högre maximal
syreupptagningsförmåga.
Svar: a
Kommentar efter genomförd rättning: Vanliga fel på den här frågan var B eller D. B är fel
eftersom det är protokollet för ett submaximalt syreupptagningstest. D är fel för att laktat
koncentrationen vid max är beroende på laktat produktion och clearance och är inte
korrelerat till träningssstatus.
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Kortsvarsfrågor och ”mini-essä”. Svara inom angivet utrymme.
Med maj kom solen, vinterns grus sopades av
vägbanorna och cykelbanorna i huvudstaden
fylldes av ivriga motionärer sugna på att öka sin
syreupptagningsförmåga på väg till jobb och
studier. Du och en vän tar det ödesdigra beslutet
att med era cyklar förflytta er från campus Solna
till Hagaparken för att ”plugga i solen” (a.k.a
lyssna på podcast och spela wordfeud).
Léon Georget förevigad 1909 på en av sina snabba
cyklar. Han vann Bol d’Or nio gånger, varav åtta i rad.
Han var även känd som ”Big Red” och ”The Brute”.

5:8 För att framdriva cykeln använder du dig bland annat av kraftfull växelvis flexion och
extension i höft och knä. Redogör för knäledens ingående ben, ligament och deras funktion.
Vilka ben är i kontakt med varandra? (4 p)
Svarsledning: Femur, patella, tibia och fibula med rätt spatial orientering 0,5p. vardera. Lig.
collaterale tibiale/fibulare, lig. cruciatum anterius/posterius, patella med rätt angiven
funktion 0,5p vardera. Felaktiga påståenden som lämnar knäleden instabil eller obrukbar ger
avdrag.
Kommentar efter genomförd rättning:
- Det vanligast förekommande felet var att i text eller figur påstå att femur ledar direkt mot fibula (sic). Det är en
så graverande felaktig uppfattning och återgivning av anatomin att dessa svar fått högst 1,5p.
- Vanligast förekommande frånvaro av poänggivande svar enskild funktion av ligamenten (“ligamenten
stabiliserar knät” istället för “lig. collat mediale motverkar valgusvackling” osv.)
- Fibula står inte i direktkontakt med femur (men har indirekt kontakt via lig. collaterale fibulare/laterale).
- Främre korsbandet förhindrar translation av underbenet framåt (främre draglåda, tibias förskjutning framåt i
förhållande till femur)
- Bakre korsbandet förhindrar translation av underbenet bakåt (bakre draglåda, tibias förkjutning bakåt i
förhållande till femur).
- Båda korsbanden tillsammans förhindrar medialrotation då deras förlopp leder till att de tvinnas runt varandra
och spänningen ökar, vid utåtrotation “tvinnas de upp” och spänningen minskar .
- Korsbanden förhindrar inte lateralrotation.
- Kollateralligamenten förhindrar vackling, laterala motverkar varusvackling (underbenet vinklat medialt i
förhållande till femur), mediala motverkar valgusvackling (underbenet vinklat lateralt i förhållande till femur).
- Kollateralligamentens funktion är inte att stabilisera fibula mot tibia.
- Patella och lig. patella är inte en avgörande struktur för motverkande av hyperextension (utan posteriora
strukturer i knävecket är det).
- Patellas viktigaste funktion är inte att skydda nerver och kärl mot våld framifrån vid böjt knä. Patella ökar
kraftmomentet vid knäextension med ca 30%.
- Det finns två menisker. Inte en stor som täcker hela ledytan i knät.
- Alla punkter ovan är kliniskt relevanta och förståelsen av dessa är grundläggande för anamnestagning,
undersökning och diagnosticering av rörelseapparaten. Om något fortfarande är oklart rekommenderar jag starkt
att begreppen reds ut med ytterligare studier innan nästa kliniska undervisningstillfälle.
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5:9 Plötsligt tar det tvärt stopp för din kursare. En äldre kvinnlig pudelägare kommer i hens väg.
Hundens koppel trasslar in sig i framhjulet och kursaren kastas med god hastighet mot vägbanan.
Eftersom kursaren har god reaktionsförmåga
kastar hen ut händerna som skydd vid fallet,
som alltså inte skall beskrivas som handlöst.
Med smärtande handleder förs hen till
akutmottagningen på ett av stadens sjukhus.
Den undersökande doktorn finner att kursaren
är mycket öm i handroten och tämligen ovillig
att medverka vid undersökningen. Efter en inte
helt klargörande röntgenundersökning
genomför man en datortomografi som visar en
fraktur på hamulus på os hamatum.

Eftersom doktorn kommer ihåg att det går en viktig nerv i området kring frakturen blir det
viktigt att undersöka vissa funktioner. Du skall nu svara på följande frågor: (3 p)
A. Vilken nerv löper störst risk att bli skadad vid denna fraktur?
B. Ge exempel på något test som skulle vara relevant för att undersöka nervens
motoriska funktioner (med tanke på skadans placering). T.ex. hur skulle tummens
rörelser påverkas av en eventuell skada? Beskriv både test och hur bortfall av
funktion skulle se ut.
C. Vad skulle man vänta sig för effekter på handens sensorik? Skulle det vara någon
skillnad på handens dorsala sida jämfört med den palmara?
Svar:
A) Nervus ulnaris
B) Det finns flera tester. Spretning och adduktion av finger II-V är vanligast, tex hålla papper
mellan fingrarna. Testa kraft vid tummens adduktion är rent av bättre. Tummen skall då vara
supinerad (nageln synlig dorsalt) och man testar då både adductor pollicis och den första dorsala
interosseen. Man kan också försäkra sig om att sträckning av finger II-V görs på nomalt sätt utan
att hyperextension inträffar (det är ju interosseer och lumbricaler som hållar emot så att detta
inte inträffar när man sträcker med extensor digitorum. Att testa tex böjning i finger II-V är inte
ett bra test. Klaras ju av med muskler som flexor digitorum prof och ger därför inte poäng även
om en del av den muskeln är försörjd av ulnaris (men då grenar som avgår långt proximalt om
den förväntade skadan). Ett riktigt angivet exempel räcker för poäng.
C) Förväntat bortfall är på handflatans ulnara sida. De ulnara fingarna och runt naglarna för
samma fingrar (denna distala del av fingrarnas hud försörjs från palmara grenar). Detta räcker
för poäng. Möjligen kan enbart den djupa motoriska grenen av ulnaris skadas och då får man
kanske inte någon påverkan på känsel. Den ulnara delen av handryggen försöljs från en gren som
inte passerar vid skadan och skulle inte förmodas bli skadad. Sålunda om den dorsala delen av
handryggen ingår i svaret görs avdrag med halv poäng.
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Kommentar efter genomförd rättning fråga 5:9











Många har tydligen missat att det är synnerligen viktigt att kunna handens
nervförsörjning. Ni kommer att bli tvungna att läsa på detta bättre för att klara ert
jobb som läkare. Handens innervation kan mycket väl dyka upp vid
IDT, kirurgtentamen och AT-tentamen. Viktigare är att kunskapen ofta behövs
dagligen på tex en akutmottagning.
Många verkar inte veta var os hamatum finns och då blir det svårare att välja rätt
nerv. Bilden borde dock ha givit ledning. Ganska lätt att se var tummens
metacarpalben finns på den bilden och pilen med frakturen sitter uppenbart inte på
den sidan.
En nervskada vid handleden påverkar inte nervförsörjning mer proximalt. Vissa har
angett att man förlorar böjfunktioner i fingrarna motsvarande flexor dig prof eller
superfic. Detta vore inte att förvänta vid denna skada.
Man skall kunna skilja på nervernas sensoriska utbredning och vad dermatom innebär
(dermatomen motsvarar bakrotens utbredningsområde och man skall sålunda inte
vänta sig att effekter av en nervskada vid handleden motsvarar ett dermatoms
utbredningsområde).
Man skall veta att tummen är motoriskt försörjd från 3 nerver (ulnaris, medianus och
radialis) och veta ansvarsfördelningen beträffande rörelser. Detta innebär att man
måste veta att n.ulnaris sköter adduction av en supinerad tumme (dvs när nageln är
riktad dorsalt) -eftersom den försörjer både adductor pollicis och m.interosseus
dorsalis I. Utan dessa kan inte rörelsen utföras. Man hade dock kunna välja tex att
beskriva att är adekvat att testa adduction och abduction av finger II-V.
Om man har valt fel nerv så har vissa poäng ändå (efter tvekan) delats ut om
föreslagna tester och bortfall varit konsekventa med den felaktigt valda nerven. Det
är mindre troligt att IVO skulle vara lika förstående om man valt fel nerv.
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5:10 Beskriv kortfattat varför det går lättare att cykla på en växelcykel än en cykel med bara
en växel. Ditt svar ska utgå från funktionella egenskaper hos skelettmuskelfibrer. (2 p)
Svar:
Svarsledning: Med växlar kan man variera belastningen så att muskelfibrerna hela tiden kan
jobba som mest effektivt.
Kommentar efter genomförd rättning: Vi har insett att frågan kan tolkas så att svaret ska
beskriva egenskaper hos olika muskelfibertyper. Vi har därför gett poäng även för svar som
på ett bra sätt besvarar frågan med utgångspunkt från olika fibertyper.
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5:11 Ange vilka brosktyper som finns i kroppen, samt för varje brosktyp två lokalisationer där
respektive typ förekommer. (3 p)
Svar:
A. Hyalint brosk
Embryonalt i anlagen till alla rörben; kvarstår som epifysplattor och ledbrosk.
Trachealringarna.
Större brosk i larynx.
Revbensbrosk.
Nässeptum (= nässkiljeväggen).

B. Elastiskt brosk
Ytteröra.
Yttre hörselgång.
Örontrumpeten.
Epiglottis (= struplocket).
Vissa mindre larynxbrosk.

C. Trådbrosk
Intervertebralskivor.
Vissa ledbrosk:
käkled (= articulatio temperomandibularis) .
nyckelbensleder.
Menisker.
Blygdbensfogen (= symfysen; symphysis pubis).
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5:12 Nervsignalerna i ett motorneuron är aktionspotentialer som fortplantar sig längs
axonen. Beskriv en aktionspotential (storlek och duration och hur den är uppmätt) och vilka
egenskaper den har jämfört med en receptorpotential i exempelvis en Ia afferent i en
muskelspole. (2 p)
Svar:
Svarsledning: Aktionspotentialen är membranspänningen (intracellulär spänning minus
extracellulär) under en nervimpuls. Passerar från en vilospänning på ca -70 mV till +40 mV på
toppen och återgår till vilospänningen efter några millisekunder. Ibland åtföljs den av en
efterhyperpolarisering (en mer negativ spänning än vilospänningen). En aktionspotential
beskrivs av allt-eller-intet-principen (har en tröskel vid ca -50 mV). En receptorpotential är
graderad och saknar tröskel; storleken beror på stimuleringens styrka. När en
receptorpotential överstiger -50 mV utlöses en aktionspotential.
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Tema 1. Blod & Immunsystemet (12 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
1:1 Vilket av följande påståenden är korrekt?
A. För att aktivera en B‐cell krävs att den binder till och samverkar med en eosinofil granulocyt.
B. För att aktivera en B‐cell krävs att den binder till och samverkar med en monocyt.
C. En T‐cell kan aktiveras genom att binda till och samverka med en dendritisk cell.
D. En T‐cell kan aktiveras genom att binda till och samverka med en erytrocyt.
E. En makrofag kan inte utföra någon immunologisk svarsfunktion om den inte först har bundit till och
samverkat med en T‐lymfocyt.
Rätt svar: c
1:2 Vilket/vilka av följande avslut (A‐E) på meningen är korrekt(a)?
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)

Den huvudsakliga funktionen hos en subgrupp av...
A. ...CD4‐uttryckande T‐celler är att hämma immunologiska svar från andra celler.
B. ...CD8‐uttryckande T‐celler är att döda erytrocyter som uttrycker främmande antigen.
C. ...CD4‐uttryckande T‐celler är att stimulera immunologiska svar från andra celler.
D. ...CD4‐uttryckande T‐celler är att producera IgM‐antikroppar.
E. ...CD8‐uttryckande T‐celler är att producera IgE‐antikroppar.
Rätt svar: a och c
1:3 Vilket av dessa påståenden om blodkropparna är korrekt?
A. Erythrocyter är bikonvexa i formen.
B. Eosinofila granulocyter har den storleksmässigt minsta typen av granula bland leukocyter.
C. Basofila granulocyter degranuleras när ett allergen binds till IgA‐molekyler på cellytan.
D. Trombocyten är den blodkropp som finns i störst antal i blodet.
E. Monocyter kan bilda och frisätta kvävemonoxid (NO).
Rätt svar är E
1: 4 Vilket av följande påståenden om plasmaproteiner är korrekt?
A. Plasmaproteiner motsvarar ungefär 7% av blodplasman.
B. Plasmaproteiner syntetiseras endast i levern.
C. Albumin utgör 50‐60% av blodplasman.
D. Ceruloplasmin är ett järntransporterande plasmaprotein.
E. Lipoproteinpartiklar i blodet är uppbyggda av fosfolipider och triacylglyceroler i kärnan samt av proteiner,
kolesterol och kolesterylestrar på ytan.
Rätt svar: A. B: även i B‐lymfocyter (antikroppar). C: skall vara 50‐60% av plasmaproteiner. D: skall vara
koppartransporterande plasmaprotein. E: skall vara kolesterylestrar i kärnan och fosfolipider på ytan.
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Kortsvarsfrågor och ”mini‐essä”. Svara inom angivet utrymme.
1:5 Förklara kortfattat (högst tre meningar) vad som menas med ”negativ selektion” av T‐celler. I vilket organ sker
denna process? (2 p)
Rättande lärare: KK
Svarsaspekt: Negativ selektion av T‐celler innebär att de T‐celler vars antigen‐receptor har för stark affinitet
(bindningsstyrka) till kroppsegna MHC‐molekyler och kroppsegna peptider sållas bort genom att de induceras till
att dö genom apoptos, eftersom dessa celler är potentiellt autoreaktiva och därmed farliga. Denna process sker i
thymus (brässen).
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1:6 Plasmaproteinet CRP (C‐reaktivt protein) är ett typiskt akutfasprotein. Vad innebär det och hur används CRP
inom klinisk diagnostik? (2 p)
Rättande lärare: TB
Svar: Plasmaproteiner vars koncentration mer än fördubblas vid en akutfasreaktion (dvs vid vävnadsskada och
inflammation utlöst av ex vis infektion, autoimmunsjukdom eller malignitet). Koncentrationen av CRP i plasma kan
öka upp till 100 ggr inom 8 timmar vid en bakteriell infektion. [Obs! Ingen signifikant höjning av CRP‐
koncentrationen i den storleksordningen vid en virusutlöst infektion.] CRP mätningar används således flitigt för att
differentiera mellan bakteriell resp. virusutlöst infektion samt följa upp behandling med antibiotika.
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1:7 Redogör för B‐lymfocyten. Förslag på disposition: Bildning (var, när), förekomst i kroppen, histologiska
egenskaper (hur ser den ut i ljusmikroskopet – liksom den celltyp som den kan omvandlas till), viktiga
ytkomponenter, samverkan med andra celler, B‐cells‐receptorers och antikroppars struktur, förekomst och
funktion, olika faser vid B‐cellens deltagande i immunsvar. (4 p)
Rättande lärare GS
SVARSASPEKT
Bildning och förekomst i benmärgen från hemopoetiska stamceller (flera steg), bildning och förekomst i perifer
lymfatisk vävnad (speciellt groddcentra) vid immunsvar, cirkulation i blodet, procentuell andel av lymfocyter/vita
blodkroppar/samtliga blodkroppar, rund och sparsamt med cytoplasma, basofilt färgbar, rund kromatintät kärna;
omvandas till plasmaceller (ovala, kraftigt basofila, perinukleär halo – Golgikomplex, perifer kärna).
Immunglobulinklasser och strukturella skillnader mellan dessa. Switch mellan immunglobulinklasser. MHC‐II‐
molekyler och samverkan med T‐lymfocyter och APC. Klonal expansion, affinitetsmognad, B‐
minnesceller/effektorceller.
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Tema 2. Cirkulation & respiration (15 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
2:1 Vid en betraktelse av mikrocirkulationen och jämförelse mellan arteriol, kapillär och venol finner man att:
A. Kärlradien är minst i kapillären och flödeshastigheten lägst i venolen.
B. Blodtrycket är högst i arteriolen och lägst i kapillären.
C. Flödeshastigheten är högst i arteriolen och blodrycket lägst i venolen.
D. Såväl blodtryck som flödeshastighet är lägst i kapillären.
E. Väggtjockleken är störst i arteriolen och flödeshastigheten lägst i venolen
Svar: C. Blodtrycket sjunker kontinuerligt i kärlsystemet och är således högst i arteriolen och lägst i venolen. Flödeshastigheten
är omvänt proportionell till den sammanlagda tvärsnittsytan och blir då högst i arteriolen och lägst i kapillären

2:2 Vilka av följande parametrar minskar vid måttlig fysisk aktivitet?
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan kan som lägst ge 0 p)

A.
B.
C.
D.
E.

Arteriovenösa O2 differensen
Pulstrycket
Parasympatisk signalering till hjärtat
Diastoliska blodtrycket
Venösa återflödet

Svar: C och D

2:3 I vilket lager i kärlväggen hittar man membrana elastica interna?
A. Tunica media
B. Tunica intima
C. Lamina propria
D. Tunica adventitia
E. Tunica muscularis externa
Svar: B

2:4 Vilka påståenden är riktiga beträffande hemoglobin?
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan kan som lägst ge 0 p)

A.
B.
C.
D.
E.

Molekylen består av 4 subenheter
Varje enhet binder två syremolekyler
Molekylvikten är 32 kDa
Normal halt i blodet är c:a 150 g/liter
1/10 av den röda blodkroppens innehåll utgörs av hemoglobin

Svar: A och D. Hb‐molekylen består av 4 subenheter och har en molekylvikt av 64 kDa. Med normal Hb‐halt av 150 g per
liter(appr 1000 g) blod och en normal erytrocytvolymfraktion (hematokrit) på 44% utgörs c:a 1/3 av den röda blodkroppens
innehåll av hemoglobin; (150/1000)/0,44=0,34

2:5 Hur definieras den funktionella residualkapaciteten?
A. Volymen i lungan efter en maximal utandning
B. Volymen i lungan efter en normal passiv utandning
C. Residualvolymen plus tidalvolymen
D. Vitalkapaciteten minus tidalvolymen
E. Totalkapaciteten minus den inspiratoriska reservvolymen
Svar: B Kvar I lungan efter en normal passiv utandning finns den expiratoriska reservvolymen och residualvolymen som
tillsammans utgör den funktionella reservkapaciteten (FRC)
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Kortsvarsfrågor och ”mini‐essä”. Svara inom angivet utrymme.
2:6 Kvävemonoxid (NO) är en viktig signalsubstans för reglering av blodflödet i olika kärlbäddar. I vilken celltyp i
kärlsystemet produceras huvudsakligen kvävemonoxid och vad blir effekten på kärltonus vid ökad frisättning av
denna signalsubstans? (2 p)
Rättande lärare: LL
Svar: Kvävemonoxid produceras i kärlväggens endotelceller. Genom parakrin verkan kommer frisatt kvävemonoxid
att aktivera guanylatcyklas och öka halten cGMP i omkringliggande glatt muskel vilket resulterar i relaxation av
kärlmuskulaturen.

2:7 Blodflödet genom ett kärlsegment är i vila 10 ml/min och perfusionstrycket (tryckgradienten över segmentet)
är 60 mm Hg. Relaxation av blodkärlet leder till att diametern ökar till dubbel storlek samtidigt som
perfusionstrycket minskar till 30 mm Hg. Hur stort kommer flödet att bli i det relaxerade kärlet? (1 p)
Rättande lärare: LL
Svar: Enligt Poiseuille's lag är flödesmotståndet omvänt proportionellt till fjärdepotensen av kärlradien. Ifall
diametern ökar till den dubbla så minskar resistansen 16 gånger vilket borde öka flödet till 160 ml/min om
tryckgradienten vore oförändrad, men eftersom den senare minskar till hälften blir flödet 80 ml/min i enlighet med
Ohm’s lag.
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2:8 Ange 4 faktorer som påverkar diffusionen av gas genom alveolar‐kapillärmembranet. (2 p)
Rättande lärare: DL
Svarsaspekt:
a) partialtrycksskillnaden över membranet
b) membranytans storlek
c) membranets tjocklek
d) gasens löslighet i membranet
Ytterligare alternativ
e) gasens molekylvikt
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2:9 Du har placerat en central venkateter (sk. CVK) i vena cava superior närmast hjärtat för att registrera centralt
ventryck. A) Från vilket hjärtrum kommer du att mäta tryck och vilket är det normala medelvärdet för detta tryck?
B) Ange hur trycket påverkas (ökar, minskar eller oförändrat) vid: i) låg blodvolym, ii) högerkammarsvikt, iii)
tricuspidalisinsufficiens, iv) om patienten ställer sig upp. C) Du ser tre tryck‐vågor i registreringen, namnge dessa
och ange vad som orsakar dessa variationer. (5 p)
Rättande lärare: AA
Tänkt svar: A) Höger förmak, 3‐8 mm Hg (med viss variation), B) i) minskar, ii) ökar, iii) ökar iv) minskar, C) a‐, c‐ och
v‐vågor; a=förmakskontraktion, c=kammarkontraktion och tryck upp mot förmaken, v= venöst återflöde.
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Tema 3 Endokrinologi & reproduktion (12 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt svarsalternativ på respektive fråga. Endast ett alternativ är rätt på frågorna i Tema 3.
0,5 p per fråga.
3:1 Vilket av följande alternativ stämmer bäst för vasopressin (ADH)?
A. Bildas i hypofysens baklob (neurohypofysen)
B. Ökar salt och vatten reabsorption i njurens samlingsrör
C. Hämmar törstcentrum
D. Ger motsatta effekter på urin och plasma osmolalitet
E. Är ett steroidhormon
Svar: D
3:2 Bara några minuter efter barnets födsel minskar flödet genom foramen ovale dramatiskt. Vad orsakar denna
förändring?
A. Ökad syntes av prostaglandin E2 i endokardiet
B. Ökat flöde i a pulmonalis
C. Ökat tryck i vänster förmak
D. Ökat tryck i höger förmak
E. Ökat PO2 i artärblodet
Svar: C
3:3 RIA – radioimmunologisk analysteknik används ofta för att mäta hormoner. Vad innebär det om mängden
radioaktivt hormon som binds till antikroppar är låg?
A. Plasmanivån av endogent hormon är hög
B. Plasmanivån av endogent hormon är låg
C. Mer antikroppar bör tillsättas
D. Mindre radioaktivt hormon behövs
E. Inget av ovanstående
Svar: A
3:4 Vilket av följande alternativ stämmer för de 12 timmar som föregår ovulationen?
A. Plasma koncentrationen av östrogen är hög.
B. LH frisätts pulsatilt från hypofysen.
C. LH pulsen sker direkt efter bildningen av corpus luteum.
D. LH pulsen följs direkt av en minskning av progesteron.
E. Antal folliklar under utveckling ökar.
Svar: B
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3:5 Vilket av följande alternativ ger störst insulinfrisättning?
Ökad plasmakoncentration av:
A. aminosyror
B. aminosyror och glukos
C. aminosyror och somatostatin
D. glukos och somatostatin
E. somatostatin
Svar: B
3:6 Vad gör hormonet GLP‐1?
A. Ökar den endogena insulinfrisättningen
B. Minskar den endogena insulinfrisättningen
C. Stimulerar hunger
D. Ökar den endogena glukagonfrisättningen
E. Stimulerar tarmmotiliteten
Svar: A
3:7 Vilket av dessa påståenden stämmer sämst in på GH (growth hormone)?
A. Höjer blodsockret
B. Stimulerar frisättningen av IGF‐1
C. Stimulerar lipolys
D. Frisättningen hämmas av somatostatin
E. Bildas framför allt i hypothalamus
Svar: E
3:8 Vilket ämne är viktigast för bildningen av thyroidea hormon?
A. Calcium
B. Kalium
C. Jod
D. Natrium
E. Magnesium
Svar: C

Poäng:
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Kortsvarsfrågor och ”mini‐essä”. Svara inom angivet utrymme.
3:9 Vilka eikosanoider har betydelse för trombosbildning, och i vilka celler bildas de? Beskriv eikosanoidernas
effekter? (2 p)
Rättande lärare: MP
TXA2 bildas i trombocyter, då dessa aktiveras, t ex av collagen eller trombin. Enzymet cyklooxygenas (COX) gör
PGH2 från arachidonsyra, och itrombocyten finns TXA‐syntas, därmed bildas TXA2 från PGH2. Via TXA2 receptorer
på trombocyters cellmembran aktiveras ytterligare trombocyter, vilka stimuleras till att adherera till den växande
tromben. Calcium är trolig intracellulär mediator för denna effekt. (Andra proaggregerande substanser som kan
frisättas från en aktiverad trombocyt, serotonin och ADP.)
PGI2 (prostacyclin) bildas i kärlendotel, särskilt vid “shear stress”. I endotelcellen finns PGI‐syntas, därmed bildas
här PGI2 från PGH2. Via PGI2 receptorer på trombocytens cellmembran ökar halten cAMP i trombocyter, vilkas
tendens att aggregera därmed sänks.

3:10 Vad menas med ett portakretslopp och varför är portakretsloppet i hypofysen viktigt? (2 p)
Rättande lärare: MP
Svar: 2 seriekopplade kapillärnät. Det möjliggör att adenohypofys hormonernas hypothalama reglerfaktorer kan nå
hypofysen i hög koncentration
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3:11 Redogör för adenohypofyshormonernas frisättning och reglering. I svaret skall samtliga adenohypofysens
hormoner och respektive hormons viktigaste hypothalama reglerfaktor, samt begreppet feedback reglering, ingå.
(4 p).
Adenohypofyshormonernas reglerfaktorer produceras i hypothalamus och når adenohypofysen via
portakretsloppet. GnRH stimulerar fristättningen av LH, FSH. TRH stimulerar frisättningen av TSH. GHRH stimulerar
frisättningen av GH. CRH stimulerar frisättningen av ACTH. Dopamin hämmar frisättningen av prolaktin. De
hormoner som i sin tur frisätts av adenohypofyshormonerna kan via feedback hämma frisättningen av de
föregående hormonerna i kedjan (tex i HPA‐axeln: tex CRH‐>ACTH‐>kortisol . När kortisol stiger hämmar det
frisättningen av CRH och ACTH).
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Tema 4 Urinorgan & kroppsvätskor (15 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
4:1 Vid hyperton dehydrering gäller:
A. Kvarvarande kroppsvätskor koncentreras, kan bero på blödning.
B. Kvarvarande kroppsvätskor har normal osmolalitet (0,29 osmol/kg H2O), kan bero på förlust av hyperton
vätska.
C. Kvarvarande kroppsvätskor får högre koncentration, kan bero på svettning.
D. Kvarvarande kroppsvätskor har normal koncentration, kan bero på blödning.
E. Kvarvarande kroppsvätskor får lägre koncentration, kan bero på förlust av hyperton vätska
Rätt svar: C
4:2 Följande laboratoriedata erhölls:
Hematokrit: 50
Urinflöde = 0.5 ml/min
Inulin koncentration i urin =300 mg/ml
Inulin koncentration i plasma = 3 mg/ml
Urea koncentration i urin = 50 mg/ml
Urea koncentration i plasma = 3.0 mg/ml
Hur stor är den glomerulära filtrationshastigheten (eGFR)?
A. 180 ml/min
B. 150 ml/min
C. 100 ml/min
D. 90 ml/min
E. 50 ml/min
Rätt svar: E
Inulinclearance är ett mått på GFR. Clearance för inulin = koncentration inulin i urin (300 mg/ml) x urinflödet (0.5
ml/min) ÷ inulin koncentrationen i plasma (3 mg/ml) = 50 ml/min. Info om urea och Hct är onödig information.
4:3 En frisk 29‐årig man springer ett 10 km lopp under en het sommardag och blir påtagligt dehydrerad. Om man
antar att hans reglering av aldosteron‐ och ADH‐frisättning är normal och likaså hormonens effekter i njuren, i
vilken del av nefronet reabsorberas största mängden NaCl?
A. Samlingsrören
B. Distala tubuli
C. Uppåtgående delen av Henle´s slynga
D. Nedåtgående delen av Henle´s slynga
E. Proximala tubuli
Rätt svar: E. Det är alltid störst vattenreabsorption i proximala tubuli – oavsett hydreringsgrad.
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4:4 Röda blodkroppar suspenderas i följande lösningar: 10 mM koksalt lösning, 0,154 M koksalt lösning, Ringer‐
acetat (summaconc osmotiskt aktiva ämnen 279 mosmol/liter), blodplasma, 0,154 M urea lösning, normal
morgonurin. I vilka lösningar hemolyserar blodkropparna?
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan kan som lägst ge 0 p)

A.
B.
C.
D.
E.
F.

0,154 M urea
Plasma
10 mM koksalt
0,154 M koksalt
Urin
Ringer‐acetat

Rätt svar: A och C
4:5 En patient som har diabetes insipidus (brist på ADH‐effekt) har inte druckit något under de senaste 8
timmarna. Vilken kombination av förändringar förväntas, jämfört med en frisk person?
Renin koncentration
Osmolalitet
Osmolalitet
Na+ koncentration
(plasma)
(plasma)
(urin)
(plasma)
A.
↑
↑
↓
↔
B.
↑
↑
↑
↓
C.
↑
↔
↓
↓
D.
↔
↔
↑
↑
E.
↓
↓
↓
↑
Rätt svar: B. Bristande effekt av ADH innebär stora vattenförluster via urinen vilket leder till ökad plasma
osmolalitet och P[Na+]. Vattenbristen drabbar såväl ECV som ICV. Den minskade ECV volymen bör efter 6 timmars
vattenkarens vara så minskad att renin‐frisättningen ökar varvid plasma renin aktiviteten ökar.
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Kortsvarsfrågor och ”mini‐essä”. Svara inom angivet utrymme.
Metformin är en drog som användes för att sänka blodglukos vid behandling av diabetes typ 2. Detta sker på tre
sätt:
 Reduktion av leverns glukoneogenes samt glykogenolys.
 Ökad insulinkänslighet och förbättrat glukosupptag.
 Fördröjning av glukosupptag i tarmen.
Metformin utsöndras via njuren, och kan alltså ansamlas vid nedsatt njurfunktion, som i sin tur kan orsakas av en
akut dehydrering. En allt vanligare, och farlig, biverkan är laktacidos (se t ex Läkartidningen nr 14 2008). En
föreslagen mekanism är att laktat ansamlas vid den hämmade glukoneogenesen, med påföljande försurning.
En 72‐årig kvinna med diabetes typ 2 har behandlats med Metformin. Hon har haft några dagars kraftiga diarrér av
oklar orsak, hon har inte ätit, druckit dåligt och uppvisar tecken på uttorkning. Analys av arteriellt blod: pH = 7,03,
pCO2 = 3,0 kPa.
+

+

2+

2+

‐

Analys av plasma visar: S‐Na = 142 mM, S‐K = 7 mM, S‐Mg = 1 mM, S‐Ca = 2,4 mM, S‐Cl = 102 mM, S‐laktat 21
mM, S‐kreatinin mer än 1 mM
+
+
2+
2+
‐
Normalvärden: S‐Na = 138‐148 mM, S‐K = 3,6‐5,2 mM, S‐Mg = 0,8‐1 mM, S‐Ca = 2,2‐2,6 mM, S‐Cl = 96‐106
mM, , S‐laktat 0,7‐2,5 mM, S‐kreatinin 50‐100 µM.
‐

4:6 A) Ange BE samt [HCO3 ]. Beskriv syrabas status. Förutom laktacidosen beroende på Metformin förgiftning,
vilka två andra orsaker till försurning föreligger? Visa hur jämvikterna för blodets buffertar har förskjutits. Ange BB
samt prot‐ för blod. (2 p)
B) Generellt, hur söker organismen minimera pH‐förändringen? Ange tre inblandade organ och beskriv kortfattat
mekanismer inklusive tidsaspekter. (3 p)

Rättande lärare: OR
Svarsaspekt:
a) Metabol acidos med respiratorisk kompensation. Detta är den förväntade syrabasrubbningen vid
laktacidos. Härvid går det åt buffrande baser, som ju reagerar med protoner från den ansamlade ickeflyktiga syran, och buffertjämvikterna (nedan) förskjutes åt vänster. BB (buffrande baser) sjunker alltså
(normalvärde 48 i helblod) och BE (base excess) blir ett negativt värde. Men i avsaknad av SA nomogram
kan siffervärden ej anges. (Då BE = -26 blir BB för blod = 22. Då HCO3- är 6 mM blir prot- 16 mM.)


CO2 + 2H2O 

-

+

H2CO3 + H2O HCO3 + H3O
syra

bas


protH + H2O  prot- + H3O+
syra

bas

Aktuellt BB för blod är 48 – 26 = 22. Prot- är 22 - 6 = 16.
Dålig njurfunktion (skyhögt kreatinin) ger i sig metabol acidos på grund av nedsatt utsöndring av icke-flyktig
syra. Diarré ger förlust av vätekarbonat. Dessa två orsaker kan bidraga till den uttalade metabola acidosen.
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b) pH hålles konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna, samt genom att komponenter i dessa
buffertar kan utsöndras från kroppen, via lunga och njure. Buffringen är momentan, detta är den snabbaste
mekanismen.
Genom andningen regleras mängden koldioxid i kroppsvätskorna (respiratorisk kompensation), jfr 1.10.4 i
kompendiet Syror och Baser. Därmed ändras jämviktslägena i blodets buffertar, och pH. Andningen ändras snabbt,
inom någon minut.
Njuren bidrar till reglering av pH genom ökad/minskad utsöndring av syror i urin, framför allt NH4+ samt
H2PO4-. Även genom att justera utsöndringen av vätekarbonat (HCO3-) i urin. Jfr 1.10.4 i kompendiet Syror och
Baser. Förändringar i dessa mekanismer tar längre tid, man brukar säga timmar – kanske upp till ett dygn för ökad
utsöndring av ammoniumjon i urin.
I levern ändras utsöndringen av kväve, från urea till ammoniumjon varvid vätekarbonat sparas för buffring.
Jfr 1.10.4 i kompendiet Syror och Baser.
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4:7 Autoregleringen av njurens blodflöde och filtration styrs via två principiellt olika mekanismer. Namnge och
beskriv principen för dessa olika mekanismer (svaret bör innehålla information om strukturer, morfologi,
signalering). Slutligen, redogör kortfattat för hur ett väldigt lågt saltintag, och följaktligen låg NaCl‐koncentration i
tubuli kan påverka dessa mekanismer. (5 p)
Rättande lärare: MC
Rätt svar:
Myogen mekanism: ökat tryck (flöde) i afferenta arteriolen leder till vasokonstriktion.
Kontraktionen medieras primärt via aktivering av spänningsstyrda Ca2+‐kanaler & mobilisering av intracellulärt calcium. Det
omvända sker vid minskat tryck (flöde) i afferenta arteriolen.

Tubuloglomerulär Feedback (TGF): Specifika celler i TAL, s.k. macula densa celler som har mycket NKCC pumpar, ”känner av”
innehållet av NaCl och skickar en parakrin signal till afferenta arteriolen som kontraherar vid höga tubulära NaCl
koncentrationer (se figur) eller dilaterar vid låga tubulära NaCl koncentrationer. Den parakrina signalen medieras via adenosin
och aktivering av adenosin A1 receptorn.

Ett lågt saltintag har ingen nämvård påverkan på det myogena svaret, men ett lågt saltinnehåll av tubulusvätskan, som
passerar macula densa, kommer i det akuta skedet att inhibera TGF mekanismen. Samtidigt stimuleras renin‐frisättning från de
juxtaglomerulära cellerna vilket leder till aktivering av RAAS. Dessa hormoner (ANG II och aldosteron) kan öka känsligheten av
såväl myogent respons som TGF.
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Tema 5 Människan i rörelse (21 p)
Flervalsfrågor. Ringa in ditt/dina svarsalternativ på respektive fråga. 1 p per fråga.
5:1 Från vilka processer kommer, nästan uteslutande, den energi som musklerna behöver för 100 m löpning med
maximal hastighet?
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan kan som lägst ge 0 p)

A.
B.
C.
D.
E.

Från aerob nedbrytning av glykogen som lagrats i muskelfibrerna.
Från anaerob nedbrytning av glykogen som lagrats i levern.
Från anaerob nedbrytning av glykogen som lagrats i muskelfibrerna.
Från aerob nedbrytning av kreatinfosfat som lagrats i muskelfibrerna.
Från anaerob nedbrytning av kreatinfosfat som lagrats i muskelfibrerna.

Rätt: C, E
5:2 Vilket/vilka av följande påståenden är korrekt?
(0,5 poäng för varje rätt svar, ‐0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan kan som lägst ge 0 p)

A. Kraften som en skelettmuskelfiber kan producera minskar vid långa muskellängder pga att dess elasticitet
minskar.
B. Kraften som en skelettmuskelfiber kan producera minskar vid långa muskellängder pga att antalet
korsbryggor som kan binda till aktin minskar.
C. Kraften som en skelettmuskelfiber kan producera minskar vid långa muskellängder pga att dess förmåga
att använda anaerob metabolism minskar.
D. Kraften som en skelettmuskelfiber producerar minskar om fibern förkortas under pågående kontraktion.
E. Kraften som en skelettmuskelfiber producerar ökar om fibern förkortas under pågående kontraktion.
Rätt: B, D
5:3 Ett av följande påståenden om nervimpulsens biofysik är korrekt. Vilket?
En aktionspotential i ett motorneuron (hos däggdjur och därmed människa):
A. beskrivs av allt‐eller‐intet‐principen och har (intracellulärt avledd) en amplitud på ca 30 mA.
B. beror på natrium och kaliumströmmar som passerar genom spänningsaktiverade jonkanaler.
C. har (intracellulärt avledd) en amplitud på ca 100 mV och en duration på ca 2 s.
D. har (intracellulärt avledd) ett toppvärde som ligger nära kaliumjonens jämviktspotential (som kan beräknas
med Nernsts ekvation).
E. skiljer sig från en aktionspotential i ett sensoriskt neuron genom att denna är graderad (följer inte allt‐eller‐
intet‐principen).
Svar: B
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5.4 Ett av följande påståenden om muskelspolens reglering är korrekt. Vilket?
A. Gamma‐ och alfa‐efferenter reglerar muskelspolens känslighet.
B. Gamma‐efferenter reglerar både muskelspolens och Golgis senorgans känslighet.
C. Gamma‐efferenter reglerar muskelspolens känslighet genom att kontrahera intrafusala muskelfibrer.
D. Gamma‐efferenter reglerar muskelspolens känslighet genom att kontrahera extrafusala muskelfibrer.
E. Regleringen av muskelspolens känslighet genom kontraktion av intrafusala muskelfibrer har evolutionärt
utvecklats på grund av att intra‐ och extrafusala muskelfibrer är seriekopplade.
Svar: C
5:5 Vilken muskel böjer i armbågen, böjer inte i axeln, och utövar ej kraftmoment nedanför armbågen?
A. m. brachioradialis
B. m. brachialis
C. m. biceps caput longum
D. m. biceps caput brevis
E. m. triceps caput longum
Svarsledning: B
5:6 Vilken muskel utför flexion i art. glenohumerale?
A. m. trapezius
B. m. deltoideus pars posterior
C. m. corachobrachialis
D. m. subclavius
E. m. brachioradialis
Svarsledning: C
5:7 Vilken muskel böjer i knäleden och sträcker i höftleden?
A. m. gastrocnemius
B. m. gluteus medius
C. m. biceps femoris caput brevis
D. m. semimembranosus
E. m. sartorious
Svar: D

OMTENTAMEN Den friska människan 2, 2016-08-18
Sida 21 (24)
Maxpoäng: 75
Poäng för godkänt: 50
Mappnr:

Poäng:

Kortsvarsfrågor och ”mini‐essä”. Svara inom angivet utrymme.
5:8 När är collateralligamenten i MCP1 och MCP 2‐5 spända respektive avslappnade? (1 p)
Rättande lärare: MGK
Svarsledning: MCP1 alltid spända, MCP 2‐5 spända i böjt läge, avslappnade i sträckt. Rätt avseende MCP1 0,5p, rätt
för MCP2‐5 0,5p.

5:9 Figuren visar var de perifera nerverna i handen försörjer med sensorik. Ange vilken perifer nerv som motsvarar
A, B och C. (2 p)
Rättande lärare MGK
Svarsledning
A Ulnaris
B Medianus
C Radialis
1 rätt, 0,5p. 2 rätt 1p. 3 rätt 2p.
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5:10 Markera på handen i bilden vilket ryggmärgsegment som motsvarar C6, C7 och
C8. (2 p)
Rättande lärare: MGK
Svarsledning: C6 på tummen, C7 på pek‐ och långfinger, C8‐ på ring och lillfinger. 1
rätt, 0,5p. 2 rätt 1p. 3 rätt 2p.

5:11 Spinalnerven för det tredje cervikala segmentet lämnar kotpelaren ovanför den tredje halskotan. Spinalnerven
för det tredje lumbala segmentet lämnar kotpelaren under den tredje lumbalkotan. Förklara kortfattat hur detta
kommer sig och var i kotpelaren skillnaden uppstår. (2 p)
Rättande lärare: MGK
Svarsledning: Det finns 8 cervikala segment och 7 cervikala kotor. C1‐7 lämnar ryggmärgen ovanför motsvarande
kota medan C8 har sitt utträde under den sjunde cervikala kotan. Därefter uträder spinalnerven alltid under kotan
med motsvarande benämning.
Rättningsförklaring: Rätt fenomen 1p. Rätt ställe 1p.
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5:12 Redogör med text och figur för sarkomerens uppbyggnad och struktur. Av redogörelsen ska framgå olika band
samt bandindelningens lokalisation i sarkomeren. Vad händer med de olika bandens längd vid kontraktion? (3 p)
Rättande lärare: BM
SVAR:

OMTENTAMEN Den friska människan 2, 2016-08-18
Sida 24 (24)
Maxpoäng: 75
Poäng för godkänt: 50
Mappnr:

Poäng:

5:13 Beskriv förloppet från att en aktionspotential startat på ytan av en skelettmuskelfiber fram till att
kontraktionen inleds (svaret ska inte innehålla korsbryggecykeln). Förklara med utgångspunkt från din beskrivning
varför muskelfibrerna inte blir starkare av ett ökat kalciumintag via kosten. (4 p)
Svar: Aktionspotentialen sprids efter ytan på muskelfibern och in i t‐tubuli där den aktiverar spänningskännare,
dihydropyridinreceptorerna (DHPR). DHPR aktiverar sedan mekaniskt Ca2+‐kanaler i väggen på det
sarkoplasmatiska retiklet (SR), ryanodinreceptorerna (RyR). Ca2+ strömmar ut ur SR och in i cytoplasman där det
binder till troponin som ändrar form och drar med sig tropomyosin. Korsbyggorna (myosinhuvudena) kan nu binda
till aktin och kontraktionen inleds.
Man blir inte starkare av ett ökat Ca2+‐intag eftersom det Ca2+ som behövs för kontraktionen redan finns i
skelettmuskelfibrerna.
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Kvittens av tentamen

Den Friska Människan 2
Tentamen
Del 1
2018-01-11
Jag intygar att jag mottagit tentamen och på heder och samvete att jag kommer att
genomföra tentamen enligt gällande tentamensregler.
Jag bekräftar också att jag vet att det är mitt ansvar att kontrollera att alla sidor finns med i
provet, såväl vid start som vid inlämnandet.
Namnteckning: __________________________________

(för och efternamn)

Namn: _________________________________________
Personnummer: _________________________________

Lycka till!
Detta intyg skall signeras innan provmappen får öppnas och
tentamen får påbörjas. I och med att du signerar detta intyg kommer
du att bokföras för ett examinationstillfälle oavsett om du besvarar
frågorna eller lämnar blankt.
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Du arbetar som allmänläkare på en vårdcentral och träffar Eva som är 50 år och jobbar natt i hemtjänsten.
Hon söker för värk i kroppen, dålig koncentration, viktuppgång och trötthet sedan flera år. Du noterar
bland annat att hon har förhöjt blodtryck och skriver därför ut blodtryckssänkande medicin till henne.
1. Flera studier har visat att morfologiska förändringar av arterioler kan bidra till utvecklingen av hypertension. De
afferenta arteriolerna har en central betydelse för njurens autoreglering, och onormal reglering har associerats
med hypertension, diabetes och njursjukdom. Namnge och beskriv kortfattat de olika autoregleringsmekanismer
som medierar njurens reglering av såväl renalt blodflöde som glomerulär filtration. (3 p)
Svarsaspekt: Myogent respons och tubuloglomerulär feedback (TGF).
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2. En mekanism bakom blodtrycksstegring kan inbegripa ökad reaktivitet hos glatt kärlmuskulatur med effekt på
det perifera flödesmotståndet.
A)
B)
C)

I vilken sektion av kärlträdet i systemkretsloppet återfinns normalt det största flödesmotståndet?
I vilken sektion sker huvudsakligen regleringen av vävnadsblodflödet?
Vad är anledningen till att tonusförändringar hos glatt kärlmuskulatur är synnerligen effektiva då det gäller
att åstadkomma variationer i vävnadsblodflödet?
D) Farmakologisk behandling av högt blodtryck kan bl.a. ske med hjälp av s.k. kärlselektiva kalciumantagonister
(motverkar flödet av Ca2+-joner över cellmembranet). Motivera varför en blodtryckssänkande effekt erhålls
av sådana preparat.
(4 p)

Svarsaspekt:
A. Små artärer och arterioler
B. Samma som A, d.v.s. små artärer och arterioler
C. Geometrisk förstärkning! Små radieförändringar ger stora variationer i resistans (och därmed flöde). Resistansen
är omvänt proportionell till radiens fjärdepotens.
D. Kalcium nödvändigt för kontraktion. Minskat inflöde av Ca2+ i den glatta muskelcellen ger lägre tonusgrad. TPR
minskar och därmed blodtrycket enligt MAP=CO x TPR.
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På grund av Evas trötthet tog man på vårdcentralen diverse blodprover, bland annat hemoglobin och
albumin som bägge låg normalt. Hemoglobin och albumin är de två proteiner i blod som det finns mest av
(störst mängd per liter). Deras funktioner illustreras vid sjukdomar som ger brist på hemoglobin eller
albumin.
3 A. Var bildas dessa två proteiner, och vilken är deras lokalisation i blodet? Beskriv kortfattat strukturen för
respektive protein.
3 B. Beskriv hemoglobinets funktioner i relation till dess struktur.
3 C. Beskriv albuminets funktion för vätskeutbytet i vävnaden. Ange två exempel på hur brist på albumin kan
uppkomma.
(6 p)

Svarsledning:
A
SVARSASPEKT: Hb, benmärgens rbc-förstadier. Järn i hem, tetramert protein, två alfa- och två betasubenheter, MW ca 4 x 16.000. Albumin, levern. Dominerande plasmaprotein. Finns dock i varierande
mängd i interstitiell vätska. Monomer, MW:ca 70.000
B
SVARSASPEKT: Syretransport, koldioxidtransport (karbamino-Hb), buffrande protein. Syremättnadskurvan,
se exempelvis figurer 1-27 och 1-28 i "Syror och Baser". Sigmoidalt förlopp pga kooperativitet. Beroende på
om en monomer binder O2 eller inte, så påverkas tredimensionell struktur för grannarna i Hb-tetrameren på
olika sätt. Om en monomer binder O2 blir det sålunda lättare för grannarna att också binda O2.
Högerförskjutning innebär svagare bindning mellan O2 och Hb, inträffar då Hb binder proton eller koldioxid
(Bohr-effekten, vid surt pH, högt pCO2). Även vid hög temperatur. Dessa tre faktorer gör att O2 lossar från
Hb i metabolt aktiv vävnad (arbetande muskel). Högerförskjutning kan även orsakas av hög halt 2,3-BPG.
Inträffar vid långvarig syrebrist (dygn), som vid anemi eller vistelse på hög höjd
C
SVARSASPEKT: Albumin är det plasmaprotein som står för merparten av det kolloidosmotiska trycket.
Kapillärväggen normalt ej permeabel för albumin, därmed orsakas osmos över detta semipermeabla
membran, av albumin. Donnan-jvt, som har sin orsak främst i snedfördelningen av albumin (med negativ
nettoladdning) resulterar i större halt små joner i plasma än i ISV, även detta bidrager (ca 50%) till osmosen
över kapillärväggen. Osmosen orsakad av proteiner i plasma (främst albumin) ger upphov till det
kolloidosmotiska trycket (3kPa), som är en del i Starlingjämvikten. Albuminbrist (svält, njursjukdom) ger
ödem. Vidare fungerar albumin som buffert (jfr d), och albumin binder och transporterar många ämnen i
plasma, t ex fria fettsyror.
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4. Alla proteiner har en buffrande verkan, i termen prot- ingår koncentrationen buffrande baser som sitter på
protein. Hur mycket av blodets buffrande baser utgörs av prot-, samt vad utgör resten? Bedöm syra-basstatus,
med hjälp av bifogat nomogram (sida 13), för följande två arteriella blodprover. Hur har blodets buffertar
förskjutits? (2 p)
pH=7,15; pCO2=2,5 kPa
pH=7,61; pCO2=2,5 kPa

SVARSASPEKT: Blodets buffertar med buffrande baser (komponenter i BB) markerade. Hb kan tecknas som
en särskild buffert, alternativt får Hb-bufferten ingå i prot-bufferten tillsammans med albumin och alla
andra buffertar förutom bikarbonatbufferten:
CO2 + 2H2O H2CO3 + H2O HCO3- + H3O+
b-bas

protH + H2O prot- + H3O+
b-bas

HHb + H2O Hb- + H3O+
b-bas
För normalt arteriellt blod är pH 7,4 och pCO2 är 5,3 kPa. Prot- utgör knappt hälften ( 23,5 mM) av totala
halten buffrande baser (ett genomsnittligt normalvärde är 48 mM). Resten utgörs av vätekarbonat (24,5
mM).
Det första blodprovet (pH=7,15; pCO2=2,5 kPa) är från en person med metabol acidos. Enligt SA linjära
nomogram är base excess (BE, förändringen i BB) -22, samt [HCO3-] är 6 mM. Alltså är BB 26 mM, och prot26-6=20 mM. Detta är en metabol acidos med respiratorisk kompensation, pCO2 har ju sjunkit. Jämvikterna
i båda buffertsystemen (ovan) har vänsterförskjutits.
Det andra blodprovet (pH=7,61; pCO2=2,5 kPa) är från en person med respiratorisk alkalos. Enligt SA linjära
nomogram är base excess (BE, förändringen i BB) ±0, samt [HCO3-] är 19 mM. Alltså är BB 48 mM, och prot48-19=29 mM. Alltså är detta troligen en akut respiratorisk alkalos, metabol kompensation har ännu ej
hunnit uppkomma. Då detta är en ren respiratorisk syra-basrubbning är BB konstant. Jämvikten för
vätekarbonatbufferten har vänsterförskjutits, medan jämvikten för Prot- bufferten har högerförskjutits.
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I blodproverna som togs på Eva ingick även p-glukos som visade prediabetes. Personer med diabetes löper
stor risk att få svårläkta sår på fötterna.
5. Huden (cutis) består av två lager - ett yttre (epidermis) och ett inre (dermis), som är strukturellt och
embryologiskt skilda. Rita en figur av huden i fotsulan som klargör namnen, ordningen och utseendet för de olika
lagren i epidermis. Vad kallas cellen som dominerar och bildar de olika lagren i epidermis? (2 p)

Svarsaspekt:
Keratinocyten har fått sitt namn på
grund av sin förmåga att bilda
keratin. Cellen har ektodermalt
ursprung och är den vanligaste
cellen i epidermis. Epidermis lager
bildas av och utgörs till största delen
av keratinocyter.
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6. I och med Evas viktuppgång reflekterar du över varför det är bra med träning för överviktiga patienter. En
fysiskt inaktiv person med övervikt som börjar bedriva regelbunden fysisk aktivitet får en rad effekter som
minskar risken för senare följdsjukdomar. Redogör utförligt för två sådana effekter och mekanismerna bakom
dessa. (4 p)

Svarsaspekter:
Långtidseffekter av fysisk aktivitet
Exempel på fysiologiska mekanismer:
Lägre blodtryck
Förbättrad endotelial funktion/vasodilatation
Minskad koagulationsbenägenhet
Minskad kronisk systemisk låggradig inflammation
Ökad insulinkänslighet/lägre B-glukos
Förbättrad blodfettsprofil
Bättre viktkontroll eller viktnedgång
Effekter på följdsjukdomar
Överviktiga eller bukfeta män och kvinnor som motionerar regelbundet löper en avsevärt lägre risk att
insjukna i hjärt-kärlsjukdom än inaktiva. Likaledes visar flera fall-kontrollstudier och stora prospektiva
studier ett omvänt samband mellan grad av fysisk aktivitet och de cancerformer som är associerade med
övervikt/fetma, till exempel prostatacancer, koloncancer och bröstcancer. Randomiserade kontrollerade
primärpreventiva interventionsstudier på överviktiga män och kvinnor med nedsatt glukostolerans och
metabola syndromet, har visat att en kombinerad intervention med förbättrade matvanor och ökad fysisk
aktivitet kan halvera risken att insjukna i typ 2-diabetes. Den oberoende effekten av ökad fysisk aktivitet är
fortfarande ofullständigt känd, men studier har visat att kost- och motionsråd är ungefär lika effektiva och
vardera leder till en cirka 40-procentig riskreduktion. Tjugo år efter en livsstilsintervention har dessa
individer 45 procent lägre incidens i diabetes, 41 procent lägre incidens av kardiovaskulära händelser och
29 procent lägre total dödlighet jämfört med kontrollpersonerna.
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Eva försöker börja träna genom att ta regelbundna långa promenader men tyvärr så halkar hon och bryter
armen.
7. Rita höger art. cubiti med dess ligament sett framifrån. Namnge benen och ligamenten. (4 p)

Svarsledning:
Humerus som ledar mot både radius och ulna 0,5p, radius som ledar mot humerus och ulna och är tydligt
mindre volymmässigt än ulna i armbågsleden 0,5p, ulna som ledar mot humerus och radius och är tydligt
större än radius i armbågsleden 0,5p, lig collat mediale/ulnare från humerus till ulna 0,5p, lig. Collat
laterale/radiale från humerus till lig. annulare radii, lig annulare radii från radius till ulna 0,5p. För allting
korrekt inkl. höger sida 0,5p extra.
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
8. Mellan vilka ben finns leden som möjliggör plantar- och dorsalflektion i fotleden?
A. Os tibia och os fibula
B. Os naviculare och os talus
C. Os tibia och os talus
D. Os talus och os calcaneus
E. Os calcaneus och os tibia
9. Vilken av följande strukturer förhindrar en förskjutning framåt av tibia i förhållande till femur?
A. Lig. cruciatum anterior
B. Lig. cruciatum posterior
C. Lig. collaterale mediale
D. Lig. collaterale laterale
E. Meniscus lateralis et medialis
10. En ömmande höftled hålls ofta i en särskild position. Vilken av följande positioner, jämfört med stående rakt
upp, minskar spännkraften i höftledens ligament och ledkapsel så att ledsmärtan minskar i intensitet?
A. Några graders abduktion
B. Några graders adduktion
C. Några graders inåtrotation
D. Några graders extension
E. Några graders flexion
11. Den funktionella skapulothorakala glidleden leden är en del av rörelseapparaten som vanligen tappar funktion
vid smärttillstånd. Vilka rörelser ska vi kunna utföra i denna?
A. Valgus-Varus/Elevation-Depression/In & Utåtrotation
B. Protraktion-Abduktion/Elevation-Depression/In & Utåtrotation
C. Protraktion-Retraktion/Elevation-Depression/In & Utåtrotation
D. D . Protraktion-Retraktion/Elevation-Depression
E. Adduktion-Retraktion/Elevation-Depression
12. En vanlig åkomma är karpaltunnelsyndrom, svullnad i strukturerna mellan carpalbenen och retinaculum
musculorum flexorum manus orsakar kompression av n. medianus. Ett av symtomen är radierande smärta volart
ut i dig 1-3. Vilket cervikalsegment försörjer dig 3 sensoriskt?
A. C5
B. C6
C. C7
D. C8
E. TH1
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13. För att tolka den kliniska undersökningen vid besvär från MCP-lederna krävs god kunskap om ledens ligament.
Vilket alternativ förklarar bäst varför adduktion/abduktion av fingrarna är mer begränsad vid flekterad MCP-led
än vid extenderad?
A. Proximala delen av proximala falangen krockar med distala metacarpalen
B. Extensorerna är för utspända och hindrar rörelsen
C. Flexorerna är så förkortade att de tappar kraftmoment
D. Collateralligamenten är spända i flekterat läge och hindrar rörelsen
E. Vi saknar det motoriska programmet då funktionen inte behövs
14. Värk från fingrarnas småleder är vanlig vid reumatiska sjukdomar. Vilken av följande muskler är den enda som
kan flektera i DIP-leden?
A. m. flexor carpi radialis
B. m. flexor carpi ulnaris
C. m. flexor digitorum superficialis
D. m. flexor digitorum profunda
E. m. flexor pollucis longus
15. Ledvärk påverkar finmotoriken negativt. Vilken rörelse bidrar m. interossei dorsalis till i PIP-lederna?
A. Abduktion
B. Adduktion
C. Opposition
D. Flektion
E. Extension
16. Vilket hormon produceras i stora mängder av trofoblasterna i början av graviditeten?
A. Östrogen
B. LH
C. Oxytocin
D. HCG
E. Prolaktin
17. Missbruk av anabola steroider kan leda till sterilitet hos mannen. Vad är orsaken? De anabola steroiderna:
A. binder till testosteron receptorer på sertolicellerna och leder till ökad inhibin produktion
B. leder till en överproduktion av spermier som successivt blir allt mer defekta
C. leder till feedbackinhibition av GnRH och därmed minskad frisättning av LH och FSH
D. leder till en förändring i prostatan
E. leder till en ökad pulsatil frisättning av GnRH
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18. Vilken är den främsta orsaken till menopaus?
A. Minskade nivåer av gonadotropiner från adenohypofysen
B. Folliklarna svarar sämre på gonadotropinerna
C. Corpus luteum producerar allt mindre progesteron
D. Minskat antal folliklar i ovariet som kan stimuleras av gonadotropinerna
E. Aromatasaktiviteten i granulosacellerna minskar
Svar: D. Vid ca 45 års ålder finns bara några få primordial folliklar kvar i ovariet för gonadotropinerna att stimulera.
19. Vilken av följande alternativ korrelerar inte med den ökning av insulinkänslighet som följer på 12 månaders
ökning av aerob fysisk aktivitet (30 min rask promenad 5 dagar/vecka)?
A. Ökad kapillärtäthet i skelettmuskulatur
B. Ökad mitokondrietäthet
C. Ökad mängd aktin
D. Ökad aktivering av glykogensyntetas i skelettmuskulaturen
E. Ökad mängd GLUT-4 i skelettmuskulaturen
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Eva, vars historia du läste om på förmiddagen, blir dock inte bättre. Hon fortsätter gå upp i vikt, blir rund
om kinderna, känner sig svag i benen, får nedsatt kondition, och på överläppen har hon fått några mörka
hårstrån. Eva söker vårdcentralen igen och där börjar du fundera på om Eva kan ha fått Cushings syndrom,
det vill säga en sjukdom med överproduktion av kortisol.
20. Redogör för hormonet kortisol. I svaret skall ingå var det bildas, hur reglering av dess frisättning sker, vilken
sorts hormon det är (amin, peptid eller steroid) och beskriv utförligt vilka effekter det har (5 p).

Svar: Kortisol bildas i binjurebarkens zona fasciculata och frisätts som svar på ACTH från hypofysen som i
sin tur frisätts av CRH från hypothalamus. Kortisol är en steroid och frisätts vid stress, trauma och lågt
blodsocker. Det har dessutom en speciell dygnsrytm där det ligger som högst mycket tidigt på morgonen
och sedan sjunker under dagen för att ligga som lägst under natten. Hormonet är viktigt för vårt
immunförsvar, koagulationssystemet, vätskebalansen, det kardiovaskulära systemet, höjer blodsockret,
stimulerar osteoklaster, bryter ner proteiner, omfördelar fett (akut ffa lipolytiskt) mm
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21. Hur kan du med hjälp av blodprover avgöra i vilket endokrint organ sjukliga förändringar uppstått som ger
upphov till Cushings syndrom (motivera ditt svar). (2 p)

Svar: Högt kortisol och lågt ACTH talar för att sjukdomen sitter i binjuren eftersom en överproduktion av
kortisol via feedback inhibition leder till lågt ACTH.Högt kortisol och högt ACTH talar för att sjukdomen
sitter i hypofysen eftersom hypofysen fortsätter producera ACTH trots att kortisol är högt. Feedback
inhibitionen fungerar inte.

22. Vad beror det på att vissa patienter med Cushings syndrom kan bli:
A) pigmenterade
B) ibland få ökad behåring? (2 p)

Svar: Cushings syndrom beror på för hög ACTH produktion. (ACTH kommer från prekursormolekylen
proopiomelanocortin (POMC) som även innehåller MSH.) Både ACTH och MSH binder till
melanocortinreceptorer som ger ökad pigmentering. Ange antingen ACTH eller MSH för full poäng.
ACTH stimulerar androgener från binjurebarken och kvinnor med Cushings sjukdom kan då få en ökad
behåring på kroppen.
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23. Kardiovaskulära komplikationer förekommer hos patienter med Cushings syndrom. Vid undersökning av Eva
beskriver hon nu nattlig dyspné och du uppmäter återigen ett förhöjt blodtryck på 180/120 med pulsen 90. Vid
auskultation hör du en tydlig 3e hjärtton och vid röntgenundersökning ses ett förstorat hjärta.
A. Förklara vilka skeenden som ger upphov till de fyra hjärttonerna.
B. På vilket sätt kan en ventrikeldilatation vara en kompensation vid hjärtsvikt.
(4 p)

Tänkt svar: Hjärttonerna uppstår vid deceleration eller acceleration av blodet och vibration i vävnaden i
samband med: AV-klaffarnas stängning (1a), semilunarklaffarnas stängning (2a), den snabba fyllnadsfasen
(3e) och förmakskontrationen (4e).
En dilatation av kammaren med ökad diastolisk fyllnad kan genom Frank-Starling-mekanismen ge en ökad
kontraktionskraft och viss kompensation vid sänkt kontraktilitet.
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24. Patienter med Cushings syndrom har ibland rubbningar av syra-bas balansen, och sådana kan korrigeras med
hjälp av respirationen. Beskriv hur blodets [H+] övervakas av andningsregleringen och genom vilka mekanismer
ändringar av ventilationsmönstret kan korrigera avvikelser från normalt [H+] i blodet. (3 p)

Svarsaspekt: Artärblodets pH övervakas av perifera chemoreceptorer i glomus caroticum och glomus
aorticum som sänder sina signaler till medulla oblongata via n.glosssopharyngeus resp n. vagus. Sänkt pH
leder till ökad frekvens av nervsignalering till medulla oblongata, som i sin tur stimulerar
andningsmusklerna så att lungventilationen ökar. Därmed ökar eliminationen av koldioxid från lungorna
och blodet, vilket driver reaktionen
CO2 + H2O↔H2CO3↔H++HCO3åt vänster varvid [H+] reduceras och pH går mot en normalisering.
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Så småningom börjar utredningen av Eva bli klar och bekräftar att hon har Cushings syndrom. I väntan på
operation får hon tyvärr en ventrombos.
25. Patienter med Cushings syndrom uppvisar ibland en ökad tendens till att bilda tromber. Redogör kortfattat för
trombocytopoesen utgående från en hemocytoblast. Vilka faktorer stimulerar trombocytopoesen och ungefär hur
lång är livstiden för en trombocyt? (2 p)

Svar:
Hemocytoblast Megakaryoblast Promegakaryocyt  Megakaryocyt avknoppning till trombocyter.
Trombopoetin stimulerar och även bl.a. IL-6, IL-11 och EPO.
Trombocyter lever ca 7-11 dagar.
Lärandemål:
Redogöra för trombocytens struktur, dess aktivering, funktion vid primär hemostas, livslängd och
elimination från blodet. (S2-3)
Redogöra för bildningen av de olika blodkropparna (utvecklingsstadier). (S2)

26. När kärlendotelet skadas vid trauma eller sjukdom initieras hemostasen vilken indelas i tre faser:
vasokonstriktion, trombocytaggregering och koagulationskaskaden.
A. Vilka lokala signalsubstanser initierar vasokonstriktion vid en blödning? (1 p)
B. Koagulationskaskaden har en avslutande så kallad common pathway dvs steg som är gemensamma för
såväl yttre (extrinsic) som inre (intrinsic) stimulering och som leder fram till att ett fast blodkoagel bildas.
Beskriv dessa gemensamma steg och vilka proteiner/ enzymer som är inblandade. (2 p)

Svar: (A) Kärlsammandragning som temporärt minskar blodflödet. Stimuleras av serotonin och tromboxan
A2 från aktiverade trombocyter. (B) Protrombin aktiveras till trombin av Faktor X. Trombin aktiverar i sin
tur fibrinogen till fibrin. Fibrinmolekylerna binds till varandra genom protein-protein interaktioner och ett
tredimensionellt fibrinnätverk uppstår som slutligen ”armeras” genom tvärbindning effektuerad av
enzymet transglutaminas (Faktor XIII).
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27. Hos patienter med Cushings syndrom kan man ofta se hypokalemi. Kaliumjoner är viktiga för nervcellers
retbarhet. Vad händer A) med vilopotentialen och B) med aktionspotentialens amplitud om
kaliumkoncentrationen i extracellulärvätskan höjs? (2 p)

Svar: (a) Vilopotentialen ändras i depolariserande riktning. (b) Aktionspotentialens amplitud minskar (p.g.a.
ökad inaktivering av spänningsaktiverade Na-kanaler)
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Symptomen som ses vid Cushings syndrom kan man få även av långvarig medicinering, exempelvis mot
astma, som vanligen är associerad med allergi.
28. Beskriv hur det adaptiva och konstitutiva immunsystemet kan samverka i processer som slutligen leder till
start av en allergisk inflammation. Inkludera följande komponenter i svaret, och ange dessutom för var och en av
de celler som räknas upp om de tillhör det adaptiva eller konstitutiva systemet. Plasmacell, basofil granulocyt, Bcell, degranulering, Thjälp-cell, IgE, histamin, switch, klonal expansion, IgM. Tips: gör gärna en tabell som utgår
från cellerna som nämns, där du kan ha kolumner för vad de gör (funktion) och om de tillhör konstitutiva systemet
eller adaptiva systemet. Glöm inte att de ord som inte är namn på celler också ska inkluderas. (4 p)

Svarsaspekt. Ett främmande men ändå ofarligt ämne, s k allergen, aktiverar vissa B-celler och Thjälp-celler
(som bägge tillhör det adaptiva systemet). Genom samverkan mellan Thjälp- och B-celler aktiveras de
sistnämnda till att genomgå klonal expansion och differentiering till plasma-celler (adaptiva systemet) som
producerar stora mängder antikroppar. Även om B-cellerna från början uttryckte IgM så kan vissa av dem
under processen genomgått switch till att i stället producera IgE-antikroppar. IgE antikroppar kan binda till
Fc-receptorer på basofila granulocyter (konstitutiva systemet) med hög affinitet. Om en person med
mycket IgE antikroppar exponeras för det främmande ämnet (allergenet) vid ett senare tillfälle, kan IgE på
basofila granulocyter binda till ämnet och därvid inducera cellen att ”degranulera”, d v s utsöndra
innehållet i sina granulae som bl a innehåller histamin och andra inflammationsstimulerande mediatorer.
Detta sätter igång den inflammatoriska reaktionen
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29. När den inflammatoriska processen initieras spelar vissa cytokiner inom immunsystemet en viktig roll. Vilken
av molekylerna nedan är ett s k pro-inflammatoriskt cytokin?
A. TNF
B. CD6
C. IL-10
D. histamin
E. cortison
30. Vilken av följande lungvolymer eller kapaciteter kan mätas med statisk spirometri?
A. Funktionell residualkapacitet (FRC)
B. Fysiologisk dead space
C. Residualvolym (RV)
D. Total lungkapacitet (TLC)
E. Vitalkapacitet (VC)
Rätt svar är E. Residualvolym kan inte mätas med spirometri. Därför kan ingen lungvolym eller kapacitet som inkluderar RV mätas med
spirometri. Dessa inkluderar FRC och TLC. VC inkluderar inte RV och kan därför mätas med spirometri. Fysiologiskt dead space är inte mätbart
med spirometri eftersom det kräver att arteriellt PCO2 och utandat CO2 bestäms.

31. I samband med akut svår hjärtsvikt kan patienter behandlas med inotropa substanser (t.ex Dobutamin, en
beta1-agonist). Vilket påstående är korrekt?
A. Beta1-receptorstimulering sänker cAMP-nivåer i hjärtat
B. Takykardi är en biverkan/effekt av Dobutamin
C. Funny current (if) hämmas av beta1-stimulering i förmakscellerna
D. Den intracellulära [Ca2+]-transienten blir lägre och har längre duration vid beta1-stimulering
E. b och d är riktiga
32. Följande kliniska data erhölls från en vuxen, överviktig man med typ-2 diabetes:
Ålder:
25 år
BMI:
30
Urinflöde:
0.6 ml / min* (*data är baserat på en 24 timmars urinsamling)
Inulin-konc. i urin =
1 mg / ml
Urea-konc. i urin =
60 mg / ml
Inulin-konc. i plasma =
0.01 mg / ml
Urea-konc. i plasma =
0.2 mg / ml
Erytrocytvolymfraktion (EVF) = 50%
Arteriellt blodtryck =
165 / 100 mm Hg
Vad blir estimerad glomerulär filtrationshastighet (eGFR)?
A. 120 ml/min
B. 100 ml/min
C. 80 ml/min
D. 60 ml/min
E. 40 ml/min
CLInulin = U-konc inulin x Urinflöde / P-konc inulin = eGFR. Clearance för inulin = koncentration av inulin i urin (1 mg / ml) x urinflöde
(0.6 ml / min) ÷ koncentration av inulin i plasma (0.01 mg / ml) = 60 ml/min. Information om urea är ej relevant.
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33. Vilken av kombinationerna nedan beskriver bäst effekterna associerade med kraftigt förhöjda angiotensin II
nivåer (exempelvis vid en kraftig blödning)? (↑: ökar, ↓: minskar, =: ingen förändring)
Filtrationsfraktion (FF) Sympatikusaktivitet Renal NaCl och
Renal kalium
(FF = GFR / RPF)
vatten utsöndring
utsöndring
A.
↓
=
↑
↓
B.
↑
↓
=
↑
C.
=
↓
↓
=
D.
↓
↑
↑
↓
E.
↑
↑
↓
↑
34. Vilken av följande kombinationer förväntas öka proximal reabsorption av vatten och NaCl till de peritubulära
kapillärerna?
Proteinkoncentration i peritubulära kapillärer Resistans i efferenta arterioler
A.
↓
↑
B.
↓
↓
C.
↑
↑
D.
↑
↓
E.
=
↑
35. En frisk 20-årig kvinna deltar i en löptävling (20 km) under en varm sommardag och blir då avsevärt
dehydrerad. Hon har normalt fungerande frisättning och signalering av antidiuretiskt hormon (ADH). I vilket
segment av nefronet sker den största förändringen av vattenreabsorptionen till följd av de ökade nivåerna av
ADH?

A.
B.
C.
D.
E.

Proximala tubulus
Descenderande (nedåtgående) Henle’s slynga
Ascenderande (uppåtgående) Henle’s slynga
Distala tubulus
Samlingsröret

Kommentar: ADH ökar antalet AQP2 i samlingsröret vilket kommer att öka vattenreabsorptionen (liten
volym sekundärurin med hög osmolaritet).
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36. Vilket av följande alternativ bidrar till en sänkning av det arteriella blodtrycket?
A. Alfa1-adrenoceptorblockad
B. Beta2-adrenoceptorblockad
C. Ökad frisättning av aldosteron
D. Minskad vagusstimulering av hjärtat
E. Minskad fyrningsfrekvens i afferenta nerver från sinus caroticus
37. I vilken av följande leder kan man hitta trådbrosk?
A. Articulatio coxae
B. Articulatio genu
C. Articulatio radiocarpea
D. Articulatio humeroulnaris
E. Articulatio talocruralis

Svar: B. Articulatio genu. Meniskerna består av trådbrosk. Ledytorna är täckta med hyalint brosk.
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Kvittens av tentamen

Den Friska Människan 2
Tentamen
Del 1
2017-11-16
Jag intygar att jag mottagit tentamen och på heder och samvete att jag kommer att
genomföra tentamen enligt gällande tentamensregler.
Jag bekräftar också att jag vet att det är mitt ansvar att kontrollera att alla sidor finns med i
provet, såväl vid start som vid inlämnandet.
Namnteckning: __________________________________

(för och efternamn)

Namn: _________________________________________
Personnummer: _________________________________

Lycka till!
Detta intyg skall signeras innan provmappen får öppnas och
tentamen får påbörjas. I och med att du signerar detta intyg kommer
du att bokföras för ett examinationstillfälle oavsett om du besvarar
frågorna eller lämnar blankt.
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Tema 1 – Njurfunktion och syra-bas reglering
Diabetes typ1, kan ge ”syraförgiftning”.
Oroliga föräldrar inkommer till Din akutmottagning med sin dotter, knappt 2 år gammal. Hon har kissat mycket
senaste dygnet, och är inte sig själv, trött och grinig. Sockersjuka finns i släkten, och föräldrarna är nu oroliga för att
detta drabbat flickan, kanske har hon ”syraförgiftning”? Då Du vet att diabetes typ 1 kan debutera med ketoacidos
utreder Du skyndsamt flickans tillstånd.
1. Vid ketoacidos, vilken kombination av förändringar (jämfört med normala förhållanden) förväntar du dig att
finna? Motivera kort ditt val! (2 p)

A.
B.
C.
D.
E.

Buffer base
(BB) i blod
↑
↑
↓
↓
↓

PCO2 i
blod
↓
↑
↓
↓
↓

Urinutsöndr.
HCO3↑
↑
↓
↓
↓

Urinutsöndr.
NH4+
↑
↓
↑
↓
↑

Anjon gap i
plasma
↑
↑
↑
↓
↓

K+ i
plasma
↓
↓
↑
↑
↓

Svarsaspekt: Rätt alternativ: C. Överproduktion av ketonkroppar ger en metabol acidos med sänktbuffer base och
ökat anjon gap. Acidosen stimulerar andingen och det blir en kompensatorisk minskning av PCO2. Acidosen
accentuerar också reabsorptionen av HCO3-, med minskad utsöndring som följd. Den metabola acidosen
leder också till ökad utsöndring av NH4+ i urinen.

2. Förklara hur insulinbristen leder till försurning. Hur förskjuts jämnvikterna för blodets buffertar i denna
situation? Förklara begreppet ”buffer base”. (3 p)

Svarsledning: Insulinbrist medför utebliven broms på hormonkänsligt lipas (i fettvävens adipocyter). Överdriven
lipolys ger överskott av fettsyror till levern, som metabolisrar dessa till ketonkroppar. Av dessa är acetoättiksyra samt
beta-OH-smörsyra karboxylsyror (lika sura som mjölksyra). Dessa ketonkroppar ger metabol acidos, som
karaktäriseras av lågt pH, sänkt buffer base (BE negativt) och förhöjt pCO2 (kompenserande respiratorisk alkalos).
Buffer base (BB) är summan av buffrande baser i kroppsvätskornas buffertar, HCO3- + prot-.
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Ev fortsatt svar på fråga 2
Blodets buffertar:
←

←

CO2 + 2H2O ↔ H2CO3 + H2O ↔ HCO3- + H3O+
syra

bas

←
protH + H2O ↔ prot- + H3O+
syra

bas

3. Förklara hur förändringen av kalium koncentrationen i plasma uppkommer (se fråga 1), och vad denna
onormala extracelluära kaliumhalt kan få för konsekvens. (2 p)

Svarsledning: Metabol acidos med påföljande förskjutningar av intracellulära buffertar ger att en andel av
intracellulärt kalium istället får den orsakande syrans anjoner som motjoner. Dessa kan ta sig ut ur cellerna, varvid
K+ “följer med“. Kaliumjonhalten i plasma stiger alltså vid metabol acidos. Den intracellulära kaliumkapaciteten har
sjunkit. Jfr avsnitt 3.4 i kompendieboken (Syror och Baser …). Njuren påverkas vid metabol acidos, så att
kaliumjoner ej utsöndras i samma utsträckning som vid normalt pH, även detta bidrager till höjd kaliumjonhalt i
plasma vid metabol acidos. Även utarmningen av intracellulära glykogenförråd leder till sänkt intracellulär kaliumkapacitet.
Effekten av hyperkalemi på hjärtat beror både på graden av hyperkalemi samt hur snabbt den uppkommit. Hyperkalm
höjer vilomembranpotentialen. Vid måttlig hyperkalemi kan ökad urladdningsfrekvens ske, samt ökad retbarhet
(närmare till tröskelpotential), medan det vid mer uttalad hyperkalemi f.f.a. blir försvårad retningsspridning vilket i
sig kan ge upphov till kammarflimmer. Se även avsnitt 3.4.1 i kompendieboken (Syror och Baser …).
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4. Redogör för ett hormon som bildas i njuren, vad som stimulerar dess frisättning och vilka effekter det har?
(2 p)
Svarsaspekt: tex renin, erytropoetin, prostaglandiner, även D-vitamin kan vara ok (aktiveras i njuren)
Renin frisätts när Na konc eller blodflödet i njuren sjunker samt även av sympatikus. Stimulerar RAS.
Erytropoetin frisätts när syrekoncentrationen sjunker och stimulerar då bildningen av röda blodkroppar
D-vitamin aktiveras i njuren (1-alfa hydroxylering). Enzymet stimuleras av PTH. D-vitamin ökar calcium upptaget i
tarmen samt har positiva effekter på skelettet.
Prostaglandiner i njuren modulerar bla kärlresistens, filtration, frisättning av renin. För full poäng här bör man
resonera kring vad som gör att det frisätts.
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
Fråga 5 och 6: Följande kliniska data erhölls från en vuxen man med typ-2 diabetes:
Urinflöde: = 0,6 ml/ min
Inulin-koncentration i urin = 1 mg/ ml
Urea-koncentration i urin = 60 mg/ ml
Inulin-koncentration i plasma = 0,01 mg/ ml
Urea-koncentration i plasma = 0,2 mg/ ml
5. Använd formeln för inulin-clearance för att uppskatta den glomerulära filtrationshastigheten (eGFR). Vilket av
alternativen nedan stämmer överens med patientens eGFR?
A. 120 ml/min
B. 100 ml/min
C. 80 ml/min
D. 60 ml/min
E. 40 ml/min
Kommentar: CLInulin = U-konc inulin x Urinflöde / P-konc inulin = eGFR
Clearance för inulin = koncentration av inulin i urin (1 mg / ml) x urinflöde (0.6 ml / min) ÷ koncentration av inulin i
plasma (0.01 mg / ml) = 60 ml/min. Information om urea är ej relevant.
6. Från samma patient, beskriven ovan, erhölls följande data med hjälp av så kallad “indikator-utspädningsmetod”:
Totalt kroppsvatten (TKV) = 60 L
Plasmavolym = 5,0 liter
Extracellularvätska (ECV) = 20 liter
Erytrocytvolymfraktion (=hematocrit): 0,40 (40%)
Vilket av alternativen nedan är korrekt gällande mannens vätskestatus?
Intracellularvätska (ICV)
Interstitialvätska (ISV)
A.
55 L
20 L
B.
20 L
40 L
C.
36 L
15 L
D.
30 L
25 L
E.
40 L
15 L
Rätt svar: E
ICV = TKV – ECV
ISV = ECV – Plasmavolym
Kommentar: en person som väger 100 kg med totalt kroppsvatten på 60 L har en plasmavolym på 5 L som i
exemplet.
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7. Vilken av kombinationerna nedan beskriver bäst effekterna associerade med kraftigt förhöjda angiotensin II
nivåer (exempelvis vid en kraftig blödning)?
Filtrationsfraktion (FF) Sympatikusaktivitet
Renal NaCl och
Renal kalium
(FF = GFR / RPF)
vatten utsöndring
utsöndring
A.
↓
↑
↓
B.
↑
↓
↑
C.
↓
↓
D.
↓
↑
↑
↓
E.
↑
↑
↓
↑
8. Njurens autoregulering är viktig för att bibehålla relativt konstant glomerular perfusion och filtration trots stora
ändringar av blodtrycket. Vilket av följande alternative beskriver bäst den tubuloglomerulära
återkopplingsmekanismen (TGF)?
A. Ökat load och reabsorption av NaCl i macula densa cellerna leder till kontraktion av den efferenta arteriolen
B. Ökat load och reabsorption av NaCl i macula densa cellerna leder till kontraktion av den afferenta arteriolen
C. Ökat load och reabsorption av NaCl i macula densa cellerna leder till dilatation av den afferenta arteriolen
D. Minskat load och reabsorption av NaCl i macula densa cellerna leder till dilatation av den efferenta
arteriolen
E. Minskat load och reabsorption av NaCl i macula densa cellerna leder till kontraktion av den afferenta
arteriolen
Den afferent arteriolen är ”effektor site” för TGF responset, vilket stimuleras av ökat NaCl load och reabsorption i
macula densa. Detta aktiverar NKCC2 pumpar och leder till en parakrin signal som (via adenosin).
9. Renin-Angiotensin-Aldosterone-Systemet (RAAS) är av stor betydelse för regleringen av extracellulärvolymen
och därmed blodtrycket. Vilket av följande alternative är INTE korrekt gällande reninfrisättning?
A. Renin frisätts från juxtaglomerulära celler (JGC)
B. Reninfrisättning hämmas av högt NaCl load och reabsorption i macula densa celler
C. Reninfrisättning stimuleras av ökat sympatikusaktivitet
D. Reninfrisättning hämmas av ökat renalt perfusionstryck
E. Reninfrisättning stimuleras av ökat NaCl load och reabsorption i macula densa celler
10. Vilken av följande kombinationer förväntas öka proximal reabsorption av vatten och NaCl till de peritubulära
kapillärerna?
Proteinkoncentration i peritubulära kapillärer Resistans i efferenta arterioler
A.
↓
↑
B.
↓
↓
C.
↑
↑
D.
↑
E.
↑
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11. En frisk 20-årig kvinna deltar i en löpartävling (20 km) under en varm sommardag och blir då avsevärt
dehydrerad. Hon har normal/fungerande frisättning och signalering av antidiuretiskt hormon (ADH). I vilket
segment av nefronet kommer den kvantitativt största reabsorptionen av vatten att ske efter avslutad
löpartävling?
A. Proximala tubulus
B. Descenderande (nedåtgående) Henle’s slynga
C. Ascenderande (uppåtgående) Henle’s slynga
D. Distala tubulus
E. Samlingsröret
Vattenreabsorptionen är ALLTID störst i proximala tubulus (cirka 70%), oavsett aktivering av ADH-systemet.
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Tema 2 – Människan i rörelse
Ett hudvårdsmärke för män använde för en tid
sedan den fd. amerikanske fotbollsspelaren och
numera artisten och skådespelaren Terry Crews.
Amerikansk fotboll ställer höga krav på
rörelseapparaten, den övre extremiteten behövs
både för att kasta och fånga bollen samt för att
tackla och blocka motståndare, nedre
extremiteten används för flytta på både sig själv
och andra. Skador på övre extremitet utgör endast
16,9% och på nedre 50,4% av alla skador (NCAA
2004-2009).

Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
12. För att kasta bollen behöver armen utnyttja sitt fulla rörelseomfång. Du minns från föreläsningarna att
skulderbladets position är avgörandet för armens rörelseförmåga. Vilka av följande alternativ beskriver bäst
skulderbladets alla rörelser?
A. Protraktion-Retraktion/Elevation-Depression
B. Adduktion-Retraktion/Elevation-Depression
C. Protraktion-Abduktion/Elevation-Depression/In & Utåtrotation
D. Protraktion-Retraktion/Elevation-Depression/In & Utåtrotation
E. Valgus-Varus/Elevation-Depression/In & Utåtrotation
13. I närkamperna är det inte ovanligt att den spelare som kommer in för högt i en tackling lyfts högt upp i luften
av motståndarens armar. Vilken av följande muskler kan bidra till flexion i både axel och armbågsled?
A. M. brachioradialis
B. M. brachialis
C. M. corachobrachialis
D. M. Flexor digitorum superficialis
E. M. biceps brachii
14. För att träna tacklingar tränar spelarna ibland genom att putta tunga slädar fram och tillbaka över spelplanen.
För att inte halka på gräset har de skor med dobbar. Vilket myotom testas vid ”gå på tå” (plantarflexion)?
A. L2
B. L3
C. L4
D. L5
E. S1
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15. För att hantera den otympliga olivformade bollen behöver alla armens och handens leder vara under full
kontroll. Vilken av följande muskler kan både pronera och supinera underarmen?
A. M. brachioradialis
B. M. brachialis
C. M. Pronator teres
D. M. Flexor digitorum superficialis
E. M. biceps brachii
16. Vilken CMC-led har störst rörlighetsomfång?
A. I
B. II
C. III
D. IV
E. V
17. En av de längsta framgångsrika passningarna anses mäta nästan 73 m. För att inte tappa bollen vid mottag
krävs god känsel i handflatan. Vilken av nedanstående nerver försörjer huden sensoriskt palmart på proximala
falangen på digitorum 3?
A. n. musculocutaneus
B. n. radialis
C. n. medianus
D. n. radialis
E. n. ulnaris
18. Fall är oundvikliga och skador är som sagt vanliga. Frakturer uppskattas utgöra 10% av skadepanoramat.
Carpalbenen sitter i två rader om fyra. Den proximala raden består av scaphoideum, lunatum och pisiforme samt
ett ben till. Vilket?
A. Os hamatum
B. Os capitatum
C. Os triquetrum
D. Os trapezoideum
E. Os trapezium
19. Om oturen är framme kan någons dobbar på skon träffa utsidan av en annans knä. Förutom led- och
ligamentskador finns en nerv med viktig motorisk funktion som är särskilt utsatt vid trauma på laterala knät.
Vilken?
A. n. musculocutaneus
B. n. ischiadicus
C. n. tibialis
D. n. fibularis communis
E. n. cutaneus femoralis lateralis
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20. Rita en knäled framifrån och ange namnen på benen i regionen samt fyra valfria strukturer i leden. (4 p)

Svarsledning:
Femur med kondyler 0,5p
Tibia ledar mot femur (om fibula anges vara en del av
knäleden kan frågan ge högst 2p) 0,5p
Patella i höjd med femurs distala begränsning/över
ledspringan. 0,5p
Fibula på lateralsidan om knäleden ledandes mot tibia,
inte del av i leden. 0,5p
Dessa fyra ben med rätt namn krävs för full poäng.

0,5p vardera men sammanlagt högst 2p för rätt struktur
på rätt plats för följande:
- menisk (kan ge 2x0,5p om de anges separat)
- lateralt/medialt kollateralligament
- främre/bakre korsband
- ledkapsel
- lig. patella
Kommentar: Det finns alltså fler än fyra sätt att få poäng för strukturer utöver de i regionen ingående benen. För full
poäng krävs rätt avbildade och namngivna ben (4x0,5p) samt fyra av de åtta angivna övriga strukturerna (4x0,5p).
Frågan rättas kumulativt framifrån och bak, dvs när fyra påståenden om strukturer noterats är rätt eller fel på dessa
vad som avgör poängen. Talrika felaktiga påståenden i början av svaret kan således inte kompenseras med några
korrekta i slutet.
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21. Det sarkoplasmatiska retiklet i skelettmuskulaturen är ett repeterande nätverk runt myofibriller och utgör en
reservoar för kalcium. I skelettmuskulaturen hittas så kallade TRIADER, medan i hjärtmuskulaturen finns DIADER.
Vad ingår i en TRIAD och var i skelettmuskulaturens sarkomer hittar man en TRIAD? (2 p)

BM
Svarsledning TRIAD = T – tubuli + TVÅ intilliggande terminala cisterner. TRIAD hittas i skelettmuskulatur mellan Aoch I-band, medan DIAD i hjärtmuskulatur hittas vid Z-linjen.
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Yasmin och Shamim är ett ungt enäggstvillingspar (20 år) som båda haft ett ganska inaktivt liv och är nu otränade. De
har blivit skjutsade till olika aktiviteter under tonåren och på senare år åkt buss, tåg eller bil i princip från dörr till
dörr. Yasmin har nu bestämt sig för att ändra sin livsföring och bli fysiskt aktiv. Shamim är inte lika övertygad men
lovar att pröva på. De börjar med att genomföra ett test av sin maximala syreupptagningsförmåga (VO2-max) på en
ergometercykel. De hade ungefär samma värde – 38 ml O2/kg/min innan träningsperioden.
Under de kommande tre månaderna tränade Yasmin tre 45-min pass per vecka (löpning och cykel - en blandning av
intervallträning och på konstant belastning). Shamim gav upp efter två pass och förblev inaktiv. Yasmins mätvärde
förbättrades 17 %. Metoden som används är indirekt bestämning av VO2-max genom att uppmäta pulsnivån på
submaximala arbetsbelastningar.
22. Jämför och förklara vad som händer med nedanstående variabler vid en given submaximal intensitet
(exempelvis 150 W) i Yasmin och Shamims kroppar efter att Yasmin har tränat i 3 månader och Shamim har varit
inaktiv (4 p).
A. Muskelmetabolism (ATP-nivåer, val av substrat d.v.s. kolhydrater och fettsyror)
B. Cirkulationssystemet (hjärtminutvolym, puls, blodtryck)

Svarsledning
A. Vid submaximalt arbete sjunker ATP-innehållet något – mer i otränat skick. Andelen fettsyror som
substrat är högre efter tre månaders träning och glykogen sparas. mer oxidativ metabolism pga mer
kapillärisering och mitokondrier

B. Efter tre månaders träning vid arbete på 150 W är hjärtminutvolym densamma, pulsen 5-15 slag lägre
och blodtrycket 5-10 mmHg lägre. lägre puls pga ökad SV, lägre BT pga ökad kapillärisering, bättre NO svar
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23. I samband med fysiskt arbete ökar genomblödningen i arbetande muskler samtidigt som blodflödet till magtarmkanalen begränsas. Vilken är den främsta mekanismen bakom blodflödesökningen lokalt i
skelettmuskulaturen samt vad ligger bakom ett minskat blodflöde till mag-tarmkanalen? Ange dessutom hur
vätskeflödet över kapillärväggen påverkas i arbetande muskler. (3 p)

Svarsledning: I arbetande muskler medieras blodflödesökning lokalt ffa genom produktion och ansamling av
metaboliter i vävnaden (CO2, laktat, sänkt pH m.m.) vilka dilaterar resistanskärlen (små artärer/arterioli). Pga
sympatikuspåslag sker vasokonstriktion i viscerala organ (njure, tarm etc.) och därmed omfördelning av blodflödet till
arbetande vävnad. Filtration av vätska kommer att öka i skelettmuskulaturen p.g.a. kärldilatation och ökat
hydrostatiskt tryck i kapillärerna.

24. Under sina träningspass känner Filippa att hennes hjärta inte bara slår snabbare men också kraftigare.
Redogör kort för de mekanismer som leder till förändringar slagvolym under fysiskt arbete. (2 p)

Svarsaspekt: SV ökar pga 1) ökat preload upp till 40-60% av max, 2) ökad kontraktilitet över 60% av max. Ökad
preload pga: muskelpump som leder till ökat venöst återflöde och därmed ökad kontraktilitet via Frank-Starling.
Sympatikusstimulering (och adrenalinstimulering) leder till ökad kontraktilitet genom ökad Ca-frisättning från SR och
influx från extracellulärvätskan.
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Tema 3 – Blod, immunsystemet, cirkulation och respiration
25. Beskriv kortfattat skillnaden mellan primära och sekundära lymfatiska organ. Ge ett exempel på ett primärt
och ett sekundärt lymfatiskt organ. (2 p)

Svarsledning: Primära lymfatiska organ bildar och mognar lymfocyter. Det sker en antigenoberoende utveckling dvs
det behövs inget främmande antigenstimuli för att processen skall initieras. Thymus och benmärg är primära
lymfatiska organ.
Sekundära organ monitorerar den immunologiska miljön i kroppen och filtrerar blod, lymfa eller annan
vävnadsvätska. Kan vid antigenstimulering initiera ett immunsvar. Mjälten, lymfknutor och MALT(där inräknat bl.a.
peyerska plack, tonsiller, diffus lymfatisk vävnad) är sekundära lymfatiska organ.
Lärandemål: Känna till distinktionen mellan centrala och perifera lymfatiska organ.

26. Vilka två proteinslag finns det mest av i blodplasma? Beskriv deras förekomst och struktur översiktligt. Vilka är
deras funktioner? (2 p)

Svarsledning: Albumin består av en polypeptidkedja (ca 70 kDa). Koncentrationen i blodplasma är 4-5 g /
100 ml och det utgör 50-60% av totala proteininnehållet i plasma. Binder och transporterar många ämnen i
blodet, ex vis fettsyror och bilirubin. Stor betydelse för det kolloidosmotiska trycket.
Immunoglobulin G (IgG), ca 1 g / l00 ml. Två tunga (ca 50 kDa) samt två lätta (ca 25 kDa) polypeptidkedjor
vilka hålls samman av disulfidbindningar. N-terminala ändarna avgör antigen-specificiteten.
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27. Makrofager och neutrofila granulocyter – skillnader och likheter
Diskutera dessa celler kort och inkludera svaret på följande frågor: Vilken del av immunsystemet – det
konstitutiva eller adaptiva försvaret – hör respektive celltyp till? Nämn tre funktioner hos makrofager, varav minst
en som inte kan utföras av granulocyter (ange vilken). Nämn två funktioner hos neutrofila granulocyter, varav
minst en som inte kan utföras av makrofager (ange vilken). En av dessa celltyper har ett förstadium som kallas
monocyt, vilken? Och slutligen vilken av de två celltyperna finns det mest av i blodet? (4 p)

Svarsledning Båda celltyperna ingår i det konstitutiva försvaret. Makrofager kan fagocytera, utsöndra cytokiner och
aktivera T-celler genom antigenpresentation (den sistnämnda funktionen har ej granulocyter). Neutrofila
granulocyter kan fagocytera, utsöndra cytokiner och efter sin död bilda ”nets” genom ”netosis”, DNA- och histonrika
nät som är klädda med antibakteriella ämnen och som kan motverka bakterier (den sistnämnda funktionen har ej
makrofager). Monocyter kan mogna till makrofager. De neutrofila granulocyterna är vanligast i blodet.
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28. Du har en ung patient med kammarseptumdefekt (VSD), dvs en patologisk öppning mellan kamrarna. Redogör
för och förklara följande: A) Vilka är de normala trycken i hjärtats höger- och vänster-kammare under systole och
diastole? B) I vilken riktning kommer shunten att gå och blir patienten cyanotisk? C) Man hör ofta blåsljud vid
VSD. Hur uppstår blåsljud från hjärtat och vad förväntar du dig vid VSD? (4 p)

Svarsledning A) De normala trycken i hö/vä kammare är ca 15-30/100-140 och 3-8/3-12 mmHg under systole

respektive diastole. b) Det högre trycket på vä sida ger en vä->hö shunt och ingen cyanos initialt eftersom blodet som
går ut i systemkretsloppet är oxygenerat. C) Blåsljud uppstår av vibrationer i vävnaden och blodpelaren, t.ex. vid
abnorma flöden genom förändrade hjärtklaffar. En stor öppning mellan kammrarna kan ge ett systoliskt blåsljud,
ofta sk. pansystoliskt vid VSD.

Kodnummer:

DFM2 Tentamen 2017-11-16

Sida 5 av 13
∗ΤΒ∗

__________________________________________________________________________________
Skriv ej ovanför Linjen
29. Beskriv de perifera (arteriella) kemoreceptorernas lokalisation och funktion. (3 p)

Svarsledning: De perifera kemoreceptorerna finns i glomuskropparna som är lokaliserade runt a. carotis och runt

aortabågen. De har en mycket hög genomblödning per enhet vävnadmassa. De sänder nervsignaler till
andningscentrum i förlängda märgen via CN IX (carotis) och CNX (aorta) och är känsliga för förhöjt PCO2, sänkt PO2,
samt förhöjd [H+] i artärblodet.
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
30. Vilken blodcell är ca 2-3 mikrometer stor, innehåller flera sorters granula och bildas från megakaryocyter?
A. T-lymfocyter
B. Plasmaceller
C. Trombocyter
D. Ortokromatiska erytroblaster
E. Erytrocyter
Lärandemål: Redogöra för trombocytens struktur, dess aktivering, funktion vid primär hemostas, livslängd och
elimination från blodet. (S2-3)
31. I klinisk vardag analyserar man ofta blodstatus med ett rör blod från en patient. I det provpaketet ingår bland
annat bestämning av B- LPK, leukocytpartikelkoncentrationen. LPK visar koncentrationen vita blodkroppar i
blodet. Ibland kan man vilja bestämma nivåerna av specifika leukocyter genom att ta provet B- Celler. Om en
patient har en kraftig parasitinfektion – vilken leukocyt är särskilt stegrad då jämfört med dess normalnivå?
A. Basofiler
B. Eosinofiler
C. Lymfocyter
D. Monocyter
E. Neutrofiler
Lärandemål: Redogöra för olika subtyper av leukocyter (vita blodkroppar), deras funktion, morfologi och livslängd.
32. Vilket av följande påståenden om plasmaproteiner är korrekt?
A. Plasmaproteiner motsvarar ungefär 60% av blodplasman.
B. Albumin utgör ca 7% av blodplasman.
C. CRP är ett så kallat akutfasprotein vars koncentration i blodet minskar i samband med inflammationer som
vid en bakterieinfektion.
D. Transferrin är ett järntransporterande plasmaprotein.
E. Lipoproteinpartiklar i blodet är uppbyggda av proteiner och triacylglyceroler i kärnan samt av fosfolipider,
kolesterol och kolesterylestrar på ytan.
33. Vilket av följande påståenden är ej korrekt?
A. Kemokiner styr hur mycket och i vilken riktning vita blodkroppar rör sig
B. Cytokiner kan utsöndras av celler i det konstitutiva försvarssystemet men ej av celler i det adaptiva
försvarssystemet
C. Cytokiner kan verka parakrint
D. Cytokiner kan verka endokrint
E. Cytokiner kan verka autokrint
34. Klonal selektion baserad på receptorer för främmande ämnen ingår i alla nedanstående processer utom en,
vilken?
A. T-cellers mognad i thymus
B. B-cellers första aktivering under ett primärsvar i lymfknutor
C. Monocyters mognad i benmärgen
D. B-cellers affinitetsmognad i lymfknutor
E. T-cellers första aktivering under ett primärsvar i lymfknutor
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35. Ivabradine är ett nytt läkemedel som blockerar funny current (if). Vilka effekter förväntas när patienten
behandlas?
A. Sänkt K+-konduktans i hjärtceller.
B. Negativ inotrop effekt.
C. Negativ krontrop effekt.
D. Ökad kontraktionskraft i kammarcellerna.
E. Aktionspotentialen blir kortare.
36. Hos en person i upprätt ställning är pleuratrycket:
A. högre runt apex än vid basen
B. lägre runt apex än vid basen
C. högst vid inandning
D. alltid positivt
E. samma som i alveolerna vid inandning
37. Varför är surfactant viktigt?
A. Förstärker intermolkylärkrafter mellan vattenmolekyler
B. Underlättar diffusion genom alveolokapillärmembranet
C. Ökar lungornas compliance
D. Ökar lungornas återfjädringskraft
E. Alla alternativen ovan är rätt
38. Blodkärlen i det systemiska kretsloppet har olika funktioner vilket återspeglas i skilda flödesförhållanden
mellan de olika kärlavsnitten. Vilket påstående nedan är korrekt?
A. Merparten av blodvolymen återfinns i kapillärerna
B. Det största flödesmotståndet finns i aorta
C. Flödeshastigheten är lägst i kapillärerna
D. Pulstrycket är högre i venerna än i artärerna
E. Blodtrycket är lägst i kapillärerna
39. Vilken av följande förändringar förväntas ske när en person reser sig från liggande till stående?
A. Kärltonus i de nedre extremiteterna ökar
B. Venösa återflödet ökar
C. Baroreceptoraktiviteten ökar
D. Hjärtfrekvensen minskar
E. Centrala ventrycket ökar
40. Vilken av följande förändringar kan innebära ökad risk för ödemuppkomst?
A. Minskat hydrostatiskt tryck i kapillären
B. Ökad albuminkoncentration i plasma
C. Ökad tonus (motstånd) i prekapillära resistanskärl
D. Försämrad funktion hos klaffar i vensystemet
E. Ökat lymfflöde
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Tema 4 – Endokrinologi
41. Redogör för hormonet IGF-1: Vilken typ av hormon det är (amin, peptid eller steroid), var det bildas, vad som
stimulerar dess frisättning och ge exempel på några viktiga effekter av IGF-1. (4 p)
Svarsaspekt peptid (eller protein beroende på var man drar gränsen mellan peptid och protein), Bildas ffa i levern
men även på många andra ställen tex skelettet. Frisätts ffa av GH.
Viktiga effekter tex: tillväxt, proteinsyntes, celldelning, hämmar apoptos, sänker blodsockret
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42. Hur kan man via analys av hormoner i ett blodprov ta reda på om en hypothyreos (underfunktion av
sköldkörteln) beror på sjukdom i hypofys eller sköldkörtel? (2 p)
Svarsaspekt: Om sjukdom i sköldkörteln: lågt fT4 och fT3 tillsammans med högt TSH. Detta beror på minskad
feedback inhibition från thyroidea till hypofys som gör att TSH stiger. Om sjukdom i hypofys: lågt fT4 och fT3
tillsammans med lågt TSH.
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
43. Vilken är den viktigaste substansen för reglering av prolaktins frisättning?
A. Dopamin
B. B Somatostatin
C. GnRH
D. Oxytocin
E. TRH
44. Missbruk av anabola steroider kan leda till sterilitet hos mannen. Vad är den enskilt viktigaste orsaken? De
anabola steroiderna:
A. Binder till testosteronreceptorer på Sertolicellerna och leder till ökad produktion av inhibin
B. Leder till en överproduktion av spermier som successivt blir allt mer defekta
C. Leder till feedback inhibition av GnRH och därmed minskad frisättning av LH och FSH
D. Leder till en förändring i prostatan
E. Leder till en ökad pulsatil frisättning av GnRH
45. Vad händer med baroreceptoraktivitet och vasopressinfrisättning om man har en stor blödning?
A. Minskad baroreceptoraktivitet och ökad vasopressinfrisättning
B. Minskad baroreceptoraktivitet och minskad vasopressinfrisättning
C. Oförändrad aktivitet i baroreceptorerna och ökad vasopressinfrisättning
D. Ökad baroreceptoraktivitet och ökad vasopressinfrisättning
E. Ökad baroreceptoraktivitet och minskad vasopressinfrisättning
46. Vilken är den viktigaste mekanismen för att vi inte ska få hypoglykemi när vi äter proteinrik kost med väldigt
lite kolhydrater?
A. Minskning av GH i samband med måltiden
B. Minskning av IGF-1 i samband med måltiden
C. Ökning av kortisol i samband med måltiden
D. Ökning av glukagon i samband med måltiden
E. Ökning av adrenalin i samband med måltiden
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Kvittens av tentamen

Den Friska Människan 2
Tentamen
Del 1
2018-03-07
Jag intygar att jag mottagit tentamen och på heder och samvete att jag kommer att
genomföra tentamen enligt gällande tentamensregler.
Jag bekräftar också att jag vet att det är mitt ansvar att kontrollera att alla sidor finns med i
provet, såväl vid start som vid inlämnandet.

Namnteckning: __________________________________
(för och efternamn)

Namn: _________________________________________
Personnummer: _________________________________

Lycka till!
Detta intyg skall signeras innan provmappen får öppnas och
tentamen får påbörjas. I och med att du signerar detta intyg kommer
du att bokföras för ett examinationstillfälle oavsett om du besvarar
frågorna eller lämnar blankt.
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Du arbetar som ansvarig läkare på Krogrännet. Krogrännet är ett
30 kilometer långt Stockholmslopp. Starten går från norra delarna
av Vallentunasjön och målgången sker i vid Stallmästargården i
Brunnsviken. På vägen passeras Norrviken och Edsviken.
Långfärdsskridskor är en friluftsaktivitet som ställer stora krav på
utövarens styrka, uthållighet, balans och riskmedvetenhet.

Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
1. Glidfasen vid åkning sker likt skidåkning på en fot i taget vilket utmanar stabiliteten i knäleden. Vilken av
följande strukturer motverkar valgisering i art. genu?
A. lig. collaterale tibiale
B. lig. collaterale fibulare
C. lig. collaterale radiale
D. lig. collaterale ulnare
E. lig. cruciatum anterius
2. Den ovane åkaren kommer snabbt känna intensiv muskeltrötthet i såväl stuss som lår. Att stå på ett ben får
följder även för muskulaturen runt höftleden. Vilken av följande muskler är bäst lämpad att motverka
lateraltippning av bäckenet?
A. M. gluteus maximus
B. M. gluteus medius
C. M. biceps femoris caput brevis
D. M. gastrocnemius
E. M. quadriceps vastus medialis
3. En muskelgrupp som är viktig för farten är underbenets dorsala muskulatur. Funktion i denna kan testas genom
att undersöka achillesreflexen. Vilka ryggmärgssegment undersöks vid test av achillesreflexen?
A. L2-L3
B. L3-L4
C. L5-S1
D. S1-S2
E. S2-S3
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4. Åkare som ämnar underlägga sig större distanser brukar använda stavar, också mycket likt den fria åkstilen i
längdskidåkning. Kraften genom stavarna och ner i isen utvecklas av den övre extremiteten, vilket blir välbehövlig
avlastning för den nedre. Vilken av följande muskler kan höja och sänka, rotera ut och in samt retrahera skapula?
A. m. deltoideus
B. m. trapezius
C. m. latissimus dorsi
D. m. triceps brachii
E. m. biceps brachii
5. Om olyckan är framme och isen brister är det viktigt att vara förberedd med isdubbar lätt tillgängliga runt
halsen. När dubbarna fått fäste i isen behöver armbågsleden flektera för att personen i vattnet ska kunna häva sig
upp på isen. Vilken av följande muskler har som enda funktion att åstadkomma ett flekterande kraftmoment i
armbågsleden?
A. m. biceps brachii
B. m. brachioradialis
C. m. brachialis
D. m. triceps brachii caput laterale
E. m. pronator teres
6. För att liggandes i isvaken få upp armarna ovanpå isen krävs en fungerande axelled. Axelleden är på flera sätt
analog till höften. Den skiljer sig däremot på vissa avgörande punkter. Vilket alternativ beskriver bäst en av
axelledens förutsättningar?
A. Liten och grund ledskål/panna
B. Stor och djup ledskål/panna
C. Kraftiga stabiliserande ligament
D. Hoppar sällan ur led
E. Skelett och ligament som stabiliserar utan muskelkraft
7. Ett av problemen med att ligga i en isvak för länge är nedkylning. En av kroppens tidiga försvarsmekanismer
mot nedkylning är att prioritera central cirkulation framför perifer. Vilket alternativ beskriver bäst handens
cirkulation?
A. Det finns tre stora kärl i överarmen som förser handen med syresatt blod
B. I höjd med tuberositas radii förgrenar sig a. radialis och ger en gren till varje finger
C. I höjd med os scaphoideum förgrenar sig a. ulnaris och ger en gren till varje finger
D. Både a. radialis och a. ulnaris försörjer handen och fingrarna med syresatt blod
E. Handens tre artärer följer nervernas förlopp
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8. Handens grepp runt isdubbarna är i situationen från fråga 7 vitalt. I handen finns det bland annat lumbrikaler,
palmara och dorsala interosseer. Ange för var och en av dessa tre muskelgrupper vilken funktion de har i MCP, PIP
och DIP. (4 p)
MCP

PIP

DIP

Mm. lumbricales
Mm. interossei palmares
Mm. interossie dorsalis

Svarsledning:
MCP

PIP

DIP

Mm. lumbricales

Flektion

Extension

Extension

Mm. interossei palmares

Adduktion/Flektion

Extension

Extension

Mm. interossie dorsalis

Abduktion/Flektion

Extension

Extension

0,5p per korrekt svar upp till 7 korrekta svar, för 4p krävs 9 rätta svar.
9. I tvärstrimmig muskulatur finns huvudsakligen fem typer av receptorer. Två av dem är specifika för
muskelvävnad. Vilka är de och vilken är den adekvata retningen för var och en av dem? (2 p)

Svarsaspekt: Muskelspole och Golgi senorgan. Muskelspolar aktiveras av en passiv sträckning av muskeln (den
adekvata retningen är en längdförändring av muskeln); senorgan aktiveras av en aktiv kontraktion av muskeln (den
adekvata retningen är sträckning av muskelns sena).
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För att kunna åka skridskor behöver den aktiva muskeln få ett ökat blodflöde för att säkerställa leverans av
näringsämnen.
10. Utbyte mellan blod och vävnad av näringsämnen och nedbrytningsprodukter är en huvudsaklig funktion hos
cirkulationssystemet. Via vilken mekanism sker merparten av substansutbytet över kapillärväggen och vilket av
följande tre ämnen: Albumin, Koldioxid och Glukos kommer att passera kärlväggen snabbast respektive
långsammast. Motivera ditt svar! (3 p)

Svarsaspekt:
Substansutbytet sker huvudsakligen genom diffusion. Drivande kraft är koncentrationsskillnader för ämnet
ifråga. Koldioxid passerar snabbast pga att molekylen är fettlöslig och kan passera direkt genom
endotelcellen (stor diffusionsyta). Albumin passerar långsammast eftersom molekylen är störst av de tre och
har svårare att passera öppningarna i kärlväggen.

11. Det vanligaste plasmaproteinet albumin har en viktig funktion som transportör av fettsyror och bilirubin i
blodet. Hur stor andel av plasmaproteinerna (%) utgörs av albumin samt hur går transporten till (hur är
proteinstrukturen anpassad)? (2 p)

Svarsaspekt: Utgör 50-60% av totala proteininnehållet i plasma. Albumin-molekylen har speciella
ytstrukturer, hydrofoba ”fickor”, i vilka opolära molekyler kan bindas och på så vis undvika kontakt med
den i huvudsak akvatiska miljön i blodet.
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12. Redogör för parathyroideahormonet. I svaret skall ingå var det bildas, vad som reglerar dess frisättning och
vilka effekter det har. (4 p)
Svar: Parathyroideahormon (bisköldkörtelhormon) bildas i bisköldkörtlarnas "chief cells". Dessa innehåller
kalciumkänsliga receptorer som känner av kalciumnivån i blodbanan och frisätter parathyroideahormon så fort
kalcium tenderar att sjunka. Parathyroideahormon minskar kalciumutsöndringen och ökar fosfatutsöndringen i
njurarna, stimulerar 1alfa-hydroxylaset i njuren så mer aktivt D-vitamin bildas och stimulerar osteoklasternas
aktivitet i skelettet.
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En av deltagarna i loppet klagar på bröstsmärta i samband med målgång och du skickar hen till akutmottagningen.
En av de undersökningar som görs på akuten är ett EKG.
13. EKG är en av de vanligaste undersökningarna av hjärtat. I en artikel i Läkartidningen (Lindow & Palm, 2018;
15:84) beskrivs att felkopplingar av EKG förekommer i ca 4%, kan vara svåra att upptäcka och leda till felaktig
diagnos.
A. Förklara kortfattat vilka elektrofysiologiska skeenden i hjärtat som ger upphov till de olika vågorna i EKG.
B. Vilken/vilka av de sex extremitetsavledningarna påverkas om elektroderna till höger och vänster arm
byter plats?
C. Vilken/vilka av de sex extremitetsavledningarna finns kvar om elektroden till vänster fot lossnar.
(5 p)

Svarsledning
A. p-vågen: förmakens depolarisering; q: septum; r:vänster kammare; s: övre basala delarna; t: repolarisationen
B. Alla utom avF
C. I
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Ingress?
14. Redogör med text och figur för kärlväggens struktur i den vanligaste typen av artär – en medelstor muskulär
artär. Vad kallas de olika lager/skikt som hittas i kärlväggen och vilka komponenter/celler hittar man i respektive
lager? (2 p)
Kärlväggens allmänna struktur:
1. Tunica intima
Endotel – enkelt platt(skiv)epitel
(’junctional complexes’).
 Basalmembran.
 Subendotelialt lager.
Lucker bindväv.


Membrana elastica interna
(tydligt i medelstora och små
artärer).
2. Tunica media
Glatta muskelceller (cirkulärt
arrangerade; prod.
matrixkomponenter).
 Membrana elastica externa (artärer).
 Elastiska lameller (elastin).
3. Tunica adventitia
 Kollagen bindväv och litet elastiska fibrer (longitudinellt arrangerade).
 Vasa vasorum (kärl som försörjer kärlväggen).
 Nervi vascularis (autonoma nerver som kontrollerar kontraktionen hos de glatta muskelcellerna i
kärlväggen).
Medelstora muskulära artärer (2-10 mm)
Tydlig membrana elastica interna i tunica intima.
Mycket glatta muskelceller och litet elastiska lameller.


15. Vilka huvudgrupper av granulocyter finns det? Vad har respektive grupp för huvudsaklig funktion? (2 p)
Svarsaspekt: Lärandemål: Redogöra för olika subtyper av leukocyter (vita blodkroppar), deras funktion, morfologi
och livslängd. (S2)

Kodnummer:

DFM2 Tentamen 2018-03-07

Sida 9 av 10


__________________________________________________________________________________
Skriv ej ovanför Linjen
För att bli bra på långfärdsskridskor måste man träna teknik, men även kondition.
16. Redogör för tre faktorer, förutom förbättrad skridskoteknik, som bidrar till en förbättrad tid vid ett
skridskolopp som Krogrännet (30 km) hos en tidigare otränad person som bedrivit skridskoträning tre gånger i
veckan under ett år. (5 p)

Svarsaspekter:
Svarsaspekter:
-

Hjärta

o Ökad maximal slagvolym som beror av
 En 20-40 % större inre kammardiameter
 En 20-30 % större blodvolym (främst plasmavolym)
-

-

Skelettmuskulatur
o Ökad kapillarisering
o Ökad mitokondriedensitet
o Sannolik minskning av andelen typ IIx-fibrer/ökning av andelen typ IIa-fibrer
Ev viktnedgång
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
17. Det centrala ventrycket:
A. stiger när vi reser oss upp
B. varierar normalt runt 25-30 mm Hg
C. påverkas av blodvolymen
D. generellt lägre än trycket i höger förmak
E. är alltid positivt
18. Filtration av vätska i de nedre extremiteterna:
A. ökar vid dehydrering
B. minskar vid upprättstående
C. minskar i samband med träning (ex. joggning)
D. ökar vid ökad postkapillär resistans
E. är volymmässigt alltid mindre än lymfflödet från de nedre extremiteterna
19. Vilken av följande förändringar kommer sannolikt att ske vid injektion av ett ämne som kontraherar glatt
kärlmuskulatur och därmed akut höjer det arteriella blodtrycket?
A. ökad hjärtfrekvens
B. minskad fyrningsfrekvens i afferenta nerver från sinus caroticus
C. ökad aldosteronproduktion
D. ökar frisättning av ADH (vasopressin)
E. minskad aktivitet i vasomotornerverna till skelettmuskulaturens resistanskärl
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Vid målgång är det många deltagare som behöver uppsöka
toalett vilket, eftersom du har rätt tråkigt i sjukvårdstältet, får
dig att tänka på njurens funktion.

20. Vilken kombination av förändringar förväntar du dig efter
tillförsel av ett vasodilaterande ämne som minskar resistensen i
efferenta arteriolerna i njuren med 50 % och samtidigt inte har
någon effekt på motståndet i de afferenta arteriolerna eller det
arteriella blodtrycket? Motivera ditt svar och indikera i tabellen
nedan, med pil upp (↑) för ökning, pil ned (↓) för minskning eller
(-) för oförändrad parameter. (3 p)
OBS. Felaktigt indikerade svar ger avdrag med (1p / parameter), men man kan dock inte få minuspoäng totalt.

Renalt blodflöde
(RBF)

Glomerulär
filtrationshastighet
(GFR)

Hydrostatiskt tryck i
glomeruluskapillärerna
(PGK)

Hydrostatiskt tryck i
pertiubulära kapillärer
(PPTK)

Svar

Motivering:

Svarsaspekt:
RBF:

↑

GFR:

↓

PKT :

↓

PPTK:

↑

En dilatation av efferenta arteriolerna skulle minska hydrostatiska trycket i glomeruluskapillärerna och därmed
reducera GFR, och samtidigt öka hydrostatiska trycket i peritubulära kapillärerna och öka det renala blodflödet något.
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Under loppet har deltagarna kunnat besöka vätskestationer för att inte påverka vätskebalansen för
mycket.
21. I figurerna nedan visas osmolaritet och volym för våra huvudsakliga vätskerum (ECV och ICV) under normala
förhållanden (A), och med ”streckade linjer” indikerad förändring under en vätskebalansstörning (B). Markera vad
som är ECV respektive ICV i Figur A. (1 p)
Redogör för en situation som vid jämvikt (utan senare inverkan av kompenserande hormonella system) ger de
ändringar av vätskerumsvolymer och osmolalitet som anges i den högra figuren. Redogörelsen ska innehålla en
beskrivning av vad som sker fram till jämvikten uppnås. Ge exempel på sjukligt tillstånd då det vara fördelaktigt
att åstadkomma tillstånd B. (3 p)

A

B

Svarsaspekt Rätt markerade ICV/ECV. Tillförsel av en hyperton lösning med löst ämne som fördelar sig
enbart/huvudsakligen i ECV (t.ex. hyperton NaCl lösning eller mannitol lösning). Den tillförda lösningen fördelar sig i
ECV och höjer dess tonicitet, vilket leder till ett osmotiskt skifte av vatten från ICV till ECV till osmotisk jämvikt uppnås.
I det läget har ICV volymen minskat och ECV volymen ökat, samtidigt som båda vätskerummens osmolalitet har ökat i
samma grad.

Exempel på sjukligt tillstånd då det vara fördelaktigt att åstadkomma tillstånd B: Hjärnödem.
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22. Nedanstående fråga var med på en examination för en kurs du medverkade i som handledare. Rätt svar på
frågan är alternativ D. Din uppgift nu är att skriva en motivering till varför D är rätt alternativ och de övriga är
felaktiga. I din motivering, förklara även begreppet BB, vad detta betyder och innebär. Ge även en trolig förklaring
till varför patienten nu har smärtor och besvär från epigastriet. (5 p)
En patient med en lång bakgrund av återkommande och svåra migränanfall söker dig för magsmärtor och du
noterar att hon har ökad andning. Hon berättar att hon senaste två dygnen har haft svår migrän och tagit 8
gånger mer än den föreskrivna dosen av aspirin (acetylsalicylsyra) för att bli av med huvudvärken. Vilka av
följande förändringar (jämfört med normala förhållanden) förväntar du dig att finna hos denna patient?
BB i
PCO2 i
Urinuts.
Urinuts. NH4+
Anjon gap (eller residualanjonhalt)
artärblod
artärblod
HCO3
i plasma
A
↑
↓
↑
↑
↑
B
↑
↑
↑
↓
↑
C
↓
↓
↓
↓
↓
D
↓
↓
↓
↑
↑
E
↓
↓
↓
↑
↓
Svarsaspekt: Stort intag av acetylsalicylsyra (aspirin) ger en metabol acidos med sänkt BB och ökat anjon gap. Acidosen
stimulerar andningen och det blir en kompensatorisk minskning av PCO 2. Acidosen accentuerar också reabsorptionen av HCO 3-,
med minskad utsöndring som följd. Den metabola acidosen leder också till ökad utsöndring av NH 4+ i urinen.
Anjongap/residualanjon halt ökar vid denna typ av metabol acidos, som alltså beror på tillskott icke-flyktig syra. BB betyder
buffer base, en samlingsterm för baserna i blodets buffertar, (HCO3-, prot-). BB minskar vid metabol acidos, beroende på
buffertarnas förskjutning åt vänster:

CO2 + 2H2O

H2CO3 + H2O

protH + H2O

prot- + H3O+

HCO3- + H3O+
b-bas

b-bas
Acetylsalicylsyra hämmar COX1/2, och därmed prostaglandin biosyntes, så även i magsäckens slemhinna. PGE 2 biosyntes i
magsäcken slemhinna av betydelse för bildandet av det mucus (slem) som skyddar magsäckens epitel mot maginnehållets låga pH
(pH ≈ 1). Ingen PGE2, då dåligt mucus-skydd, ger inflammerad slemhinna, i värsta fall blödning.
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Ev fortsatt svar på fråga 22
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23. Immunglobulin-(antikropps) molekylerna har en gemensam grundstruktur, men systemet rymmer mycket
flexibilitet och variation. Diskutera detta genom att beskriva grundstrukturen för ett immunglobulin, gärna med
en skiss, och förklara vilken variation som kan förekomma i olika delar av denna struktur när man jämför olika
antikroppar. Nämn också något om den molekylära grunden för variationen. Som guide till ett komplett svar listas
här en serie ord som skall förklaras kortfattat, antingen beträffande antal och lokalisation i strukturen eller
beträffande deras betydelse för variationen. Tung kedja, lätt kedja, variabel del, konstant del, isotyp (v g räkna upp
de olika isotyperna), switch, antigenbindande del, genrekombination, mutationer. (5 p)
Svarsaspekter.
Grundstrukturen för en immunglobulinmolekyl består av två identiska tunga och två identiska lätta kedjor. De bildar
en symmetrisk struktur med två lika delar. Både de tunga och de lätta kedjorna har i ena änden en variabel del, som
tillsammans bildar den antigenbindande delen. Det finns alltså två identiska antigenbindande delar i en
grundstruktur, som ger antikroppen dess unika förmåga att binda till en del av ett främmande ämne (antigen). I
andra änden av molekylen bildar de tunga kedjornas konstanta delar den s k isotypen. Denna kan vara av G, M, A, D
eller E-typ (IgG, IgM, IgA, IgD, IgE). Egenskaper som beror av isotypen är bl a komplementfixering, passage över
placenta, transport till slemhinnor, degranulering via Fc receptorer, antikropp-beroende cellförmedlad cytotoxicitet
(ADCC), opsonisering för fagocytos. Den variabla delen av tunga och lätta kedjor kodas av gener som undergår
rekombination under B-cellens utvecklling, vilket ger upphov till en stor variation. Denna kan byggas på ytterlligare
med hjälp av somatiska mutationer som tillåts och faciliteras i aktiverade B-minnes-celler. Isotypen styrs också av
rekombination på DNA-nivå, som byter ut gensegment för den del av tunga kedjan som styr isotypen.
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För att kunna åka skridskor en längre tid behöver diffusionen av gas i lungan vara adekvat.
24. Redovisa vilka faktorer som bestämmer diffusionskapaciten för en gas genom alveolo-kapillärmembranet i
lungan. Ange om faktorerna ökar eller minskar diffusionskapaciten. (4 p)
Svarsaspekt:
De krafter som styr diffusionen av en gas genom ett biologiskt membran inkluderar partialtrycksdifferensen över
membranet (ΔP), membranets area (A), lösligheten hos gasen i membranet (S), diffusionsdistansen genom
membranet (D), och gasens molekylvikt (MV). Ficks lag om diffusion visar att diffusionshastigheten är proportionell
mot ΔP, A, och S, och omvänt proportionell mot diffusionsdistansen och(kvadratroten ur)gasens MV. Alltså, ju större
tryckdifferens ju snabbare blir diffusionen och en större area och en större löslighet tillåter fler molekyler att passera
samtidigt. Med längre distans tar det längre tid för gasmolekylerna att passera och stora molekyler har svårare att
passera än små.
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25. Redogör för bildningen av spermier. I svaret skall ingå var spermierna bildas och deras olika stadier. (3 p)
Svar: Spermierna bildas i sädeskanalerna, tubuli seminiferi. En gradvis mognad sker från basal lamina in mot lumen
med stöd från Sertoliceller och testosteronproduktion från Leydigcellerna. Spermatogonierna (spermiernas
stamceller) delar sig mitotiskt, varefter en del inträder i den första meiosen och blir primära spermatocyter. Efter
den första meiosens celldelning har det bildats sekundära spermatocyter med haploid dubbel
kromosomuppsättning. Dessa celler genomgår den andra meiotiska delningen varvid det bildas haploida spermatider
med enkel kromosomuppsättning. Sedan differentieras spermatiderna till spermatozoa och därefter sker full
utmognad i bitestikeln vilket innebär att spermierna blir rörliga.

26. Vilket eller vilka symtom får Du om Du får brist på hormonet ADH? (1 p)
Svar: stora urinmängder och törst (lägre blodtryck ger ej poäng)
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
27. Hormonella system har viktig roll i moduleringen av njurens hantering av vatten och elektrolyter. Hos en
individ med normal njurfunktion, i vilken del av nefronet sker den kvantitativt största natriumreabsorptionen i
samband med förhöjda angiotensin II, aldosteron och vasopressin-nivåer i blodet?
A. Glomerulus
B. Proximala tubulus
C. Henles Slynga
D. Distala tubulus
E. Samlingsrör
28. Hur påverkas Ca2+-koncentrationen i ECV vid acidoser?
A. Vid metabol acidos minskar cellernas kalciumkapacitet, en liten andel av Ca2+ i ICV lämnar cellerna, och Ca2+
ökar i ECV. Detta sker även vid respiratorisk acidos.
B. Vid acidoser ökar andelen proteinbundet Ca2+ i plasma, andelen fria Ca2+ joner i plasma minskar. Detta kan
främst påverka neuromuskulär transmission.
C. Vid acidoser minskar andelen proteinbundet Ca2+ i plasma, andelen fria Ca2+ joner i plasma ökar. Detta kan
främst påverka neuromuskulär transmission.
D. Vid alkaloser ökar andelen proteinbundet Ca2+ i plasma, andelen fria Ca2+ joner i plasma minskar.
E. Vid acidoser minskar andelen proteinbundet Ca2+ i plasma, andelen fria Ca2+ joner i plasma ökar. Detta kan
främst påverka njurens återupptag av vatten.
29. Hur påverkas koncentrationen av K+ i ECV vid acidoser?
A. Vid metabol acidos minskar cellernas kaliumkapacitet, en liten andel av K+ i ICV lämnar cellerna, och K+ ökar i
ECV. Detta sker ej vid respiratorisk acidos. Detta kan främst påverka andningen.
B. Vid respiratorisk acidos minskar cellernas kaliumkapacitet, en liten andel av K+ i ICV lämnar cellerna, och K+
ökar i ECV. Detta sker ej vid metabol acidos.
C. Vid metabol acidos är cellernas kaliumkapacitet oförändrad. K+ halten i ECV påverkas ej.
D. Vid metabol acidos ökar cellernas kaliumkapacitet, en liten andel av K+ i ICV lämnar cellerna, och K+ ökar i
ECV. Detta sker ej vid respiratorisk acidos. Detta kan främst påverka hjärtats funktion.
E. Vid metabol acidos minskar cellernas kaliumkapacitet, en liten andel av K+ i ICV lämnar cellerna, och K+ ökar i
ECV. Detta sker ej vid respiratorisk acidos. Detta kan främst påverka hjärtats funktion.
Kommentar: Jämför Syror och baser, OsTo, Ellyt, avsnitt 3.4.1-3.
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30. Veckan efter ägglossningen ökar endometriet kraftigt i tjocklek. Vilket hormon är viktigast för att detta ska
ske?
A. LH
B. Östrogen
C. Progesteron
D. FSH
E. Prolaktin
31. Vad är det som orsakar menopaus?
A. Minskade nivåer av gonadotropiner (LH och FSH) från adenohypofysen
B. Folliklarna svarar sämre på gonadotropinerna (LH och FSH)
C. Corpus Luteum producerar inte längre lika mycket progesteron
D. Minskat antal folliklar i ovarierna
E. GnRH produktionen från hypothalamus avtar
32. Varför är det vanligare med osteoporos hos äldre kvinnor än hos äldre män?
A. Män producerar testosteron hela livet medan kvinnors östrogenproduktion minskar efter menopaus
B. Kvinnors kost innehåller i genomsnitt mindre kalcium
C. Det gastrointestinala upptaget av kalcium är bättre hos män
D. Kvinnors skelett innehåller mindre kalcium
E. Kvinnor har oftare d-vitaminbrist
33. Vid vilket av alternativen nedan är kortisol/ACTH nivåerna på morgonen vanligen alltid högre än på kvällen?
A. Hos friska människor med normal dygnsrytm
B. Hos friska personer som erhållit en dexametason-tablett (syntetisk kortisol-analog) kvällen innan
C. Hos patienter med Cushings syndrom som beror på tumör i binjuren
D. Hos patienter med Addisons sjukdom
E. Hos patienter med en ektopisk Cushing (dvs ACTH producerande tumör på annat ställe än i hypofysen)
34. Blodkoagel är inte permanenta strukturer utan löses upp när den strukturella integriteten i en skadad vävnad
har återställts. Vilket plasmaprotein ombesörjer själva nedbrytningen av blodkoagel?
A. Haptoglobin
B. α1-antitrypsin
C. Fibrinogen (fibrin)
D. Plasminogen (plasmin)
E. Transferrin
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35. En person som har en ärftlig benägenhet för emfysem samt varit rökare har problem med dynamisk
luftvägskompression vid expiration. Vilken av följande faktorer bidrar till besvären:
A. Minskad elastisk återfjädringskraft i lungvävnaden
B. Förhöjt flödesmotstånd i extrathorakala luftvägar
C. Sänkt flödesmotstånd i intrathorakala luftvägar
D. Minskad totalkapacitet
E. Minskad compliance
Svarsaspekt: A är rätt. Lungelasticiteten är reducerad vid emfysem. De extrathorakala luftvägarna är inte påverkade
vid emfysem. Flödesmotståndet är ökat i de intrathorakala luftvägarna, och den reducerade elastiska återfjädringen
(= ökad compliance) leder till hyperinflation med ökad totalkapacitet.
36. Regelbunden styrketräning har flera olika effekter. Vilket av följande påstående är rätt vad gäller en tidigare
otränad person som bedrivit styrketräning (och ingen aerob fysisk aktivitet) 3 gånger/vecka i 6 månader?
A. Muskelarean ökar mycket mer än maximal styrka
B. Antalet cellkärnor i varje myocyt ökar
C. Mängden glykogen i muskelfibrerna minskar
D. Mängden mitokondrier per ytenhet muskel ökar
E. Den maximala hjärtfrekvensen (max-pulsen) ökar
Svarsaspekt:
B är rätt.
A: Muskelarean ökar inte mer än maximal styrka
C: Mängden glykogen ökar
D: Mängden mitokondrier per ytenhet muskel snarare minskar
E: Max-pulsen ökar inte
37. Vilken betydelse har faktor XIIIa i hemostasen?
A. Katalyserar bildningen av stabilt fibrin
B. Aktiverar den interna vägen (kontaktvägen)
C. Aktiverar den externa vägen
D. Katalyserar omvandlingen av protrombin till trombin
E. Fungerar som kofaktor till faktor XIIa.
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Kvittens av tentamen

Den Friska människan 2
Tentamen
Del 1
2017-06-01
Jag intygar att jag mottagit tentamen och på heder och samvete att jag kommer att
genomföra tentamen på ett korrekt sätt enligt gällande tentamensregler.
Jag bekräftar också att jag vet att det är mitt ansvar att kontrollera att alla sidor finns med i
provet, såväl vid start som vid inlämnandet.

Namnteckning: __________________________________
(för och efternamn)

Namn: _________________________________________
Personnummer: _________________________________

Lycka till!
Detta intyg skall signeras innan provmappen får öppnas och
tentamen får påbörjas. I och med att du signerar detta intyg kommer
du att bokföras för ett examinationstillfälle oavsett om du besvarar
frågorna eller lämnar blankt.
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Tema 1 – Kraftig blödning vid en förlossning.
En 32-årig förstföderska kommer in till förlossningsavdelningen efter fullgången graviditet. Förlossningen går bra till
en början, men placenta släpper inte som den ska och när den till slut lossnar resulterar detta i en kraftig blödning.
1. Långt innan kvinnan kom till förlossningen hade hon en solig eftermiddag glatt sin partner med ett positivt
graviditetstest och de samtalade om vad som hände i kroppen i början av graviditeten. Redogör för hormonella
förändringar vid implantation och tidig graviditet (v 1-v 20). (4 p)
Svarsaspekt: HCG bildas av placenta och gör att corpus luteum fortsätter producera progesteron. Ingen ny
ovarial/menscykel startar. Så småningom producerar placenta tillräckligt med östrogen och progesteron och då avtar
HCG nivåerna. Relaxin stiger (produceras både från corpus luteum och placenta). Förbereder kroppen för förlossning
(ligament och leder mjukare). Humant placenta laktogen = placenta GH bildas också i placenta och behövs för att
underlätta nutritionen för fostret. Prolaktin stiger successivt under graviditeten och förbereder för amning. TRH och
CRH stiger också under graviditeten och leder till mer TSH/thyroideahormon samt ACTH/cortisol. FSH och LH ligger
lågt.
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2. Vid en blödning sätter hemostasen in för att minimera blodförlusten. Redogör översiktligt för hemostasens tre
faser som leder till att blödningen till slut upphör. (3 p)
Svarsaspekt
Vasokonstriktion (vasospasm): När kärlendotelet skadas sker en aktivering av trombocyterna som bland annat
sänder ut serotonin och tromboxan A2 vilka medierar en kärlsammandragning som temporärt reducerar det lokala
blodflödet.
Trombocytaggregering: Aktiverade trombocyter binder till den skadade kärlväggen och bildar aggregat som utgör
den primära hemostatiska pluggen vilken är tämligen lös och instabil.
Koagulation: Aktivering av koagulationsfaktorer genom kaskadreaktion ger fibrinnätverk vilket stabiliserar den
primära pluggen och vi får en sekundär hemostatisk plugg som är tämligen fast och stabil. Av särskild vikt är den
avslutande så kallade ”common pathway” i koagulationskaskaden, dvs steg som är gemensamma för såväl yttre
(”extrinsic”) som inre (”intrinsic”) stimulering och som leder till att fast blodkoagel bildas. Det gemensamma
slutsteget startar med att protrombin aktiveras till trombin av koagulationsfaktor X. Trombin aktiverar i sin tur
fibrinogen till fibrin. Fibrinmolekylerna binds till varandra genom protein-protein interaktioner och ett
tredimensionellt fibrinnätverk uppstår som slutligen ”armeras” genom tvärbindning effektuerad av enzymet
transglutaminas (faktor XIII).
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3. I samband med en större blödning minskar hjärtminutvolymen akut vilket kompenseras med en ökad
hjärtfrekvens och kontraktilitet via sympatikuspåslag. Förklara varför en blodförlust akut minskar
hjärtminutvolymen och redogör för de cellulära mekanismer i hjärtat som aktiveras av sympatikus och ger ökad
kontraktilitet och hjärtfrekvens. (5 p)
Svarsaspekt
Vi en större blodförlust minskar det venösa återflödet och genom Frank-Starlings lag, leder den sänkta diastoliska
fyllnaden till minskad slagvolym. Sympatikus, via katekolaminer, aktiverar 1- adrenoceptorer vilka ger en ökning av
cAMP och aktivering av PKA vilket fosforylerar flera viktiga mål i cellen. Viktiga är: Ca2+ inflöde via L-typ kanaler ökar,
upptag till SR ökar via SERCA-pumpaktivering (fosfolambanfosforylering), TnI fosforylering minskar
troponinkomplexets Ca2+ affinitet. Dessa förändringar ger en positiv inotrop effekt med kortare kontraktion i
kammarmuskulaturen. I sinusknutan påverkas den diastoliska depolariseringen via effekter på bl.a. If (funny current)
vilket ger en positiv kronotrop effekt.
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4. Förutom i hjärtat sker förändringar även i andra delar av cirkulationsapparaten i syfte att upprätthålla det
arteriella blodtrycket i samband med blodförlust.
Redogör för huvudsakliga neurogena och hormonella kompensationsmekanismer med verkan på perifera kärl (ej
njure) som aktiveras vid hypovolemi. I vilken del av kärlträdet sker framförallt denna reglering och var i
kärlväggen hittar man de celler som utgör målstruktur för dessa mekanismer. (4 p)
Rättande lärare: LL
Svarsaspekt:
Minskad baroreceptoraktivitet samt ev. ökad kemoreceptoraktivitet (ffa medullära kemoreceptorer) leder till en ökad
sympatikusaktivitet. Detta leder till kontraktion av resistanskärl (ökad perifer resistans samt omfördelning av
blodflödet) och kapacitanskärl (mobilisering av tillgänglig blodvolym) genom aktivering av adrenerga alfa1receptorer hos glatta muskelceller i kärlväggarna.
Sympatikusaktivering leder till frisättning av katekolaminer (adrenalin, noradrenalin) från binjurarna  potentierar
neurogena effekter.
Minskat njurblodflöde  aktivering av renin-angiotensin systemet  konstriktion av resistanskärl.
Små artärer/arterioler (resistanskärl) är i huvudsak involverade. Glatt muskulatur i dessa kärl är lokaliserad till tunika
media.
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Efter förlossningen erhålls följande laboratoriedata:
EVF (Hematokrit):
P-Osmolalitet
Urinföde:
U-kreatinin:
P-kreatinin:
P-urea:

40 %
0,29 osmol per kg vatten (290 mOsm/kg)
0,5 ml/min
30 mmol/L
0.5 mmol/L
20 mmol/L

5 A. Uppskatta GFR med hjälp av ovan parametrar (redovisa din uträkning). (1 p)
SVAR: eGFR = Urinflöde x U-krea / P-krea = 0.5 ml/min x 30 mmol/L / 0.5 mmol/L = 30 ml/min

5 B. Ange ett normalvärde för GFR hos en frisk 32-årig kvinna utan att ta hänsyn till kroppsvikten. Jämför med det
uträknade värdet i fråga 5A och ge en tänkbar förklaring till eventuell skillnad. (2 p)
SVAR: Normalvärde för GFR = 125 ml/min – åldern = 93 ml/min (intervall mellan ca. 115 – 85 ml/min)
I det aktuella fallet så är GFR onormalt lågt förklaras av:
1. stor blödning (ej primär njurinsufficiens)
2. primär njurinsufficiens
3. Kombination av 1+2
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Beroende på grad av blodförlust kan glomerulär perfusion och filtration bibehållas, men vid kraftig blödning kommer
njurfunktionen (renalt blodflöde och glomerulär filtrationshastighet) att svikta och urinproduktion minskar eller
upphör.
6 A. Namnge och beskriv kortfattat de två primära autoregleringsmekanismerna i njuren som under normala
(friska) förhållanden ansvarar för att bibehålla njurblodflöde och glomerulusfiltration konstant trots variationer i
arteriellt blodtryck. (2 p)
SVAR: Autoregleringsmekanismerna: myogent respons och tubuloglomerulär feedback (TGF) skall namnges och
kortfattat beskrivas. Student kan tänkas ta upp modulerande roll av hormoner och nervsystemet (dessa är dock ej
mediatorer).

6 B. Diskutera eventuella förändringar av pre- och post-glomerulära kärl (resistans), filtrationsfraktion och tubulär
reabsorption som sker i samband med en kraftig blödning. (2 p)
SVAR: Svaret ska innehålla diskussion kring tänkbara effekter av sympatikus & ANG II på afferenta och efferenta
arterioler, och hur detta leder till ökad FF, och tubulär reabsorption
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7. Kroppen behöver utöver volymförlusten vid en akut blödning även kompensera förlusten av erytrocyter.
Redogör för erytrocytens bildning som svar på en blödning. Inkludera även i ditt svar: lokalisation i kroppen,
benmärgens histologiska utseende, stimulerande faktorer och nedbrytning. (4 p)

Svar: Blödning -> hypoxi i njuren -> uppreglering av EPO
EPO (samt även IL-3 och IL-4) stimulerar erytropoes
Erytrocyten lever ca 120 dygn och fagocyteras sedan av makrofager i mjälten (och lever och
benmärg).
Benmärgens lokalisation: Långa rörben, platta ben och kotpelare.
Benmärgens histologiska uppbyggnad: Retikelfiber (kollagen typ III), sinusoider, hematopoetiska
celler, fettceller.

Lärandemål.
 Redogöra för erytrocyters (röda blodkroppar) bildning, cellskelett, livslängd, funktion och elimination ur blodet (S1)
 Redogöra för benmärgens vävnadskomponenter och benmärgens lokalisation i kroppen. (S2)
 Redogöra för hemopoetiska stamceller samt tillväxtfaktorer av klinisk betydelse såsom erytropoietin (EPO) och
olika ”colony stimulating factors” (CSFs). (S2)
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8. Patienter som har fått en eller flera blodtransfusioner efter blödningar kan börja utveckla antikroppar mot
blodgivarnas HLA-antigener eller HLA-molekyler. Vad är HLA-molekyler och vad gör de? Förklara detta kortfattat,
och se till att i svaret få med:
 Namnen på de två huvudsakliga grupperna av HLA-molekyler och vilka celler i kroppen som uttrycker
dessa på sin cellyta.
 Den huvudsakliga funktionen för HLA-molekyler och vilken strukturell egenskap hos dem som gör denna
funktion möjlig.
 Ett medicinskt tillstånd eller ingrepp som kan göra det intressant att ta reda på exakt vilken uppsättning
HLA-molekyler/gener som en viss individ har (inkludera också en kort förklaring till varför det är
intressant).
(4 p)
Svarsaspekt:
HLA-klass I molekyler uttrycks på alla celler utom röda blodkroppar, HLA-klass II molekyler uttrycks på de sk
professionella antigenpresenterande cellerna: monocyter/makrofager, dendritiska celler och B-celler 2) HLAmolekylerna presenterar antigen för T-lymfocyter, vilket möjliggörs genom att deras tertiärstruktur bildar en ficka
där bl a peptider från olika mikroorganismer kan bindas in relativt stabilt 3) Autoimmuna sjukdomar och
transplantation. Olika autoimmuna sjukdomar är vanligare hos individer med vissa HLA-gener, alltså kan det vara en
vägledning vid diagnostik. Vid transplantation vill man matcha givare och mottagare (ofta syskon) så bra som möjligt,
och då "typar man deras HLA".

9. Efter den dramatiska förlossningen började kvinnan amma det nyfödda barnet. Vilka två hormoner är
nödvändiga för att man ska kunna amma? Var bildas dessa och vilken roll har de vid amning? (2 p)
Svarsaspekt:
Oxytocin (hypothalamus) - mjölkejektion och prolaktin (adenohypofys) - mjölkproduktion
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det/ de bästa alternativet/n.
10. Eftersom patienten fick en så kraftig blödning i samband med sin graviditet vill hon snarast efter avslutad
amning börja med p-piller. Vilken är den mest effektiva mekanismen för hur kombinerade p-piller förhindrar
graviditet?
A.
B.
C.
D.
E.

Agerar spermietoxiskt
Förhindrar implantationen
Hämmar ovulationen
Minskar östrogen produktionen
Tjockare cervixsekret

11. Under graviditeten hörde patienten att hon inte skulle äta NSAIDs (non steroidal antiinflammatory drugs) för
att det kan påverka barnet. Vilken är den viktigaste orsaken till detta?
A.
B.
C.
D.
E.

För tidig stängning av ductus arteriosus
Kvarstående foramen ovale
Tillväxthämning av placenta
Tillväxthämning av barnet
Ökat blodflöde i levern

12. Akut i samband med ett blodtrycksfall p.g.a. blodförlust sker sannolikt en ökning av:
A.
B.
C.
D.
E.

Blodets viskositet
Fyrningsfrekvens från arteriella baroreceptorer
Blodets hematokrit
Absorption av interstitiell vätska in i blodbanan
Hjärtminutvolymen

Kommentar efter genomförd rättning: Alternativ B (att fyrningsfrekvensen från arteriella baroreceptorer skulle öka
vid blodtrycksfall) är fel. Fyrningsfrekvensen minskar vid ett blodtrycksfall då de arteriella baroreceptorerna
registrerar sträckning (som minskar vid sänkt blodtryck).
13. Benmärgen är ett primärt (centralt) lymfatiskt organ – vad innebär det?
A.
B.
C.
D.
E.

Ett organ där lymfocyterna framförallt exponeras för antigen vid en infektion
Bildar immunceller och det sker en mognad som initieras av kroppsfrämmande antigen
Filtrerar lymfa och är den platsen där naiva T-celler primärt aktiveras
Bildar lymfocyter och är ansvarig för en antigenoberoende mognad av dessa
Bildar antikroppar i det primära skedet av en infektion

14. Vilken betydelse har det så kallade koagulationsvitaminet (K-vitamin) respektive fosfatidylserin i bildningen av
koagulationsfaktorer och/eller i koagulationsprocessen?
A.
B.
C.
D.
E.

Behövs för posttranslatorisk gamma-karboxylering respektive aktivering av det externa systemet.
Behövs för posttranslatorisk fosforylering respektive specifik lokalisation av koagulationsprocessen.
Behövs för posttranslatorisk sulfatering respektive aktivering av det interna systemet.
Behövs för posttranslatorisk glykosylering respektive specifik lokalisation av koagulationsprocessen.
Behövs för posttranslatorisk gamma-karboxylering respektive specifik lokalisation av koagulationsprocessen.
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15. ”Koagulationsfaktorn” trombin (faktor IIa) har en central funktion både i koagulationsprocessen och i den
process som ibland kallas antikoagulation genom att trombin då binder till trombomodulin. Antikoagulationen
leder till att två specifika koagulationsfaktorers struktur och därmed funktion påverkas och koagulationen
hämmas.
Vilket är serinproteaset i antikoagulationen, som aktiveras av trombin bundet till trombomodulin, och vilka är de
två koagulationsfaktorerna vars funktion/struktur påverkas av det aktiverade serinproteaset i antikoagulationen?
A.
B.
C.
D.
E.

Protein S respektive VII och XII.
Protein S respektive III och XIII.
Protein C respektive IV och VII.
Protein C respektive V och VIII.
Protein S respektive VIII och XI.
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Tema 2 – Kroppens svar på fysiskt arbete
En av de patienter du har träffat på vårdcentralen är lätt överviktig och rör sig måttligt i vardagen. Baserat på de
positiva effekter som träning har, förskriver du fysisk aktivitet på recept och han börjar springa tre gånger/ vecka.
Efter tre månaders träning klarar denna 45-åriga man av att springa 5 km på 25 minuter och är väldigt nöjd med sin
fysiska förbättring. Han vill att du ska förklara vad som egentligen händer i kroppen vid fysisk aktivitet som löpning.
16. Vilka två processer i skelettmuskelfibrerna konsumerar mest energi (dvs ATP) under löprundan? (1 p)
Svar: korsbryggorna och sarkoplasmatiska retiklets Ca2+-pumpar

17. Från vilka metabola processer kommer ATP framför allt under:
 lugn löpning under 60 min?
 en slutlig spurt på 100 m?
Motivera ditt svar. (4 p)
Svar: Lugn löpning aerob glykogennedbrytning och fettnedbrytning. Relativt långsamma och ekonomiska processer
som inte orsakar akut uttröttning.
Spurt anaerob glykogennedbrytning och nedbrytning av kreatinfosfat. Snabba men kortvariga, leder snabbt till
uttröttning.
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18. Förutom de effekter som träning har på cirkulationen och musklerna påverkas även skelettet. Redogör med
text och figur för det mogna kompakta benets histologiska struktur. (2 p)
Svarsaspekt: Det mogna kompakta benet består av strukturella cylindriska
enheter som kallas Haverska system eller osteon. Dessa består av
koncentriska lameller av benmatrix som omger en central kanal, en s.k.
Haversk kanal, som innehåller kärl och nerver. Små kanaler i benmatrix, s.k.
canaliculi, som innehåller utskott från osteocyter, radierar mot den Haverska
kanalen. Volkmann’s kanaler går i rät vinkel från den Haverska kanalen och
förbinder olika Haverska kanaler med varandra. Systemet med canaliculi gör
att substanser kan passera från den Haverska kanalen till osteocyterna, vilka
på så sätt kan livnära sig i det kompakta benet. Med hjälp av osteocyternas
utskott kan osteocyterna utbyta ämnen med varandra via ’gap junctions’
(innehåller connexiner). Mellan olika Haverska system finns andra
koncentriska lameller som kallas interstitiella lameller. Moget ben kallas
därför ofta lamellärt ben. Längsaxeln i ett Haverskt system är oftast parallell
till längsaxeln i benet. Cirkumferentiella lameller hittas i de yttersta och
innersta delarna av det kompakta benet.

19. Patienten springer med hög fart i en lång uppförsbacke under 3 minuter. Beskriv vad som händer med det
arteriella PCO2. Förklara kortfattat vilka mekanismer som ligger bakom detta. (3 p)
Rättande lärare: DL
Svarsaspekt: Arteriella PCO2 sjunker under som är normalt vid vila och lätt arbete. Mekanismen är att lactacidosen
från anaerobt muskelarbete stimulerar arteriella H+-känsliga kemoreceptorer, så att ventilationen ökar mer än vad
som krävs för att eliminera den producerade koldioxiden och så att ett sänkt PCO2 delvis kompenserar den metabola
acidosen.
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Din patient fortsätter att träna regelbundet i några år och löprundorna blir allt längre och intensivare. Han börjar
leka med tanken att deltaga i Lidingöloppet. Sporrad av detta tar han i allt mer, det kan ju tänkas att han blir med i
(och kanske vinner) en spurtstrid? Hans senaste runda avslutades med att han helt utpumpad behövde ligga ned
några minuter. Han frågar dig nästa gång ni ses vad som händer med syrabas-status vid denna typ av
muskelansträngning. Ett arteriellt blodprov kan i detta läge uppvisa följande värden:
pH = 7.31
pCO2 = 4.6 kPa
20 A. Analysera syra-bas status, vad är BE samt [HCO3-] (Siggard-Andersen nomogram bifogas)? Jämför med
värdena för normalt syra-bas status. Vilken typ av syra-bas-förändring föreligger, och vad är den rimliga orsaken
till detta?
Du funderar vidare över orsaken till försurningen, och förstår att samma typ av syrabas-rubbning kan uppkomma
vid stor blödning (jämför förmiddagens tema). Denna typ av försurning kan alltså bli en del av livsfaran vid
cirkulatorisk chock, samtidigt som den är en del av det normala vid hård fysisk ansträngning. Vad är den viktiga
skillnaden, varför blir det farligt vid blödningen, men inte vid den hårda ansträngningen? (5 p)
20 B. Beskriv mekanismer för hur syrabas-status kan hållas konstant, och hur förändringar korrigeras, på kort och
lång sikt. (2 p)
20A Aktuell syba status:
pH = 7.31
pCO2 = 4,6 kPa
BE = -8
HCO3- = 17 mM

(normalt 7.35 – 7.45)
(normalt 5,3 kPa)
(normalt -3 till +3)
(normalt 24 mM)

En metabol acidos, som kompenseras respiratoriskt, enligt motivering nedan
pH = 7.31 (lågt; acidos)
pCO2 = 4.6 kPa (lågt; kan inte vara orsak till acidosen, snarare en respiratorisk kompensation genom den ökade
andningen, CO2 vädras ut).
BE = -8 (lågt; dvs underskott på buffrande baser. Detta förenligt med metabol acidos, här sannolikt pga anaerob
metabolism (laktacidos)
HCO3- = 17 mM
Användning av muskeln över dess aeroba kapacitet leder till ansamling av mjölksyra. Detta leder till en metabol
acidos. Kroppsvätskornas buffertar förskjutes:
Metabol acidos:
CO2 + 2H2O H2CO3 + H2O HCO3- + H3O+
syra
Metabol acidos:
protH + H2O prot- + H3O+

bas
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BE (base excess) = 0±3. pH och pCO2. BE = base excess, förändringen i sammanlagda halten av buffrande baser (BB).
Förklaras enklast genom att betrakta blodets buffertar.
Överst, vätekarbonatsystemet. Nederst, icke-vätekarbonat-systemet (alla buffertar utom vätekarbonat), främst
proteinbuffert (sidokedjan på histidin) och fosfatbuffert. Buffer base (BB) är summan av buffrande baser i de två
jämvikterna (HCO3- samt prot-). BB sjunker vid metabol acidos. BB konstant (men ändrad sammansättning) vid resp.
acidos. Jfr kompendieboken ”Syror och Baser …”, avsnitt 1.9-1.11
[OBS, enligt Robergs (2004) är det ej mjölksyra per se som faktiskt ger upphov till försurningen vid syrgasbrist. Istället
är det hydrolys av ATP utanför mitokondrien (ATP bildad i glykolysen) som ökar koncentrationen av oxoniumjoner och
sänker pH. Men ändå, halten laktat ökar, och är en bra indikator på metabol acidos orsakad av syrgasbrist.]
I den hårt arbetande muskulaturen har det blivit surt (metabol acidos), pH kanske strax under 7. Detta sprider sig till
blodet, och in i de röda blokropparna, allt syre avges. BB sjunker pga buffring, buffertjämvikterna förskjutes åt
vänster, BE blir ett negativt värde. Andra celler och vävnader (t ex CNS, hjärtmuskelceller) håller dock emot, och "tar
inte till sig" den försurning som uppstått i den hårt arbetande skelettmuskulaturen.
Vid cirkulatorisk chock blir det ont om syrgas i hela kroppen, och anaerob metabolism med laktacidos och brist på
ATP kan uppkomma i alla cellslag. Sålunda även i hjärtmuskelceller, kraftig försurning i dessa bidrar till arytmier och
minskad kontraktilitet.
20B) pH hålles konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna, det omedelbara försvaret är själva
buffringen, alltså att buffertjämvikterna förskjutes, T ex reagerar tillförda protoner med buffrande baser. Buffringen
är momentan, detta är den snabbaste mekanismen.
Därefter återföres buffertarnas jämviktslägen (och pH) mot det normala genom att komponenter i dessa
buffertar kan utsöndras från kroppen, via lunga och njure. Genom andningen regleras mängden koldioxid i
kroppsvätskorna (respiratorisk kompensation). Därmed ändras jämviktslägena i blodets buffertar, och pH. Andningen
ändras snabbt, inom någon minut.
Njuren bidrar till reglering av pH genom ökad/minskad utsöndring av syror i urin, framför allt NH4+ samt H2PO4-. Även
genom att justera utsöndringen av vätekarbonat (HCO3-) i urin. Förändringar i dessa mekanismer tar längre tid, man
brukar säga timmar – kanske upp till ett dygn för ökad utsöndring av ammoniumjon i urin. I levern ändras
utsöndringen av kväve, från urea till ammoniumjon.
I samband med hård fysisk ansträngning verkar buffertarna momentant. Andningen ökas, för att eliminera koldioxid,
och här främst för att tillföra så mycket syrgas som möjligt. Syrautsöndring via urinen ökar timmarna/dygnet efter
loppet och den slutliga spurten, för att kroppen slutligen skall bli av med protonerna från den icke-flyktiga syra (mest
mjölksyra) som bildast. Man kan även se det som att kroppen härvid återbetalar den bikarbonatskuld som uppstod
vid ansträngningen. Förändrad aminosyrametabolism (mindre urea, mera ammoium i urin) blir troligen ej aktuell vid
denna tidsmässigt korta metabola acidos.
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21. Vid fysisk aktivitet ökar frisättningen av adrenalin. Redogör för syntesen, frisättningen och de viktigaste
effekterna av adrenalin. (3 p)
Svar: Tyrosin – L-dopa – dopamin – noradrenalin – adrenalin
Preganglionära fibrer till binjuremärgen där frisättning av acetylkolin via nikotinreceptor leder till frisättning av
adrenalin från de kromafina cellerna.
Höjer blodsockret, omfördelar blodvolymen, lipolytiskt, ökar hjärtfrekvensen, vidgar bronker, höjer blodtrycket.

22. Under pendelfasen förs ena benet fram medan det andra tar avstamp bakåt. Nämn sex muskler som kan
utföra höftflexion under löpning. (3 p)
Svar: M. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fascia lata, m. gracilis, m. sartorius, m. pectineus, m. adductor longus,
m. adductor brevis, m. adduktor magnus, 0,5p för varje rätt angiven muskel
23. I Trigonum femorale återfinns viktiga strukturer för att benen ska fungera under löpning. Vilka är de och i
vilken ordning lateralt till medialt ligger de? Vilka strukturer återfinns där och i vilken ordning lateralt till medialt?
(3 p)
Svar: N. femoralis, a. femoralis, v. femoralis, , lymfkärl och lymfknutor
(0,5p per rätt struktur och 1p för alla strukturer i rätt ordning)
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det/ de bästa alternativet/n.
24. Under löpturen ökar blodflödet till benens muskler. Vilken är den viktigaste faktorn i de aktiva musklerna för
att åstadkomma den ökade perfusionen?
A.
B.
C.
D.
E.

Metaboliter bildade lokalt i vävnaden
Frisättning av kväveoxid (NO) från kärlendotelet
Aktivitet i sympatiska adrenerga nervfibrer
Ökade nivåer av cirkulerande adrenalin
Förhöjd myogen aktivitet i blodkärlen

Kommentar efter genomförd rättning: det är bara alternativ A (metabol reglering) som ger en lokal vasodilatation,
vilket krävs för att blodet ska ledas till den vävnad som har störst behov.
25. Din patient har astma och får ibland besvär med andningen under träningsrundorna. Vilken/vilka av följande
faktorer bidrar till besvären? (0,5 poäng för varje rätt svar, -0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som lägst 0 p)
A.
B.
C.
D.
E.

Minskad elastisk återfjädringskraft i lungvävnaden
Förhöjt flödesmotstånd i extrathorakala luftvägar
Förhöjt flödesmotstånd i intrathorakala luftvägar
Luftvägskompression under utandning
Trötthet i utandningsmusklerna

Kommentar: Lungelasticiteten är normal hos en i övrigt frisk astmapatient. Vid besvär upplever de ofta trötthet i
inandningsmusklerna då de försöker andas med förhöjd lungvolym.
26. Lungventilationen ökar vid kroppsansträngning. Vilken/vilka av nedanstående faktorer bidrar till denna
ventilationsökning hos en frisk individ? (0,5 poäng för varje rätt svar, -0,5 p för varje felaktigt svar. Frågan ger som
lägst 0 p)
A.
B.
C.
D.
E.

Övergång från passiv utandning i vila till aktivering av utandningsmuskler vid muskelarbete
Adrenalin från binjurarna ger relaxation av glatt muskulatur i bronkerna
Arteriella kemoreceptorer stimuleras av syrebrist
Rekrytering av de externa interkostalmusklerna vid utandning
Den funktionella residualkapaciteten ökar

Kommentar: Friska personer får normalt inte sådan syrebrist vid muskelarbete att de arteriella kemoreceptorerna
stimuleras. Det är de interna interkostalmusklerna som aktiveras vid utandning. Den ökade tidalvolymen vid
muskelarbete sker delvis genom en minskning av den funktionella residualkapaciteten.
27. Blodets pH-värde påverkas vid arbete. Vad betyder begreppet Base Excess (eller basöverskott)?
Summan av vätekarbonat samt övriga buffrande baser (= prot-).
Summan av alla buffertarna, vätekarbonat-bufferten samt alla andra buffertar
Summan av de buffrande baserna minskat med summan av de buffrande syrorna.
Förändringen av summahalten buffrande baser jämfört med individens normalkoncentration av buffrande
baser. Ökning av BB ger ett positivt BE, minskning av BB ger ett negativt BE.
E. Förändringen av summahalten buffrande baser jämfört med individens normalkoncentration av buffrande
baser. Alltid ett positivt värde.
A.
B.
C.
D.

Kommentar: Jämför SyBa, OsTo, Ellyt, kapitel 1.11.
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28. Löpning ställer högre krav jämfört med gång på bland annat knäledens stabilitet. Vilket av följande ligament är
bäst lämpat att motverka genu valgus?
A.
B.
C.
D.
E.

Lig. cruciatum anterius
Lig. cruciatum posterius
Lig. collaterale laterale
Lig. collaterale mediale
Lig. patella

29. Med endast en fot i marken behöver sätesmuskulaturen arbeta extra hårt för att hålla bäckenet stabilt. Vilken
av följande muskler är bäst lämpad att motverka ofrivillig adduktion i höftleden?
A.
B.
C.
D.
E.

M. gluteus maximus
M. gluteus medius
M. biceps femoris caput brevis
M. gastrocnemius
M. quadriceps vastus medialis

30. Musklerna i benet innerveras från lumbalplexat. Vilket ryggmärgssegment är skadat hos en person som har
nedsatt kraft i plantarflexion?
A.
B.
C.
D.
E.

L2
L3
L4
L5
S1

31. När höger ben sätts i marken pendlar vänster arm fram. Vilken av följande muskler kan åstadkomma både
flexion och extension i axelleden under löpning?
A.
B.
C.
D.
E.

M. biceps brachhi caput longum
M. pectoralis minor
M. deltoideus
M. supraspinatus
M. corachobrachialis

32. Compartmentsyndrom behöver inte alltid vara akut. Löpning är en aktivitet som kan påvisa kroniskt
compartmentsyndrom. Vid ett sådant i underbenets främre muskelloge, vilken nerv komprimeras?
A.
B.
C.
D.
E.

N. tibialis
N. fibularis communis
N. fibularis superficialis
N. fibularis profunda
N. ischiadicus

33. Löpning ökar ventilationen. Vilken av följande muskler aktiveras samtidigt med diafragma under inspiration?
A.
B.
C.
D.
E.

M. intercostalis externa
M. intercostalis interna
M. intercostalis intimus
M. rectus abdominis
M. obliquus abdominis externa
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Kvittens av tentamen

Den Friska Människan 2
Tentamen
Del 1
2017‐08‐10
Jag intygar att jag mottagit tentamen och på heder och samvete att jag kommer att
genomföra tentamen enligt gällande tentamensregler.
Jag bekräftar också att jag vet att det är mitt ansvar att kontrollera att alla sidor finns med i
provet, såväl vid start som vid inlämnandet.

Namnteckning: __________________________________
(för och efternamn)

Namn: _________________________________________
Personnummer: _________________________________

Lycka till!
Detta intyg skall signeras innan provmappen får öppnas och
tentamen får påbörjas. I och med att du signerar detta intyg kommer
du att bokföras för ett examinationstillfälle oavsett om du besvarar
frågorna eller lämnar blankt.
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Tema 1 – Rörelseapparaten
1. Rita en bröstryggskota sedd uppifrån och namnge kotbågens delar samt markera:
 ledytor som leder mot ovanförliggande kota
 var ryggmärgen ligger
 var spinalnerverna passerar kotans skelett ut från spinalkanalen
(5 p)

Svarsledning: För full poäng bör en kota illustreras med kotkropp (0,5p), arcus med pedikel (0,5p),
transversalutskott (0,5p), lamina (0,5p), processus spinosus (0,5p). Facettleder skall markeras i övergången
mellan pedikel och lamina (0,5p). Lamina bör vara ca 2x pedikeln (0,5p). Ryggmärgen skall markeras i
foramen vertebralis (0,5p) och spinalnervernas passage mellan kotkroppen och facettleden (0,5p).
Kotkroppen skall också anges som ledyta mot angränsande kota (0,5p).
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2. Redogör för direkt benbildning. Vilka ben bildas via direkt benbildning? Vilka utvecklingssteg kan urskiljas och
vilka celler är inblandade i denna typ av benbildning? Rita gärna. (3 p)

Svar: Kallas även desmal, bindvävspreformerad, intramembranös eller endostal. Utgår EJ från en
broskmodell. Förekommer under fosterutvecklingen i a) skallens platta ben, b) ansiktsben, c) underkäke
och d) nyckelben. Odifferentierade mesenkymceller som är förprogrammerade att bli osteoblaster (=
osteoprogenitorceller) kondenserar och blir omogna benceller, s.k. osteoblaster, som börjar producera
extracellulär matrix (= osteoid), som främst består av kollagen I. Osteoiden kommer efterhand att förkalkas
och blir därmed ben. När osteoblasterna är helt inneslutna i sin matrix utvecklas utskott och cellerna kallas
för osteocyter, vilka är mogna benceller. Osteocyternas utskott går i små kanaler (= canaliculi) i benet och
cellerna kommunicerar med varandra genom gap junctions (connexiner). Detta ger möjligheter för
osteocyterna att livnära sig från blodet i den Haverska kanalen. Osteoklaster är stora fagocyterande
multinukleära celler som hittas i anslutning till benet.

Fig. 8.18 + 8.19. Histology – A Text and Atlas, Pawlina, W. (ed.), Wolters Kluwer, 7th Edition.

3. Många hormoner kan påverka benmetabolismen. Hur regleras frisättningen av PTH och vilka effekter har detta
hormon? (2 p)
Svar: Frisätts när calcium sjunker. Höjer calciumnivån i blodet genom att stimulera osteoklastaktivitet, öka
återupptaget av calcium i njurarna (och minska återupptaget av fosfat) samt stimulera alfa hydroxylaset i njurarna
så att vi får mer aktivt d‐vitamin
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
4. Vilket av följande alternativ beskriver bäst skulderbladets rörelser?
A.
B.
C.
D.
E.

Protraktion‐Retraktion/Elevation‐Depression
Adduktion‐Retraktion/Elevation‐Depression
Protraktion‐Abduktion/Elevation‐Depression/In & Utåtrotation
Protraktion‐Retraktion/Elevation‐Depression/In & Utåtrotation
Valgus‐Varus/Elevation‐Depression/In & Utåtrotation

Svar: D. Kommentar: A+B saknar rotation. C har Protraktion och abduktion vilket är samma sak, saknar
retraktion/adduktion. E. Valgus/Varus avser riktningen/felställningen på ett distalt ben i relation till ett proximalt
(ref. kobent/hjulbenthet)
5. Vilken av följande muskler kan bidra till flexion i både axel och armbågsled?
A.
B.
C.
D.
E.

M. brachioradialis
M. brachialis
M. corachobrachialis
M. Flexor digitorum superficialis
M. biceps brachii

Svar: E. Kommentar A, B och D har inget förlopp över axelleden. C har inget förlopp över armbågsleden. Båda caput
för biceps brachii har ursprung proximalt om axelleden och muskelns båda fästen är distalt om armbågsleden.
6. Vilket av följande kärl försöjer m. triceps brachii?
A.
B.
C.
D.
E.

A. circumflexa humeri anterior
A. profunda brachii
A. collateralis ulnaris inferior
A. radialis
A. ulnaris

Svar: B. Kommentar: Triceps kärlförsörjs av a. profunda brachii, collateralis ulnaris superior och circumflexa humeri
posterior. A. är alltså på fel sida om armen i skuldran, C är för distalt, D och E likaså.
7. Vilken av följande muskler kan bidra till maximal supination av underarmen vid samtidig 90 graders flexion i
armbågsleden?
A.
B.
C.
D.
E.

M. brachioradialis
M. brachialis
M. Pronator teres
M. Flexor digitorum superficialis
M. biceps brachii

Svar: E Kommentar: Brachioradialis kan på grund av sitt fäste endast supinera från pronerat ändläge till 90 grader,
dvs “neutralposition” mellan pronation och supination. M. brachialis har endast flexion i armbågsleden som
funktion.
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8. Vilket av nedanstående alternativ beskriver vad som testas vid beröring av huden volart på proximala falangen
på digitorum 3?
A.
B.
C.
D.
E.

Myotom C5, n. musculocutaneus
Dermatom C6, n. radialis
Dermatom C7, n. medianus
Myotom C6, n. radialis
Dermatom och myotom C8, n. ulnaris

Svar: C. Kommentar: Taktil beröring testar sensorik, alltså dermatom inte myotom. Dermatomet för C6 är på
tummens sida av handen och C8 på lillfingrets.
9. Carpalbenen sitter i två rader om fyra. Den proximala raden består av scaphoideum, lunatum och pisiforme
samt ett ben till. Vilket av följande alternativ är det fjärde av de proximala carpalbenen?
A.
B.
C.
D.
E.

Os hamatum
Os capitatum
Os triquetrum
Os trapezoideum
Os trapezium

Svar: C Kommentar: Övriga fyra alternativ utgör den distala raden av fyra carpalben.
10. Vilket alternativ beskriver korrekt förhållande för led och fingrar i en maximalt knuten hand?
A.
B.
C.
D.
E.

MCP flex, fingrarna abducerade
MCP ext, fingrarna adducerade
MCP flex, fingrarna adducerade
PIP flex, fingrarna abducerade
DIP ext, fingrarna adducerade

Svar C. Kommentar: A; spretande fingrar. B; extension i MCP ger inte maximalt knuten hand. D; spretande fingrar. E,
extension i DIP gör att fingerspetsarna inte viks in i greppet och förhindrar maximalt knuten hand.
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Tema 2 – Blodtryckssänkande behandling
Läkemedel mot förhöjt blodtryck är bland de mest utnyttjade preparaten i svensk sjukvård. Inom denna kategori
ryms ett flertal huvudgrupper med skilda verkningsmekanismer.
11. Läkemedel som blockerar adrenerga beta receptorer har en viktig plats inom kardiologin och upptäckten av
den första substansen (Propranolol) belönades med nobelpris (farmakologen James Black, 1988). Dessa ämnen
kan användas för behandling av hypertension. Redogör utförligt för effekten av att blockera beta‐receptorer med
fokus på hjärtats funktion.
Samtidigt är vissa typer av betablockare inte lämpliga att ge till patienter med astma. Varför?
(4 p)
Svarsaspekt
Propranolol är en icke‐selektiv betablockare, som hämmar interaktionen mellan katekolaminer och betareceptorn.
En viktig mekanism i den blodtryckssänkande effekten är att betablockad hämmar det adrenerga systemets effekter
på beta‐1‐receptorerna i hjärtat. Därmed minskar hjärtfrekvensen (negativ kronotrop effekt) och kontraktionskraft
(negativ inotrop effekt) vilket minskar hjärtminutvolymen och blodtrycklet, samt minskar hjärtats arbete (3 p).
En icke‐selektiv betablockare, som propranolol, kommer även att blockera beta‐2‐receptorer i luftvägarna och
därmed motverka det sympatiska systemets bronkdilaterande effekt vilket kan ge biverkningar från luftvägarna hos
patienter med astma (1 p).
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12. Redogör för kopplingen mellan en aktionspotential och frisättningen av Ca2+ från det sarkoplasmatiska retiklet
i hjärt‐ respektive skelettmuskelceller. Utgå från din redogörelse och förklara hur det kommer sig att en
skelettmuskelcell men inte en hjärtmuskelcell kan kontrahera när man tagit bort Ca2+ från extracellulärvätskan.
(3 p)
Svarsaspekt:
Hjärtmuskelcell: aktionspotentialen aktiverar dihydropyridinreceptorer (DHPR, L‐typ Ca2+‐kanaler) som öppnar sig
och släpper in en liten mängd Ca2+ i cellen. Detta Ca2+ aktiverar sarkoplasmatiska retiklets (SR) Ca2+‐kanaler,
ryanodinreceptorerna (RyR), som släpper ut Ca2+ från SR.
Skelettmuskelcell: aktionspotentialen aktiverar DHPR som mekaniskt aktiverar RyR och Ca2+ släpps ut ur SR.
Det Ca2+ som behövs för kontraktion finns redan inne i skelettmuskelcellen men ett inflöde krävs för aktivering i
hjärtmuskelcellen.
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Ofta genomförs kombinationsbehandling med betablockerare och en kalciumkanalsblockerare (kalciumantagonist).
Senare generationer av dessa preparat har en mera uttalad selektivitet för antingen hjärtmuskel eller glatt
kärlmuskel.
13A. På vilket sätt kan en kärlselektiv kalciumantagonist ge upphov till en blodtryckssänkning?
13B. En inte ovanlig biverkan till behandling med denna typ av preparat är vävnadssvullnad, särskilt runt anklarna
i de nedre extremiteterna. Redogör för de faktorer som i normalfallet bestämmer extracellulärvätskans fördelning
mellan blod och vävnad samt ange tänkbar orsak till varför ankelödem uppkommer i samband med behandling
med en kärlselektiv kalciumantagonist.
(5 p)
Svarsaspekt:
a) Genom att hämma kalciuminflöde i glatt kärlmuskulatur (särskilt prekapillära resistanskärl) minskar kärltonus
(kärldilatation) och därmed sjunker perifera flödesmotståndet.
b) Vätskeflödet över kapillärväggen bestäms av hydrostatiska och kolloidosmotiska tryck i blod och interstitium
enligt relationen: V=CFC {( Pc‐Pi)‐(c ‐i)}; där V (eller J) betecknar vätskeflödet i riktning från blodbanan, P det
hydrostatiska trycket i kapillär respektive interstitium samt  det kolloidosmotiska trycket i kapillär respektive
intersitium. CFC (eller LpS) är ett mått på kärlväggens vätskepermeabilitet (hydrodynamisk konduktivitet) och kan
anta olika värden i skilda vävnader. Pc är en funktion av artärblodtrycket och påverkas av pre‐ och postkapillärt
flödesmotstånd medan  är relaterat till koncentrationen av svårdiffusibla makromolekyler i respektive spatium. Pc
och i befrämjar utfiltration, Pi och c motverkar.
Minskad tonus i prekapillära resistanskärl p.g.a. behandling med kärlselektiv kalciumantagonist leder till att det
hydrostatiska trycket i kapillärerna stiger vilket i kombination med gravitationseffekter och generellt högt blodtryck
hos hypertoniker innebär ökad utfiltration och vätskeansamling i de nedre extremiteterna.
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14. I formeln för glomerulär filtrationshastighet (GFR), enligt nedan, beskriv kortfattat vad de olika parametrarna
representerar. (1,5 p)

GFR = Kf x (ΔP – Δπ)
Svarsaspekt
Kf = Filtrationskoefficienten

ΔP = Skillnad i hydrostatiskt tryck
Δπ = Skillnad i kolloidosmotiskt tryck

15. Kalciumkanalsblockerare (kalciumantagonister) är läkemedel som används vid flera olika kardiovaskulära
sjukdomar (exempelvis hypertoni och angina pectoris). I njuren kan kalciumkanalsblockerare påverka njurens
autoreglering genom inverkan på det myogena responset. Beskriv kortfattat den myogena mekanismen i njuren.
(1,5 p)
Svarsaspekt
ökat tryck/flöde i afferenta arterioler leder till sträckning och aktivering av VSMC vilket i sin tur leder till ökad Ca2+
signalering och kontraktion och minskat tryck/flöde i afferenta arterioler
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16. Det finns många orsaker till hypertoni (högt blodtryck). En orsak till så kallad endokrin hypertoni är
hyperaldosteronism. Var bildas aldosteron och vad stimulerar dess frisättning? Varför kan man få för högt
blodtryck av för mycket aldosteron och vad kan man få för elektrolytrubbningar? (3 p)
Svarsaspekt: Aldosteron bildas i binjurebarkens yttersta lager zona glomerulosa. Frisättningen stimuleras av kalium,
RAS och i viss mån ACTH.
Förhöjda nivåer av aldosteron ger natrium och vätskeretention som kan leda till hypertoni. Aldosteron kan även höja
kärlens reaktivitet på vasokonstriktor stimuli (mekanism ej klarlagd). För höga nivåer av aldosteron kan leda till
hypernatremi (ses dock sällan) och hypokalemi (ses oftare).
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det/ de bästa alternativet/n.
17. Vilka av följande påståenden gällande skelettmuskelfiberns förmåga att producera kraft är korrekt?
(0,5 p för varje rätt svar, ‐0,5 för felaktigt svar. Frågan kan ge som lägst 0p)

A. Den minskar om muskeln förkortas under pågående kontraktion.
B. Den ökar om muskeln förkortas under pågående kontraktion.
C. Den minskar vid långa muskellängder på grund av att muskelns förmåga att använda anaerob metabolism
minskar.
D. Den minskar vid långa muskellängder på grund av att muskelns elasticitet minskar.
E. Den minskar vid långa muskellängder på grund av att antalet korsbryggor som kan binda till aktin minskar.
Rätt: A, E
18. Vilken kombination av förändringar stämmer bäst in på beskrivningen av de akuta renala effekter man kan
förvänta sig vid intrarenal administrering av kalciumkanalsblockerare? (1p)
Bortse från eventuell påverkan på blodtrycket
↓= Minskar; ↑=ökar; ‐ = oförändrad
Proximal
Aldosteron‐
Glomerulär Perfusion
Glomerulär Filtration
Reabsorption
Frisättning
A
↓
↓
‐
↑
B
‐
↑
↓
↑
C
↑
‐
‐
↑
D
↑
↑
↑
↓
E
↓
↑
‐
‐
Rätt svar: D
19. Renin‐Angiotensin‐Aldosteron‐Systemet (RAAS) har en viktig roll i regleringen av blodtrycket, och läkemedel
som hämmar angiotensin‐konverterande‐enzym (ACE‐hämmare) eller angiotensin II‐receptor‐blockerare (ARB)
används ofta vid behandling av hypertension, diabetes och hjärtsvikt. Vilket av följande stämmer bäst in på
beskrivningen av de effekter som kan förväntas av aktivering av RAAS?
A
B
C
D
E
Rätt svar: D

Sympatikus
↓
↓
↑
↑
↓

Reabsorption av Na+
↓
↑
‐
↑
↓

Sekretion av K+
‐
↑
‐
↑
‐

ADH frisättning
↓
↑
↓
↑
‐

20. Blodkärlen i systemkretsloppet har olika funktioner vilket återspeglas i skilda flödesförhållanden mellan de
olika kärlavsnitten. Vilka av följande påståenden är korrekta? (0,5 p för varje rätt svar, ‐0,5 för felaktigt svar. Frågan kan
ge som lägst 0p)

A.
B.
C.
D.
E.

Merparten av blodvolymen återfinns i kapillärerna
Det största flödesmotståndet finns i aorta
Flödeshastigheten är lägst i kapillärerna
Pulstrycket är lägst i venerna
Blodtrycket är lägre i kapillärerna än i venerna
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Tema 3 – Kraftiga kräkningar
Du är placerad på barnakuten och får en kväll in ett barn som har kräkts i två dygn. Under den tiden har patienten
inte fått i sig varken mat eller dryck, kissat dåligt, och blivit allt mer medtagen. Pappan har till slut ringt
sjukvårdsupplysningen, och fått rådet att åka in till barnakuten. Analys av elektrolyter samt syrabas‐status visar:
pH
7.51
pCO2
6,2 kPa
Na+
136 mM
K+
3 mM
2+
Ca
2,3 mM
1 mM
Mg2+
Cl‐
93 mM
21A. Analysera syra‐bas status, vad är BE samt [HCO3‐] (Siggaard‐Andersen nomogram bifogas)? Jämför med
värdena för normalt syra‐bas status. Vilken typ av syra‐bas‐förändring föreligger, och vad är den rimliga orsaken
till detta? (2 p)
21B. Summera elektrolyter i plasma i ett stapeldiagram (Gamblegram). Kommentera värdena för kalium
respektive kloridjoner. (2 p)
Svarsaspekt
21A Aktuell syba status:
pH = 7.51
pCO2 = 6,2 kPa
BE = +12
HCO3‐ = 38 mM

(normalt 7.35 – 7.45)
(normalt 5,3 kPa)
(normalt ‐3 till +3)
(normalt 24 mM)

En metabol alkaos, som kompenseras respiratoriskt, enligt motivering nedan
pH = 7.51 (högt; alkalos)
pCO2 = 6,2 kPa (högt, respiratorisk kompensation genom den minskade andningen, CO2 retineras).
BE = +12 (högt; dvs överskott på buffrande baser. Detta förenligt med metabol alkalos
HCO3‐ = 38 mM (högt)
Metabol alkalos med respratorisk kompensation, pga förlust av syra i kräkningarna.
Kroppsvätskornas buffertar förskjutes åt höger:
Metabol acidos:
CO2 + 2H2O H2CO3 + H2O HCO3‐ + H3O+
syra

Metabol acidos:
protH + H2O prot‐ + H3O+
syror

baser

bas
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BE (base excess) = 0±3. pH och pCO2. BE = base excess, förändringen i sammanlagda halten av buffrande baser (BB).
Förklaras enklast genom att betrakta blodets buffertar.
Överst, vätekarbonatsystemet. Nederst, icke‐vätekarbonat‐systemet (alla buffertar utom vätekarbonat), främst
proteinbuffert (sidokedjan på histidin) och fosfatbuffert. Buffer base (BB) är summan av buffrande baser i de två
jämvikterna (HCO3‐ samt prot‐). BB stiger vid metabol alkalos. BB konstant (men ändrad sammansättning) vid resp.
alkalos. Jfr kompendieboken ”Syror och Baser …”, avsnitt 1.9‐1.11
Metabol alkalos kan bli påtaglig vid samtidig uttorkning (förlust vatten o elektrolyter) som ju här är fallet.
Hypovolemin stimulerar RAAS, aldosteron ökar. Stimulerar sparande av Na+ i utbyte mot protoner och/eller
kaliumjoner. Då kalium är lågt blir det desto mera protoner som förloras, urinen blir surare än normalt (trots att
metabol alkalos föreligger) så kallad paradoxal aciduri, vilket accentuerar alkalosen. Då vätska ges, och GFR stiger,
kan njurarna börja kompensera genom utsöndring av vätekarbonat, urinen är då alkalisk.
21A Rita ett Gamblegram. Plasma K+ är lågt pga metabol alkalos (ICV kalium‐kapacitet ökad) samt pga sekundär
hyperaldosteronism. Hypovolemin startar upp RAAS. Plasma Cl‐ är sänkt, som vid metabola alkaloser. Kräkningarna
bidrar.

22A. Då denna lilla uttorkade patient kommer in till akuten är urinproduktionen låg, och urinen har ett surt pH
(pH=4,5). Detta tillstånd kallas paradoxal aciduri, och hänger ihop med uttorkningen (hypovolemi). Resonera om
orsaken till detta tillstånd. (2 p)
22B. Patienten får Ringer‐acetat intravenöst, och kräkningarna börjar ge med sig. Urinproduktionen kommer
igång. Hur har patienten försökt kompensera syrabas status under hela sjukdomsförloppet? Hur bidrar nu även
njuren? (1 p)
Svarsaspekt
22A. Kräkningar ger förlust av syra, vatten, elektrolyter. Syraförlusten ger metabol alkalos. Hypovolemin leder till
aktivering av RAAS med ökad insöndring av aldosteron. Aldosteron ger förhöjd resorption av Na+, samtidigt förloras
kalium samt protoner. Urinen blir surare än normalt, trots alkalemi i blodet.

22B) pH hålles konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna, det omedelbara försvaret är själva
buffringen, alltså att buffertjämvikterna förskjutes, T ex reagerar tillförda protoner med buffrande baser. Buffringen
är momentan, detta är den snabbaste mekanismen.
Därefter återföres buffertarnas jämviktslägen (och pH) mot det normala genom att komponenter i dessa
buffertar kan utsöndras från kroppen, via lunga och njure. Genom andningen regleras mängden koldioxid i
kroppsvätskorna (respiratorisk kompensation). Därmed ändras jämviktslägena i blodets buffertar, och pH. Andningen
ändras snabbt, inom någon minut.
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Vid vinterkräksjuka gäller det att ha ett friskt hormonsystem så att man kan upprätthålla sitt blodsocker!
23. Vilka är de fyra viktigaste hormonerna som frisätts vid hypoglykemi? Var produceras de och vilken typ av
hormon är de (peptid, amin eller steroid)? I svaret skall även ingå vilket eller vilka av dessa hormon som du anser
viktigast och varför. (5 p)
Svarsaspekt:
Glukagon, alfa celler i endokrina pancreas, peptid
Kortisol, binjurebarken, steroid
Adrenalin, binjuremärgen, amin
GH, adenohypofysen, peptid
Vilket/vilka hormon som är viktigast: glukagon och adrenalin som stiger först och har snabbast effekt vid
hypoglykemi
Ett annat svar kan vara kortisol eftersom pga det är livshotande att ha en kortisolsvikt när man blir akut sjuk. Har
man en bra motivering får man rätt.
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24. Ett av proverna som togs när patienten kom till sjukhuset var CRP. Plasmaproteinet CRP (C‐reaktivt protein) är
ett typiskt akutfasprotein. Vad innebär det? Hur används CRP inom klinisk diagnostik? (2 p)
Svar: Plasmaproteiner vars koncentration mer än fördubblas vid en akutfasreaktion (dvs vid vävnadsskada och
inflammation utlöst av ex vis infektion, autoimmunsjukdom eller malignitet). Koncentrationen av CRP i plasma kan
öka upp till 100 ggr inom 8 timmar vid en bakteriell infektion. [Obs! Ingen signifikant höjning av CRP‐koncentrationen
i den storleksordningen vid en virusutlöst infektion.] CRP mätningar används således flitigt för att differentiera mellan
bakteriell resp. virusutlöst infektion samt följa upp behandling med antibiotika.
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När barnet kommer till akuten har det feber (39 °C). Feber ökar basalmetabolismen med c:a 12% per grad djup
kroppstemperatur utöver den normala (Scrimshaw NS, J Parent Ent Nutr 15:589‐600, 1991), och man ser en ökning
av ventilationen samtidigt.
25. Redogör för hur lungventilationen är kopplad till metabolismen hos en vilande frisk person som vistas vid
havsnivån. (4 p)
Svarsaspekt: Det arteriella blodets koldioxidpartialtryck känns av i såväl arteriella (=perifera) kemoreceptorer i
glomus caroticum som i centrala kemoreceptorer i medulla oblongata. De sänder signaler till ett andningscentrum i
medulla oblongata, som styr det automatiska/omedvetna signalutflödet till andningsmusklerna. En tendens för
ökning av arteriella PCO2 vid ökad metabolism motverkas genom en så väl avpassad ventilationsökning så att
arteriella PCO2 behålls konstant. En frisk människa som andas luft med normalt PO2 får därigenom ”på köpet”
tillräcklig syretillförsel till lungorna.
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26. Under sjukdomen kommer patientens immunförsvar att påverkas. Immunförsvaret kan delas upp i två
huvudgrupper – det konstitutiva och det adaptiva. Redogör kortfattat för uppdelningen av cellerna i det adaptiva
immunförsvaret och beskriv kort hur de ser ut histologiskt. (2 p)
Svarsaspekt:
Adaptiva:
T‐celler – CD4 (hjälparceller) och CD8 (mördarceller)
B‐celler (och plasmaceller)
Både T‐ och B‐celler är relativt små (9‐12 mikrometer) med sparsam cytoplasma och en dominerade rund basofil
kärna som tar upp större delen av cellen.
(Plasmaceller får också anses tillhöra det adaptiva immunförsvaret. Dessa är något större och än t‐ och b‐celler och i
plasmacellerna ses en perinukleär uppklarning som utgörs av det endoplasmatiska nätverket som krävs för
plasmacellens höga produktion av antikroppar.) – ej nödvändigt för full poäng
Lärandemål
 Redogöra för olika subtyper av leukocyter (vita blodkroppar), deras funktion, morfologi och livslängd. (S2)
 Redogöra för olika huvudgrupper av lymfocyter (T‐lymfocyter, B‐lymfocyter, NKceller, NKT‐celler) (S2)
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27. Vid en virusinfektion kommer det konstitutiva (medfödda, ”innate” ) immunförsvaret att aktiveras först.
Därefter kopplas det adaptiva försvaret in. Beskriv kortfattat detta förlopp, och kommunikationen mellan det
konstitutiva och det adaptiva försvaret. Inkludera i ditt svar:




Ett sätt som någon cell inom det konstitutiva svaret kan använda sig av för att känna av att en
virusinfektion har initierats.
Var i kroppen och genom vilka molekyler som det konstitutiva försvaret aktiverar det adaptiva försvarets
celler.
Två olika funktioner hos celler i det adaptiva försvaret som kan bidra till att bekämpa virusinfektionen
(med var sin mening om hur detta går till).

(4 p)
Svarsaspekt
Makrofager och dendritiska celler har olika typer av PAMP‐receptorer, där flera kan känna igen mönster som
förekommer vid virusinfektioner, men inte annars. T ex kan en av de Toll‐liknande receptorer känna igen och reagera
på dubbelsträngat RNA. NK‐celler kan känna av att celler är virusinfekterade genom att deras MHC‐molekyler
uttrycks lägre än normalt, eller genom att vissa stressinducarde molekyler uttrycks högre än normalt. I lymfknutor
eller mjälte kan antigenpresenterande celler från det konstitutiva försvaret (makrofager och dendritiska celler) visa
upp antigen i sina MHC‐(HLA)‐molekyler för T‐cellerna i det adaptiva försvaret, som därmed kan aktiveras. Exempel
på effektorfunktioner inom det adaptiva försvaret som bekämpar virus är: T‐mördarceller, som avlivar infekterade
celler, T‐hjälp‐celler som utsöndrar cytokiner som stimulerar många celler att delta i attacker av virusinfekterade
celler, antikroppar som känner igen viruspartiklar eller viruskomponenter och som neutraliserar dessa, eller
markerar infekterade celler för avlivning via NK‐celler (s k ADCC).
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det/ de bästa alternativet/n.
28. Patienten har under kräkepisoderna förlorat en hel del vätska och salt, speciellt natrium och kalium. Vilket
primärt hormon reglerar saltupptaget i njurarna och därmed även vätskeretention?
A. Antidiuretisk hormon (ADH/AVP)
B. Angiotensin II
C. Aldosteron
D. Renin
E. Atrium Natriuretisk Peptid (ANP)
Rätt svar: C
29. Kräkningar kan ge förlust av stora mängder vätska vilket minskar extracellulärvolymen och därmed också
blodvolymen. Vilka av följande parametrar torde minska som följd av sänkt blodvolym? (0,5 p för varje rätt svar, ‐0,5
för felaktigt svar. Frågan kan ge som lägst 0p)

A.
B.
C.
D.
E.

Insöndring av ADH (antidiuretiskt hormon)
Fyrningsfrekvens i afferenterna från sinus caroticus
Resorption av vätska från interstitiet
Aktivitet i sympatiska nerver till skelettmuskulaturens resistanskärl
Centrala ventrycket

Svar: B och E är korrekta
30. Patienten är nu inlagt på sjukhuset med extrem dehydrering. Vilket hormon spelar störst roll för att reglera
kroppens osmolalitet?
A. Antidiuretisk hormon (ADH/AVP)
B. Angiotensin II
C. Aldosteron
D. Renin
E. Atrium Natriuretisk Peptid (ANP)
Rätt svar: A
31. En minskning av renalt arteriellt blodtryck med 10 mmHg i en normal frisk njure kommer att leda till alla
förändringar nedan utom en, vilken?
A. Minskad natriumutsöndring (via urinen)
B. Minskad resistans i den efferenta arteriolen
C. Ökad reninsekretion
D. Minskad resistans i den afferent arteriolen
E. Ett renalt svar som upprätthåller GFR och njurblodflöde nära normala värden
Rätt svar: B
32. Vilka körtlar reagerar på förhöjd kroppstemperatur och frisätter vattnigt sekret till hudytan?
A.
B.
C.
D.
E.

Cytokrina
Merokrina (éccrine’)
Apokrina
Holokrina
Cytogena
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33. Vilka av följande påståenden gällande feber är korrekta? (0,5 p för varje rätt svar, ‐0,5 för felaktigt svar. Frågan kan
ge som lägst 0p)

A.
B.
C.
D.
E.

Feber är ett resultat av en ökning av målvärdet (set‐point) i hypothalamus
Exogena pyrogener leder till direkt frisättning av prostaglandin (PG) i hypothalamus
Värmeproduktion från vitt fett leder till en ökning av kroppstemperaturen
Endogena pyrogener ökar produktion av prostaglandin E2 (PGE2) i hypothalamus
En ökning av målvärdet (set‐point) i hypothalamus leder till en värmekänsla

34. Vissa infektionssjukdomar ger upphov till interstitiellt och i värsta fall alveolärt ödem i lungorna med försvårad
diffusion (förlängd diffusionsväg) mellan den alveolära gasen och blodet i lungkapillärerna. Vilka faktorer utöver
diffusionsvägens längd påverkar hur lätt eller svårt gasmolekyler har att diffundera mellan alveolargas och
lungkapillärblod? (0,5 p för varje rätt svar, ‐0,5 för felaktigt svar. Frågan kan ge som lägst 0p)
A.
B.
C.
D.
E.

Partialtryckskillnaden mellan alveol och blod
Gasmolekylernas löslighet i vatten
Blodets viskositet
Inandningsgasens temperatur
Inandningsgasens fuktighet

35. Vilket av följande påståenden gällande skillnaden mellan ett primärt och ett sekundärt svar av antikroppar vid
virusinfektion är korrekt?
A. Den enda skillnaden mellan ett primärt och ett sekundärt (”minnes”) svar av antikroppar mot en
virusinfektion är att det är fler celler som producerar antikroppar i minnessvaret, därmed blir det fler
antikroppar, som i övrigt inte skiljer sig mellan svaren.
B. Ett primärt och ett sekundärt antikroppssvar mot en virusinfektion skiljer sig på tre sätt: 1) det bildas flera
antikroppar av fler celler, 2) antikropparna har en förändring i konstanta delen av tunga kedjan vilket gör att
man får fler isotyper med olika funktioner 3) antikropparna har även förändringar i den variabla delen av
tunga och lätta kedjor framkallade av mutationer, vilket gör att de får högre affinitet för antigen.
C. Den enda skillnaden mellan ett primärt och ett sekundärt (”minnes”) svar av antikroppar mot en
virusinfektion ligger i kvaliteten på antikropparna, d v s deras affinitet. I övrigt är det lika många celler som
producerar antikroppar, och ungefär samma nivåer av antikroppar.
D. Ett primärt och ett sekundärt antikroppsvar mot en virusinfektion skiljer sig endast på två sätt: 1) det bildas
flera antikroppar av fler celler, 2) antikropparna har en förändring i konstanta delen av tunga kedjan vilket
gör att man får fler isotyper med olika funktioner.
36. Vilket alternativ stämmer bäst in på en mogen neutrofil granulocyt?
A.
B.
C.
D.
E.

Uttrycker CD4 och CD3, har en diameter på ca 25 μm och en solitär eosinofil kärna.
Uttrycker CD16b och CD88, har en diameter på ca 15 μm och en segmenterad neutrofil kärna.
Uttrycker CD8 och CD17 har en diameter på ca 15 μm och en segmenterad basofil kärna.
Uttrycker CD4 och CD3, har en diameter på ca 15 μm och en segmenterad neutrofil kärna.
Uttrycker CD16b och CD88, har en diameter på ca 15 μm och en oval neutrofil kärna.

Svar: B) Uttrycker CD16b och CD88, har en diameter på ca 15 μm och en segmenterad neutrofil kärna.
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37. Blodkoagel är inte permanenta strukturer utan löses upp när den strukturella integriteten i en skadad vävnad
har återställts. Vilket plasmaprotein ombesörjer själva nedbrytningen av blodkoagel?
A.
B.
C.
D.
E.

Haptoglobin
α1‐antitrypsin
Fibrinogen (fibrin)
Plasminogen (plasmin)
Transferrin

Svar: D) Plasminogen i aktiv form (plasmin). Kommentar: Plasminogen aktiveras till plasmin av ”tissue‐type
plasminogen activator” (TPA). Plasmin katalyserar sedan klyvning av peptidbindningar i fibrinnätverket som leder till
sönderfall och upplösning av blodkoaglet.
38. För att få ett jämnt blodsocker är det viktigt med så kallade inkretinhormoner. Vad är den viktigaste effekten
av sådana hormoner?
A.
B.
C.
D.
E.

Stimulerar insulinfrisättningen från langerhanska cellöarna
Stimulerar glukagonfrisättningen från langerhanska cellöarna
Stimulerar somatostatinfrisättningen från langerhanska cellöarna
Stimulerar tarmmotoriken så upptaget av glukos blir jämnare
Stimulerar serotonin frisättningen från de enterokromafina cellerna

Svar: A.
39. Vad betyder "inkretin‐effekten"?
A.
B.
C.
D.
E.
Svar: B

Att parenteralt tillfört glukos ger ett mycket större insulinsvar än oralt tillfört glukos
Att oralt tillfört glukos ger ett mycket större insulinsvar än parenteralt tillfört glukos
Att oralt och parenteralt tillfört glukos ger samma insulinsvar
Att glukosbelastning ger frisättning av insulin och inkretinhormoner
Att kolhydrater ger ett större insulinsvar än proteiner
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Kvittens av tentamen

Den Friska Människan 2
Tentamen
Del 1
2019-01-17
Jag intygar att jag mottagit tentamen och på heder och samvete att jag kommer att
genomföra tentamen enligt gällande tentamensregler.
Jag bekräftar också att jag vet att det är mitt ansvar att kontrollera att alla sidor finns med i
provet, såväl vid start som vid inlämnandet.

Namnteckning: __________________________________
(för och efternamn)

Namn: _________________________________________
Personnummer: _________________________________

Lycka till!
Detta intyg skall signeras innan provmappen får öppnas och
tentamen får påbörjas. I och med att du signerar detta intyg kommer
du att bokföras för ett examinationstillfälle oavsett om du besvarar
frågorna eller lämnar blankt.
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1. Redogör för hur den så kallade gonadotropin-axeln ser ut avseende cirkulerande hormonnivåer hos kvinnor
efter menopaus. Motivera varför hormonnivåerna ser ut på detta sätt. (3 p)
Östrogen och progesteron nivåerna är låga och FSH och LH höga. (även GnRH är högt, frisätts i pulsar).
Feedbacken från ovariet har upphört.

2. Vad är ett inkretinhormon? Ge även ett exempel på ett sådant hormon och vid vilken sjukdom inkretinliknande
läkemedel kan användas som behandling. (2 p).
Inkretinhormoner stimulerar den endogena insulinfrisättning. Ex på inkretinhormoner är GLP-1, CCK och GIP.
Diabetes mellitus typ 2 (typ 1 ger ej poäng).
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3. Redogör för aldosterons huvudsakliga effekt, var aldosteron produceras, hur frisättningen av aldosteron
regleras samt vilken sorts hormon aldosteron är (amin, peptid eller steroid) (4 p).
Aldosteron ökar reabsorption av natrium i njuren i utbyte mot utsöndring av kalium till urinen. Produceras i zona
glomerulosa i binjurebarken. Frisätts av hyperkalemi, RAS men även sympaticuspåslag och ACTH ökar frisättningen
av aldosteron. Är en steroid.
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4. Redogör för två effekter som aktivering av beta1-adrenerga receptorer har på hjärtats
excitationskontraktionskoppling. (4 p)
Svar: För full poäng krävs att två av följande är med:
Fosforylering av fosfolamban  ökad aktivitet hos SERCA  snabbare återupptag av CA i SERCA vilket leder till
snabbare relaxation
Fosforylering av TnI  minskad Ca känslighet för att underlätta dissociation ac Ca från troponin och ge snabbare
relaxation
Fosforylering av ICa leder till ökat inflöde av Ca och pga ökad SERCA aktivitet (ovan) mer tillgängligt Ca i SR  högre
intracellulär koncentration av Ca vid nästa aktionspotential vilket leder till ökad aktin-myosin interaktion och ökad
kraft.
Fosforylering av RyR  ökad RyR open probability och ökad frisättning av Ca från SR
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Fysisk inaktivitet är negativt för fysisk och psykisk hälsa. Exempel på tillstånd som kan förebyggas med ökad fysisk
aktivitetsnivå eller där sjukligheten minskar om en person blir mer fysiskt aktiv är ischemisk hjärtsjukdom (angina
pectoris, kärlkramp i bröstet), hypertoni (högt blodtryck) och diabetes mellitus typ 2.
5. Vilka är de bakomliggande fysiologiska mekanismerna bakom sjukdomsspecifika förbättringar som sker efter 3
månaders ökad mängd aerob fysisk aktivitet (konditionsträning) hos personer med hypertoni respektive diabetes
mellitus typ 2? (4p )
Svar:
Hypertoni: Minskad perifer resistens genom förbättrad endotelial funktion, något minskad viskositet genom ett sänkt
Hb, sänkt plasmakoncentration av adrenalin leder till lägre blodtryck
Diabetes mellitus typ 2: Ökad antitrombotisk aktivitet i koagulationssystemet leder till lägre risk för blodproppar,
Ökad insulinkänslighet, bl.a. genom ökad förekomst av GLUT-4 leder till lägre blodglukoskoncentration, förbättrad
mitokondriefunktion
Ur lärandemålen:
I detalj beskriva effekter av olika former av uthållighets-, intervall- och styrketräning på:
- hjärta
- kärl
- blodtryck
- blod
- hormoner
- glukostolerans
Förklara utförligt de underliggande mekanismerna bakom de hälsofrämjande effekterna av fysisk aktivitet
o Blodtryck
o Blodsockerkontroll
o Blodfetter
o Inflammationsmekanismer
o Antitromboseffekter
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6. I figuren nedan illustreras renalt blodflöde (RBF) och glomerulär filtrationshastighet (GFR) som en funktion av
arteriellt blodtryck. Förklara varför både RBF och GFR är relativt konstanta trots stora variationer i det arteriella
blodtrycket? Svaret skall innehålla en tydlig/noggrann förklaring av denna reglering (namn, strukturer
involverade, mekanismer). (4p)

Svarsaspekt: RBF och GFR kan bibehållas relativt konstanta på grund av autoreglering i njuren.
Autoregleringsmekanismerna som medierar detta är:
1. Myogent respons
2. Tubuloglomerulär feedback (eller TGF)
3. Hormoner & Autonoma nervsystemet (endast modulerande effekt)
Ovan mekanismer 1 & 2 skall korrekt beskrivas. Även effekter av olika hormoner och autonoma nervsystemet kan tas
upp, men det är Punkt 1 & 2 som är de mekanismer som medierar autoregleringen. Se kompendium för njurfysiologi.
Dessa mekanismer regleras i den juxtaglomerulära apparaten (JGA). Namne de strukturer som definierar JGA (som är
kritiska för autoregleringen). Se kompendium för njurfysiologi.
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7. Jämfört med de flesta andra celler i kroppen saknar erytrocyter flera delar. Ge ett exempel på något som saknas
hos en erytrocyt (jämfört med t.ex. en lymfocyt) och vad konsekvensen blir av detta. (2 p)
Svarsaspekt:
1 poäng för något som saknas och 1 poäng för konsekvensen av detta
Cellkärna  ingen RNA-syntes, böjliga
Ribosomer  ingen proteinsyntes
Mitokondrier  anaerob metabolism (laktatproduktion)
Transplantationsantigen  ingen avstötning
Lärandemål:
Tillämpa cellbiologisk och kemisk kunskap på den röda blodkroppen genom att redogöra för och analysera
konsekvenserna av avsaknad av mitokondrier, anaerob metabolism, laktatproduktion, avsaknad av ribosomer och
proteinsyntes samt avsaknad av transplantationsantigen (S2-3).
8. När inflammation uppstår i en vävnad påverkas de så kallade akutfasproteinerna i blodplasman. På vilket sätt
kan akutfasproteinerna användas kliniskt i samband med mikrobiella infektioner? Ge ett exempel på hur de
används. (2 p)
Svar:
De proteiner vars genuttryck ökar uppvisar ofta mer än fördubblade koncentrationsvärden och kan därmed
användas som inflammationsmarkörer. Mätningar av akutfasproteinet CRP (C-reaktivt protein) används flitigt för att
differentiera mellan bakteriell respektive virusutlöst infektion samt för att följa upp behandling med antibiotika.
Koncentrationen av CRP i plasma kan öka upp till 100 ggr inom 8 timmar vid en bakteriell infektion. [Obs! Endast
måttlig höjning av CRP koncentrationen vid virusutlöst infektion.]
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Larons syndrom är en genetisk hormonsjukdom som karakteriseras av en okänslighet för tillväxthormon
(somatotropin; growth hormone; GH) beroende på en mutation i tillväxthormonreceptorn (GHR-1). Detta medför
kortvuxenhet och resistens mot diabetes och cancer. Vid tillståndet är förmågan att producera tillväxtfaktorn IGF-1
(= insulin-like growth factor-1) kraftigt reducerad, medan basala nivåer av GH är kompensatoriskt förhöjda.
Tillståndet kan behandlas med IGF-1, men detta måste ske före pubertet.
9. Vilket organ, vilken del av organet och vilka celler producerar tillväxthormon? Vilka karakteristika har dessa
celler och vad kallas de? (3 p)
Svar:
Tillväxthormon (GH) produceras i adenohypofysens pars distalis (framloben), som innehåller kromofoba (50%)
celler, som färgas dåligt, och kromofila (50%) celler med god färgbarhet. De kromofila cellerna indelas i acidofila
(40%) och basofila (10%) celler. De GH-producerande cellerna färgas acidofila (eosinofila granula) och kallas för
somatotropa celler. De acidofila cellerna producerar protein (GH och prolaktin), medan de basofila cellerna
huvudsakligen producerar glykoprotein (LH, FSH, TSH; undantag: ACTH).
Lärandemål - DFM2:2:
Beskriva hypofysens och hypothalamus histologi, anatomi och relation till omgivande vävnader.
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
10. Vilket besvär leder en fullständig skada och förlorad funktion på det ulnara collateralligamentet i
metacarpophalangea (MCP)-1 till?
A. Oförmåga att adducera MC1
B. Oförmåga att bära en tung matkasse som hänger i DIP-ledernas palmara veck
C. Oförmåga till kraftfullt grepp mellan tummen och pekfingret
D. Svårt att nyttja handen som stödyta vid skrivande
E. Svårt att rotera (pro-/supinera) underarmen
11. Vilket alternativ beskriver bäst axelleden?
A. Grund ledskål och stort ledhuvud
B. Hoppar sällan ur led
C. Kraftiga stabiliserande ligament
D. Skelett och ligament som stabiliserar utan muskelkraft
E. Stor och djup ledskål och litet ledhuvud
Använd bilden till höger för fråga 12-14.
12. Vilken pil markerar fästet för tendo biceps brachii?
Svar: _______ D
13. Vilken pil markerar articulatio radioulnaris
proximalis?
Svar: _______ F
14. Vilken pil markerar radius ledhuvud?
Svar: _______ B
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15. Vilken hormonbrist ger allvarligast hypokalcemi?
A. D-vitamin
B. Growth hormone (GH)
C. Kalcitonin
D. Parathyroideahormon
E. Thyroxin
16. Vilka celler finner du i neurohypofysen?
A. Corticotrofa, laktotrofa, gonadotrofa, thyreotrofa och somatotrofa celler
B. Follikulära och parafollikulära celler
C. Nervändslut med så kallade Herringkroppar samt oxytocin och vasopressinproducerande nervcellskroppar
D. Nervändslut med så kallade Herringkroppar och modifierade gliaceller
E. Oxytocin- och vasopressin-producerande neuron och modifierade gliaceller
17. POMC (proopiomelanocortin) är en stor så kallad prekursormolekyl. Vilka substanser kan den klyvas till?
A. ACTH. MSH och endorfin
B. Endorfin, GH och PTH
C. MSH, ACTH och GH
D. MSH, endorfin och GH
E. PTH, calcitonin och thyroideahormon
18. Du ger en så kallad COX-hämmare till din patient. Vilka biverkningar bör du i första hand informera din patient
om?
A. Hosta och magsår
B. Ökad blödningsrisk och magsår
C. Ökad inflammation och viktuppgång
D. Ökade smärtor och risk för blodpropp
E. Ökade urinmängder och ökad inflammation
19. Hur regleras frisättningen av GH (growth hormone)?
A. GHRH och somatostatin hämmar
B. GHRH och dopamin hämmar
C. GHRH och dopamin stimulerar
D. GHRH och TRH stimulerar
E. GHRH stimulerar och somatostatin hämmar
20. Den respiratoriska kvoten (RER = VCO2/VO2) ökar under ett maximalt syreupptagningstest. Vad beror denna
ökning på?
A. Minskad utvädring av CO2
B. Minskat syreupptag i aktiv vävnad
C. Skift från huvudsaklig fettmetabolism till anaerob metabolism
D. Sänkt ventilation
E. Sänkning i arteriell syremättnad
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21. Vid maximal ansträngning kan hjärtminutvolymen öka fem gånger från 5 till 25 l/min. Varför ses inte en lika
stor ökning i medelartärtrycket?
A. Blodtrycket dämpas genom en minskad avfyrning från de arteriella baroreceptorerna
B. Blodvolymen minskar med ca 1 liter genom svettning
C. Hjärtminutvolymen är inte en bidragande faktor till blodtrycket
D. Metabol reglering leder till kraftig vasodilatation i arbetande vävnad
E. Sympatikusstimulering leder till en vasodilatation i skelettmuskel
22. Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens gällande substans(er) som behövs för att mäta en patients
intracellulära volym?
A. Deuteriumoxid (D2O)
B. D2O + 131-I-albumin
C. Inulin
D. Tritierat vatten (T2O)
E. T2O + Inulin
23. I vilken del av nefronet sker den kvantitativt största vattenreabsorptionen hos en individ med hjärtsvikt och
samtidig kronisk njursvikt med förhöjda angiotensin II nivåer?
A. Distala tubulus
B. Glomerulus
C. Nedåtgående delen av henle’s slynga
D. Proximala tubuls
E. Samlingsrören
24. Vilket av alternativen nedan stämmer bäst överens med den uppskattade glomerulära filtrationshastigheten
(eGFR) för en individ med följande data?
Ålder: 20 år
Kön: Kvinna
Urinflöde = 1 ml/min
Inulin koncentration i urin =270 mg/ml
Inulin koncentration i plasma = 3 mg/ml
Urea koncentration i urin = 100 mg/ml
Urea koncentration i plasma = 2 mg/ml
Erytrocytvolymfraktion (Hematokrit) = 0.5
Renalt blodflöde = 900 ml/min

A.
B.
C.
D.
E.

50 ml/min
80 ml/min
90 ml/min
100 ml/min
180 ml/min
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25. Vilket av följande passerar lättast genom den glomerulära filtrationsbarriären? (1p)
A. Dextran med en molekylvikt på 20 kDa och med flera anjongrupper i strukturen
B. Dextran med en molekylvikt på 20 kD och med flera katjongrupper i strukturen
C. Erytrocyter
D. Neutralt dextran med en molekylvikt på 20 kDa
E. Plasma-albumin
26. I figuren till höger, vilket av alternativen stämmer
bäst överens med de eventuella förändringar som sker
(streckade rutor) efter intravenös infusion av hyperton
NaCl-lösning hos en individ med normal vatten- och
elektrolytstatus?
A. A
B. B
C. C
D. D
E. Ingen förändring sker
Rätt svar: B (EC: ökad volym och osmolaritet; IC:
minskad volym och ökad osmolaritet)
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27. De ischiocrurala musklerna har fått sitt namn baserat på ursprung och fäste.
A) Vilka är de? (1p)
B) Vilka gemensamma funktioner har de över den/de led/leder de passerar? (1p).
Svar: De heter m. biceps femoris , m. semitendinosus och m. semimembranosus. Gemensamt så stäcker de i art.
coxae och böjer i art. genu.

28. Vilka funktioner har de viktigaste anatomiska strukturerna i fotvalvet? (2 p)
Svar: Benens form, (korta och långa) ligament (mellan benen samt vissa underbensmuskler).
Funktionen är att fördela kroppstyngden över en större yta (minskar kompressionsbelastning och underlättar
balansen) och att lagra energi (som återanvänds vid nästa stegs frånskjut, ca 16% av isättningsenergin)
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29. Många gånger, under din framtida gärning som läkare, kommer du att behöva förklara saker för dina
patienter. Då kan det vara en fördel att kunna rita enkla teckningar och peka ut olika anatomiska detaljer på
dessa. Du skall nu rita en rimligt välliknande bild av en typisk ryggkota och märka ut följande detaljer: (3 p)
1) Processus spinosus
2) Pediculus vertebrae
3) Processus articularis (det finns, som du nog vet 4 stycken på de flesta kotor men det räcker att du ritar ett av
dessa med riktig placering)
Svarsaspekt:
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30. I en pre-klinisk forskningsstudie erhåller en frivillig försöksperson ett preparat som ger en snabb och generell
relaxation av glatt muskulatur i arteriella resistanskärl. På vilket sätt kommer detta att påverka: (3 p)
A. Afferent signalering från baroreceptorer i carotid sinus minskar
B. Parasympatisk signalering till hjärtat minskar
C. Hjärtats afterload minskar
Svarsaspekt:
Allt förväntas ske. Dilatation av resistanskärlen leder till minskat flödesmotstånd i systemkretsloppet (TPR), vilket
orsakar en sänkning av det arteriella blodtrycket (MAP=CO x TPR). Lägre MAP leder till minskad
baroreceptoraktivitet, och således minskad aktivitet i sinusnerven. Minskad signalering till kardio-vaskulärt centrum i
hjärnstammen ger minskad aktivering av NTS, nucleus ambiguus och vagus dorsala motorkärna, och därmed
minskad parasympatisk signalering till hjärtat (vilket bidrar till högre puls). Eftersom TPR minskat så kommer även
afterload att vara sänkt.
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"Spice" är den vanliga benämningen på en mängd olika syntetiska cannabis-liknande ämnen, som sprejats på torkade
växtdelar (t ex tobak, te) för rusgivande rökning. Nya oprövade kannabinoider tillsätts till Spice, allteftersom de
tidigare blir narkotikaklassade. Därmed kan användaren råka ut för oväntade och allvarliga bieffekter. Under jan-sep
2014 blev Giftinformationscentralen kontaktad angående mer än 300 förgiftningsfall orsakade av Spice
(Läkartidningen 2014;111). Ruseffekten kvarstår i upp till 6 timmar, vanligen ses takykardi och lindrig hypertension.
Vidare neuromuskulära symptom som muskelryckningar, tremor och domningar. I flera fall har patienter uppvisat
allvarliga symptom som akut psykos, medvetslöshet, och kramper.
En ung man har under en längre tid missbrukat spice och cannabis. Efter rökning kvällen innan hittas han en tidig
morgon, krampande. De svåra kramperna långdragna isometriska kontraktioner) släpper först efter nedsövning med
propofol.
Blodgas analys och syrabasstatus:
 pO2 = 7 kPa
 pH = 6,91
 pCO2 = 12 kPa
 BE = ?
 Laktat i serum var 16 mM (normalt 0,7-2,5 mM)
31 A. Kramperna kan omfatta all skelettmuskulatur, även andningsmusklerna. Hur påverkas
därmed den alveolära ventilationen vid svåra långdragna kramper, och hur kan detta i sin tur ge
upphov till patientens syrabas-status? (3 p)
31 B. Ange aktuellt BE (nomogram bifogas). Vilken typ av syrabas-rubbning föreligger? Förklara
betydelsen av begreppet ”BE”. Förklara även det förhöjda laktatvärdet. (3 p)
SVARSASPEKT:
a) Kramper i andningsmuskulaturen ger ineffektiva andningsrörelser. Detta leder till brist på syrgas
som ger anaerob metabolism med metabol laktacidos. Samtidigt ansamlas koldioxid/kolsyra som
ger respiratorisk acidos. Kramperna ger även snabb konsumtion av muskelcellernas ATP.
Resultatet blir alltså en acidos som är både metabol och respiratorisk. Detta normaliseras snabbt
då kramperna släpper, och normal andning återkommer.
b) pCO2 är 12 kPa (från S-A linjära nomogram). Kombinerad metabol och respiratorisk acidos.
Kroppsvätskornas buffertar:
Resp. acidos:
Metabol acidos:
CO2 + 2H2O
H2CO3 + H2O HCO3- + H3O+
syra
bas
Resp. acidos:
Metabol acidos:
protH + H2O
syror

prot- + H3O+
baser
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Normalt syrabas status för arteriellt blod: pH = 7,35 - 7,45; pCO2 = 5,3 kPa; BE (base excess) = 0±3. pH och pCO2. BE =
base excess, förändringen i sammanlagda halten av buffrande baser (BB). Förklaras enklast genom att betrakta
blodets buffertar.
Överst, vätekarbonatsystemet. Nederst, icke-vätekarbonat-systemet (alla buffertar utom vätekarbonat), främst
proteinbuffert (sidokedjan på histidin) och fosfatbuffert. Buffer base (BB) är summan av buffrande baser i de två
jämvikterna (HCO3- samt prot-). BB sjunker vid metabol acidos. BB konstant (men ändrad sammansättning) vid resp.
acidos. Jfr kompendieboken ”Syror och Baser …”, avsnitt 1.9-1.11
I samband med den akuta försurningen (kramperna) verkar buffertarna momentant. Andningen kan här inte
kompensera effektivt, orsaken är ju de bristfälliga andningsrörelserna. Dock kan förekomma hyperventilation mellan
krampanfallen. Syrautsöndring via urinen ökar timmarna/dygnet efter de långvariga kramperna, för att kroppen
slutligen skall bli av med protonerna från den icke-flyktiga syra som bildats vid syrebristen. Man kan även se det som
att kroppen härvid återbetalar den bikarbonatskuld som uppstod vid ansträngningen. Förändrad
aminosyrametabolism (mindre urea, mera ammoium i urin) blir troligen ej aktuell vid denna tidsmässigt korta
metabola acidos.
Enligt Robergs (2004) är det ej mjölksyra per se som ger upphov till försurningen vid syrgasbrist. Istället är det
hydrolys av ATP utanför mitokondrien (ATP bildad i glykolysen) som ökar koncentrationen av oxoniumjoner och
sänker pH. Men halten laktat ökar vid anaerob metabolism, och är en bra indikator på metabol acidos orsakad av
syrgasbrist.
Aktuella lärandemål:
Redogöra för lungans betydelse för reglering av pH. (S2)
Redogöra för njurens olika mekanismer för reglering av pH, även i samspel med levern (kväveöverskott utsöndras
som urea/ammonium).(S2)
Redogöra för hur metabola och respiratoriska syra-bas rubbningar kan uppkomma. (S2)
Definiera de kliniskt använda begreppen buffertbas (BB), basöverskott (BE) och standardbikarbonat. (S1)
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32. Jämför osmolaliteterna för följande lösningar med ICV. Ange även deras tonicitet gentemot en röd blodkropp.
Hur påverkas alltså röda blodkroppens volym i de olika lösningarna? Osmolaliteten för blodkroppens
intracellulära vätska (ICV) är 0,29 mol/kg H2O. (3 p)
a) Glukos, 0,29 mol/kg H2O.
b) Natriumklorid, 0,29 mol/kg H2O.
c) Urea, 0,29 mol/kg H2O.
d) En lösning som liknar urin, med följande innehåll:
Na+
60 mmol/kg H2O
+
K
45 mmol/kg H2O
Ammoniumjon
40 mmol/kg H2O
Cl115mmol/kg H2O
divätefosfatjon
30 mmol/kg H2O
urea
350 mmol/kg H2O
Svar:
Hypoton lösning, lägre summakoncentration osmotiskt aktiva ämnen jämfört med ICV. Vatten går in i cellen som
sväller och kanske spricker. Den mest hypotona – rent vatten.
Hyperton lösning, högre summakoncentration osmotiskt aktiva ämnen jämfört med ICV. Vatten lämnar cellen, som
skrumpnar.
a) 0,29 mol/kg H2O glukos: osmolalitet samma som i ICV; totalhalt osmotiskt aktiva ämnen = 0,29 mol/kg H2O,
samma som i ICV, alltså isoton. Röda blodkroppen bibehåller sin volym.
b) 0,29 mol/kg H2O natriumklorid: osmolalitet = 0,58 mol/kg H2O, dubbelt mot ICV; totalhalt osmotiskt aktiva ämnen
= 0,58 mol/kg H2O, dubbelt mot ICV, alltså hyperton. Röda blodkroppen skrumpnar.
c) 0,29 mol/kg H2O urea: osmolalitet = 0,29 mol/kg H2O, samma som i kroppsvätskorna; totalhalt osmotiskt aktiva
ämnen = 0 mol/kg H2O, alltså hypoton. Röda blodkroppen sväller och spricker.
d) En lösning som liknar urin: osmolalitet = 0,64 mol/kg H2O, drygt dubbelt mot ICV; totalhalt osmotiskt aktiva ämnen
= 0,29 mol/kg H2O, samma som i ICV, alltså isoton. Röda blodkroppen bibehåller sin volym. Vid blod i urin - vanligen
intakta röda blodkroppar.
Extra info, ej poänggivande: Isoton lösning: en röd blodkropp bibehåller sin volym i denna lösning, ingen
nettotransport av vatten ut ur eller in i cellen. Alltså samma halt osmotiskt aktiva lösta ämnen i vattenlösningen, som
i ICV, 0,29 mol/kg H2O (med hänsyn tagen till aktivitetsfaktorer). Ämnen som är osmotiskt aktiva gentemot
cellmembranet kan ej diffundera genom detsamma.
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33. Brist av surfaktant kan ge svåra problem hos för tidigt födda barn. Redogör för bildningen av surfaktant, den
kemiska sammansättningen, och effekt på lungans eftergivlighet (compliance). Vilken är mekanismen för effekten
på eftergivlighet? (4 p)
Svarsaspekt: Surfactant syntetiseras i lungans alveolarceller typ II och består huvudsakligen av fosfolipider med vissa
proteininslag (tubulärt myelin). Närvaro av surfactant i alveolens ytskikt ökar lungan eftergivlighet. Detta sker genom
att surfactantmolekylerna placerar sig mellan vattenmolekylerna i ytskiktet och därmed reducerar den
intermolekylära attraktionen mellan vattenmolekylerna, dvs sänker ytspänningen
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34. T lymfocyter och B lymfocyter aktiveras genom interaktion med två olika celltyper. Vad heter dessa och vad
skiljer en B cells epitop från en T cells epitop? (3 p)
Svar: De heter Dendritisk cell (T celler) samt Follikulär dendritisk cell (B celler) (2p). Skillnaden är att T celler känner
igen en peptid presenterad på MHC medan B celler känner igen 3D strukturer, delvis nedbrutna proteiner (1p).
35. Cytokiner och kemokiner är viktiga för en koordinerad immunrespons. Ge ett exempel på vardera och beskriv
kortfattat vad som skiljer dem åt. (2 p)
Svar: Cytokiner aktiverar immunceller och kemokiner utövar kemotaxis, får andra celler att röra sig (1p). Exempel.
finns många. Bara de träffar rätt (1p).
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
36. På vilket sätt skiljer sig kraftproduktionen mellan hjärt- och skelettmuskulatur under normalfysiologiska
förhållanden?
A. Hjärtmuskel kan rekrytera fler muskelfibrer vid behov, men det kan inte skelettmuskel.
B. Hjärtmuskeln kan producera mer kraft genom ökad frekvens av aktionspotentialer, men skelettmuskeln är
endast beroende av antalet aktiva motoriska enheter.
C. Hjärtmuskel producerar mer kraft när den blir längre, men kraftproduktionen i skelettmuskel minskar nära
maximal längd.
D. Skelettmuskelns kontraktionskraft ökar vid ökat inflöde av extracellulär Ca2+ medan hjärtmuskel endast kan
öka kraften med Ca2+ från sarkoplasmatiska retiklet (SR).
E. Skelettmuskel kan producera mer kraft på grund av att den är mer aerob än hjärtmuskel.
37. Du har en ung, frisk patient som insisterar på att det är bra att äta höga doser av antioxidanter eftersom hen
löptränar mycket. Vilken är den fysiologiska förklaringen till att patientens tanke inte stämmer?
A. Antioxidanter hämmar det glykolytiska systemet
B. Antioxidanter hämmar fria syreradikaler som bildas vid träning och som behövs för mitokondriell tillväxt
C. Antioxidanter påverkar antalet motoriska enheter i muskeln
D. Antioxidanter stimulerar det inflammatoriska svaret som behövs för adaptation till träning
E. Antioxidanter stimulerar katabola processer i muskeln
38. Du undersöker hjärtfunktionen hos en patient med mitralisinsufficiens (mitralisklaffen läcker). Patienten har
normalt arteriellt blodtryck och hjärtminutvolym i vila. Vilken effekt har mitralisinsufficiensen på patientens
hjärtfunktion?
A. Diastoliskt blåsljud
B. Minskad slutdiastolisk volym i vänster kammare
C. Minskat slutdiastoliskt tryck i vänster kammare
D. Ökad afterload
E. Ökat tryck i pulmonalisvenerna
Kommentar: Vid systole flödar blod tillbaka genom mitralisklaffen vilket leder till en ökning i pulmonellt venöst tryck.
Ökningen i pulmonellt venöst tryck och volym kommer att leda till en ökad fyllnad i kammaren vilket leder till ökad
end diastolisk volym och tryck. Blodet som åker tillbaka genom valvet i systole kommer att producera ett systoliskt
blåsljud. Eftersom arteriellt blodtryck i patienten är normalt, måste afterload vara normalt.
39. I tryck-volym diagrammet till höger: vad skulle ske om endast
kontraktiliteten ökade innan nästa hjärtslag?
A. Punkt A skulle flyttas upp
B. Punkt B skulle flyttas till höger
C. Punkt C skulle flyttas upp
D. Punkt E skulle flyttas till vänster
E. Slagvolymen skulle minska
Kommentar: ökningen i kontraktilitet kommer leda till en ökning i SV
genom att en ökad tömning. Punkt B skulle inte påverkas under nästa
slag och vidare ändringar i punkt B kommer att bero på vad som händer med det venösa återflödet. Afterload
påverkas inte vilket leder till att C inte förändras.

Kodnummer:

DFM2 Tentamen 2019-01-17

Sida 11 av 14


__________________________________________________________________________________
Skriv ej ovanför Linjen
40. Ivabradin är en farmakologisk behandling som bara påverkar sinusknutans celler i hjärtat. Baserat på din
kunskap om hjärtats elekrofysiologiska egenskaper, vilken kanal i hjärtat har ivabradin störst påverkan på?
A. L-typ Ca kanaler
B. Långsamma Na-kanaler
C. Oselektiva katjonkanaler (Funny current)
D. Snabba Na-kanaler
E. Spänningskänsliga Ca kanaler
41. I samband med kärlröntgen finner man ett aneurysm (pulsåderbråck) i bukaorta av sådan omfattning att
kärlradien är ökad till den dubbla. Hur förhåller sig blodflöde, flödeshastighet samt väggspänning i det dilaterade
kärlavsnittet jämfört med intakt kärlavsnitt omedelbart proximalt om aneurysmet? (: ökar, : minskar, =: ingen
förändring)
Blodflöde
Flödeshastighet
Väggspänning


A.
=


B.
=


C.
=


D.
=



E.
Svar: C är korrekt. Flödet i ett kärl är lika med hastigheten x tvärsnittsytan. Väggtensionen bestäms av transmurala
trycket x kärlradien. Ifall radien ökar till den dubbla så ökar tvärsnittytan vilket innebär att hastigheten sjunker då
flödet är oförändrat. Väggspänningen är direkt proportionell mot kärlradien och kommer i detta falla att öka.
42. Ödem kring vristerna kan vara orsakad av sjukliga förändringar i kroppen men även uppstå som biverkan till
läkemedelsbehandling. Vilket av följande är minst trolig orsak till ankelödem?
A. Behandling med fenylefrin (adrenerg alfa1-receptor agonist)
B. Behandling med kärlselektiv kalciumflödeshämmare (motverkar mobilisering av intracellulärt kalcium)
C. Högersidig hjärtinsufficiens
D. Leverinsufficiens
E. Venös klaffdefekt i nedre extremiteter
Svar: A är korrekt svar. Hjärtinsufficiens leder till stas i systemcirkulationen och därmed ökat ventryck (kapillärtryck)
som förstärks av gravitationseffekter. Kärlselektiv kalciumflödeshämmare leder till relaxation av glatt kärlmuskulatur
och därmed ökat kapillärtryck  ökad filtration. Leverinsufficiens innebär ofta försämrad albuminproduktion och
därmed minskat kolloidosmotiskt tryck i plasma. Defekta klaffar i venerna innebär försämrat venöst återflöde och
därmed högre ventryck i extremiteterna. Fenylefrin aktiverar alfa1-receptorer i glatt kärlmuskultur vilket leder till
kärlkontraktion och minskat kapillärtryck.
43. I följande sektioner av systemkretsloppet (artärer, kapillärer, vener) är:
Artärer
Kapillärer
Vener
A. Sammanlagda blodvolymen
Minst
Störst
Mellan
B. Gemensamma flödesmotståndet
Högst
Lägst
Mellan
C. Blodtrycket
Högst
Lägst
Mellan
D. Pulstrycket
Högst
Lägst
Mellan
E. Flödeshastigheten
Högst
Lägst
Mellan
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44. En av komponenterna vid fibrinolys används ofta kliniskt i samband med hjärtinfarkt och stroke, vilken?
A. Plasmin
B. Faktor XIII
C. Trombin
D. Tissue-type plasminogen activator (tPA) (RÄTT)
E. Plasminogen
45. Varför hjälper bronkodilaterande behandling en patient med astma? Behandlingen…
A. minskar den elastiska återfjädringskraften i lungvävnaden
B. minskar flödesmotståndet i extrathorakala luftvägar
C. minskar flödesmotståndet i intrathorakala luftvägar
D. ökar flödesmotståndet i extrathorakala luftvägar
E. ökar flödesmotståndet i intrathorakala luftvägar
Svarsaspekt: C är rätt. Lungelasticiteten är normal hos en i övrigt frisk astmapatient. Vid astma är flödesmotståndet i
de intrathorakala luftvägarna förhöjt och detta lindras vid bronkodilatation. De extrathorakala luftvägarna påverkas
inte.
46. Lungventilationen ökar vid kroppsansträngning. Vilken/vilka av nedanstående faktorer bidrar till denna
ventilationsökning?
A. Övergång från passiv utandning i vila till aktivering av utandningsmuskler vid muskelarbete
B. Acetylcholin ger relaxation av glatt muskulatur i bronkerna
C. Arteriella kemoreceptorer stimuleras av syrebrist
D. Rekrytering av de externa interkostalmusklerna vid utandning
E. Den funktionella residualkapaciteten ökar
Svarsaspekt: A är rätt. Adrenalin från binjurarna ger bronkrelaxation. Friska personer får normalt inte sådan
syrebrist vid muskelarbete att de arteriella kemoreceptorerna stimuleras. Det är de interna interkostalmusklerna
som aktiveras vid utandning. Den ökade tidalvolymen vid muskelarbete sker delvis genom en minskning av den
funktionella residualkapaciteten.
47. Toll-like receptorer (TLR) är viktiga för det konstitutiva immunförsvaret. Vilket av följande binder till TLR-4?
A. CPG-DNA
B. dsRNA
C. Flagellin
D. LPS
E. Zymosan
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48. Professor Mikael Karlsson är allergisk mot katter. Om han träffar en katt får han svårt att andas och ögon och
näsa börjar rinna. Vilket immunoglobulin är ansvarigt för denna reaktion?
A. IgA
B. IgD
C. IgE
D. IgG
E. IgM
49. Makrofager kan utvecklas från monocyter men också från stamceller som finns i vävnaden. Vävnadsspecifika
makrofager har olika namn. Var hittar man Kupffer celler?
A. CNS
B. Huden
C. Levern
D. Lymfnoden
E. Mjälten
50. Langerhans celler är en viktig celltyp i huden och kan aktiveras när vi får en skada/infektion. Vilken typ av cell
är denna?
A. Dendritisk cell
B. Makrofag
C. Mast Cell
D. Neutrofil
E. T cell
51. I sekundära lymfoida organ kan man hitta så kallade groddcentra (”germinal center”). Vad pågår framförallt i
dessa?
A. Aktivering av cytotoxiska T celler
B. Aktivering av naiva T celler
C. Granulom bildning
D. Klonal selektion av B celler
E. Produktion av antikroppar
52. Hodgkin och Huxley klarlade mekanismerna för aktionspotentialen i sina studier av jätteaxoner från en
bläckfisk. Mekanismerna visade sig vara mycket likartade i nervceller från ryggradsdjur inklusive människan.
Vilken typ av ström och vilken typ av jonkanal orsakar depolarisationen i en nervcell dvs första fasen av
aktionspotentialen)?
A. En Ca2+-ström genom spännings-aktiverade jonkanaler
B. En K+-ström genom spänningsaktiverade jonkanaler
C. En K+-ström genom läckkanaler
D. En Na+-ström genom ligand-aktiverade jonkanaler
E. En Na+-ström genom spännings-aktiverade jonkanaler
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Kvittens av tentamen

Den Friska Människan 2
Tentamen
Del 1
2019-03-12
Jag intygar att jag mottagit tentamen och på heder och samvete att jag kommer att
genomföra tentamen enligt gällande tentamensregler.
Jag bekräftar också att jag vet att det är mitt ansvar att kontrollera att alla sidor finns med i
provet, såväl vid start som vid inlämnandet.

Namnteckning: __________________________________
(för och efternamn)

Namn: _________________________________________
Personnummer: _________________________________

Lycka till!
Detta intyg skall signeras innan provmappen får öppnas och
tentamen får påbörjas. I och med att du signerar detta intyg kommer
du att bokföras för ett examinationstillfälle oavsett om du besvarar
frågorna eller lämnar blankt.

Kodnummer:

DFM2 Tentamen 2019-03-12

Sida 2 av 12


__________________________________________________________________________________
Skriv ej ovanför Linjen
1. Redogör för de hormon som frisätts från adenohypofysen. I svaret skall namnet på samtliga
adenohyofyshormon ingå samt de viktigaste regleringsfaktorerna för respektive hormon (5 p).
CRH-ACTH, GHRH/somatostatin (som hämmar) - GH, TRH-TSH, DA-PRL (DA hämmar!), GnRH-FSH/LH. Feedback
inhibition skall även vara med för full poäng.
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2. Förklara hur en kortisolanalog (kortisol-liknande substans) kan användas i utredning för att testa om en patient
har normal reglering av sin HPA-axel (hypothalama-hypofysära-binjure-axeln). (2 p)

Genom att ge ett kortisol liknande preparat (man brukar ofta använda dexametason) kommer CRH/ACTH
frisättningen hämmas via negativ feedback och det endogena kortisolet blir lågt om man är frisk.

3. Redogör för det hormonella svaret vid hypoglykemi (2 p).
Glukagon- och adrenalin frisättningen ökar snabbt. Därefter stiger kortisol- och GH-frisättningen. Insulinfrisättningen
minskar.
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4. Redogör med hjälp av en figur för tryck-volymförhållandet i vänster kammare under en hjärtcykel. Ditt svar ska
innehålla en beskrivning för hur slagvolymen påverkas av förändringar i preload, afterload och kontraktilitet. (4 p)
Svar:
För full poäng krävs:
Figur ritad med märkta axlar.
Preload påverkar hjärtats fyllnad och därmed den diastoliska volymen
Afterload är det tryck som hjärtat arbetar mot, är trycket där aortaklaffen öppnas
Kontraktilitet är hur hårt hjärtat kontraherar.
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5. Förklara hur anpassning till uthållighetsträning, exempelvis löpning, (45 min, 3-4 gånger/vecka under 3
månader) i hjärta respektive blodkärl kan bidra till förbättrad hälsa och funktion samt ge exempel på
underliggande biokemiska, molekylära eller fysiologiska mekanismer som kan bidra till detta. (4 p)
Svar:
SVAR:
Hjärta

Kärl

Anpassning
↑ innervolym
↑ kapillarisering
↑ mitokondriell densitet

Hälsa/funktion
↓risk för hjärtinfarkt
↑ SV
↑ EF
↑ genomblödning

Mekanismer
Tillväxtfaktorer
↑ parasympaticusaktivitet

↑ kapillärtäthet i hjärta
& skelettmuskulatur
↑ endotelial funktion=>
↑ vasodilatation

↑ genomblödning
↓blodtryck
↓risk för blodpropp

↑NO-syntasaktivitet
↓p-adrenalin
hämning av trombocytaggregabilitet
↓cytokinaktivitet
(↓systemisk
inflammation)
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6. Beräkna den uppskattade glomerulära filtrationshastigheten (eGFR) för en individ med mätdata enligt nedan.
För full poäng måste korrekt formel/uträkning redovisas. (2p)
Ålder: 18 år
Plasmakoncentration (inulin): 0.01 mg/ml
Kön: Man
Urinkoncentration (inulin): 1.0 mg/ml
Kroppsvikt: 70 kg
Plasmakoncentration (urea): 5 mmol/L
Hematokrit (Hct): 50%
Urinkoncentration (urea): 220 mmol/L
Urinproduktion, baserat på 24 timmarssamling: 1.2 ml/min
SVAR: 120 ml/min

Beräkna “inulin-clearance” för att estimera GFR (eGFR)
eGFR = [URIN]Inulin * Urinflöde / [PLASMA]Inulin
1.0 mg/ml * 1.2 ml/min / 0.01 mg/ml = 120 ml/min

7. När vi skadar oss utvärtes eller invärtes så att en blödning uppstår sätter hemostasen in och ett blodkoagel
bildas. Blodkoagel är dock inte permanenta strukturer utan löses upp när den strukturella integriteten i en skadad
vävnad har återställts. Hur går det till? (2 p)
Svar: Plasminogen aktiveras till plasmin av ”tissue-type plasminogen activator” (tPA). Plasmin katalyserar sedan
klyvning av peptidbindningar i fibrinnätverket som leder till sönderfall och upplösning av blodkoaglet.
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8. Diagrammen i figuren motsvarar förändringar (streckade linjer) av intracellulärvätskans (ICV) och
extracellulärvätskans (ECV) osmolalitet och volym vid olika situationer. Vilket av diagrammen illustrerar bäst de
förändringar som sker vid vattenbrist (exempelvis vattenkarens i 24 timmar)? För full poäng skall du även
redogöra för eventuella hormonella system som aktiveras vid detta stress-stimuli och vad det har för huvudsakliga
effekter. (3 p)

De streckade boxarna
representerar det förändrade
tillståndet.

SVAR: B (Dehydrering)
Redogör för stimuli och frisättning av ADH (vasopressin) och vad detta har för effekter.
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9. I bindväven finns mastceller som kan ge upphov till allvarliga allergiska reaktioner. När ett allergiframkallande
ämne (allergen) når mastcellen binds det till en receptor – vilken? (0,5 p)
Efter bindning till receptorn initieras en kaskadreaktion som leder till mastcellens degranulering. Namnge tre
substanser som påträffas i mastcellsgranula och som frisätt till bindväven vid degranulering (observera att flera
substanser som finns i mastceller inte lagras i sekretoriska granula). Vilken/vilka respektive funktion(er) har de tre
olika substanserna? (1,5 p)
Svar:
På ytan av mastceller finns Fc-receptorer till vilka antikroppsmolekyler av typen IgE är förankrade. Allergen binds till
IgE molekylen (0,5 p)
Namngivande av exempelvis tre av följande substanser som påträffas i mastcellsgranula med respektive funktion ger
3 x 0,5 p:
 Heparin. Ger den metakromatiska färgningen. Anti-koagulans.
 Histamin. Frisättning av histamin till bindvävens intercellularsubstans leder till vasodilatation (ger rodnad)
och ökad kärlpermeabilitet (ger svullnad).
 ECF-A (= ‘eosinophil chemotactic factor of anaphylaxis’). Attraherar eosinofila granulocyter till platsen för
frisättning.
 NCF (= ’neutrophil chemotactic factor’). Attraherar neutrofila granulocyter till platsen för frisättning.
 Proteolytiska enzymer (serinproteaser). Aktiverar bl.a. kininer (bradykinin ger smärta).
(Notera att leukotriener, TNF-a, inteleukinner, m.fl., inte lagras i granula).
Lärandemål – DFM2:3:
Redogöra för bindvävens celler (mesenkymceller, fibroblaster, makrofager, mastceller, plasmaceller, fettceller och
endotelceller).
10. I vilka fyra organ kan hematopoes ske under en människas foster- och livstid? Vilket av dessa är ansvarigt för
blodbildning efter födseln? (2 p)
Svarsaspekt:
Gulesäck, lever, mjälte och benmärg.
Benmärg är det viktigaste efter födseln.
Lärandemål:
•
Känna till blodkroppsbildande organ under fostertiden och deras relativa betydelse under olika
stadier. (S2)
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
11. Hos unga, friska individer kan fall på utsträckt hand orsaka en karpalbensfraktur. Den vanligaste av
karpalbensfrakturerna är en fraktur på båtbenet (os scaphoideum, 68.2% av alla karpalbensfrakturer) och
uppkommer genom axialt kompression mot handen i hyperextenderat läge. Vilket av följande karpalben har inte
någon ledyta mot os scaphoideum?
A. Os capitatum
B. Os lunatum
C. Os trapezium
D. Os hamatum
E. Os trapezoideum
12. Frakturer på os scaphoideum kan ibland vara kluriga att se på en vanlig röntgen, och löper därför större risk att
missas. Missas frakturen finns det risk att os scaphoideum drabbas av avaskulär nekros – benet går i nekros pga
bristande blodtillförsel. Just os scaphoideum är extra känsligt för detta eftersom hela os scaphoideum får sin
blodtillförsel av grenar från en och samma artär. Vilket av nedanstående påstående beskriver bäst handens
cirkulation?
A. Överarmen har tre stora kärl som försörjer handen med syresatt blod
B. A. radialis förgrenar sig i höjd med tuberositas radii och ger en gren till varje finger
C. Både a. radialis och a. ulnaris försörjer handen och fingrarna med syresatt blod
D. Överarmens tre stora kärl löper hela vägen ut till handen och tummen, långfingret och lillfingret får var sin
artär.
E. I höjd med os scaphoideum förgrenar sig a. ulnaris och ger en gren till varje finger
13. Förutom scaphoideumfraktur kan fall mot utsträckt arm orsaka en traumatisk axelledsluxation (humerus
hoppar ur led). Denna typ av bakre luxation innebär att caput humeri luxeras bakom cavitas glenoidalis vilket kan
medföra en skada på nervus axillaris. Vilket av nedanstående alternativ beskriver bäst n. axillaris?
A. N. axillaris utgår från den mediala fascikeln i brachialplexat
B. N. axillaris utgår från den mediala laterala i brachialplexat
C. N. axillaris består av neuron från spinalnivå C7-Th3
D. N. axillaris består av neuron från spinalnivå C5-C6
E. N. axillaris utgår inte från brachialplexat
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14. Efter en reposition av en axelledsluxation brukar patienterna få en slynga för att hålla humerus på plats och
förhindra re-luxation. Under denna period är det viktigt att göra övningar för att behålla rörligheten i
armbågsleden, vilken annars riskerar att bli stel. Vilken av nedanstående muskler har som enda uppgift att
flektera i armbågsleden?
A. M. brachioradialis
B. M. brachialis
C. M. biceps brachii
D. M. triceps brachii
E. M. coronobrachialis
15. En vanlig ritual bland läkarstudenter är att efter avklarad tenta inmundiga alkohol, vars sedativa effekt inte
sällan leder till långvarig sömn. Råkar man somna med sin arm i en olycklig ställning kan man drabbas ett syndrom
vid namn ”Saturday night palsy”, en sorts övergående nervpåverkan. Symptomen inkluderar dropphand
(oförmåga att dorsiflektera i handleden), nedsatt känsel på tumme, pekfinger och långfinger, samt nedsatt känsel
på handryggen. Vilken nerv är troligtvis påverkad?
A. n. ulnaris
B. n. radialis
C. n. medianus
D. n. cutaneus radii
E. n. musculocutaneus ulnae
16. Smärta i ryggen kan drabba vem som helst och som läkare kommer du att behöva fundera på vad det
egentligen är för struktur som drabbats. Vilken av nedanstående strukturer i ryggen är inte smärtkänslig?
A. Anulus fibrosus
B. Benhinnan på corpus vertebrae
C. Ligamentum longitudinale posterius
D. Liqour cerebrospinalis
E. Muskelfästen i m.erector spinae
17. Hur kan man hämma värkarbetet vid förlossningen?
A. Oxytocin
B. Prolaktin
C. Prostaglandin och oxytocin
D. Hämma oxytocin
E. Hämma prolaktin
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18. Din patient har gått ner i vikt, ser solbränd ut fast hen inte varit i solen, och känner sig yr. Vid undersökningen
finner du ett lågt blodtryck. Vilket hormon tänker du i första hand på att din patient kan ha brist på?
A. Kortisol
B. Thyroideahormon
C. Insulin
D. Tillväxthormon
E. Adrenalin
19. Hos pojkfostret tillbakabildas de Müllerska gångarna vecka 8. Vilket hormon är avgörande för att det ska ske?
A. Antimüllerskt hormon
B. IGF-1
C. Testosteron
D. Inhibin
E. Placenta laktogen
20. Veckan efter ägglossningen ökar endometriet kraftigt i tjocklek. Vilket hormon är avgörande för att detta ska
ske?
A. LH
B. Progesteron
C. Östradiol
D. FSH
E. Prolaktin
21. ACE-hämmare (läkemedel som hämmar RAS-systemet) kan påverka kroppens elektrolytbalans, i huvudsak
genom påverkan på njurarnas funktion. Baserat på din kunskap i fysiologi, vilken förändring i kroppens
elektrolyter förväntar du dig i första hand (bortse från eventuella kompensationsmekanismer som annars strävar
efter att upprätthålla elektrolythomeostas)?
A. Lägre kaliumnivåer
B. Högre natriumnivåer
C. Högre calciumnivåer
D. Lägre calciumnivåer
E. Högre kaliumnivåer
22. Vilken typ av stimuli är primärt ansvarig för den ökade minutventilationen under submaximalt arbete?
A. Baroreceptorer som känner av ökat arteriellt blodtryck
B. Centrala kemoreceptorer som känner av ökat arteriellt CO2
C. Mekanoreceptorer som känner av muskelkontraktioner och ledrörelser
D. Perifera kemoreceptorer som känner av minskat arteriellt O2
E. Perifera kemoreceptorer som känner av ökat arteriellt CO2
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23. Vilken är den främsta faktorn som leder till ökad styrka hos en person som har styrketränat i tre månader?
A. Minskad antagonisthämning
B. Tillväxt av fler antal muskelfibrer
C. Ökad fiberstorlek
D. Ökad kapillärisering
E. Ökad mitokondrietäthet
24. Vilken kombination nedan stämmer bäst överens gällande aldosteron?
Frisättning från
Del av nefronet som påverkas
Mekanism/Resultat
A.
Binjurebarken (zona glomerulosa) Sena distala tubulus
↑ Na+-kanaler
B.
Neurohypofysen
TAL
↑ Na-K-ATPas
C.
Binjurebarken (zona fasciculata)
Henle’s slynga
↑ K+ reabsorption
D.
Adenohypofysen
samlingsröret
↓ Na+ reabsorption
E.
Juxtaglomerulära celler (JGC)
Tidiga distala tubulus
↑ reninfrisättning
25. Vilken av följande intravenösa infusioner (alla sterila) skulle ge den största ökningen av extracellulärvolymen?
A. 1 L destillerat vatten
B. 1 L plasma
C. 1 L hyperton NaCl-lösning
D. 1 L isoton NaCl-lösning
E. 1 L isoosmotisk urea-lösning
26. Vilken kombination av förändringar förväntas ske hos en patient som har central diabetes insipidus (brist på
ADH) och som inte kunnat dricka något vatten under de senaste 8 timmarna (vattenkarens)? Patienten har inte
någon behandling med desmopressin (ADH analog). (↑: ökar, ↓: minskar, =: ingen förändring)
POsm P[Na+]
Plasma reninaktivitet
Kroppsvikt
A.
↑
↑
↓
=
B.
↑
=
↓
↓
C.
=
=
↑
↑
D.
↓
↓
↓
↑
E.
↑
↑
↑
↓
Kommentar: Bristande effekt av ADH innebär stora vattenförluster via urinen vilket leder till ökad plasmaosmolalitet
och P[Na+]. Vattenbristen drabbar såväl ECV som ICV. Minskningen av ECV volymen bör efter 8 timmars vattenkarens
vara så uttalad att renin-frisättningen ökar varvid plasma renin aktiviteten ökar.
27. Beräkna den glomerulära ”filtrationsfraktionen” (FF) hos följande patient med njursvikt.
Erytrocytvolymfraktion (Hematokrit) = 0.5
Renalt blodflöde = 1000 ml/min
GFR är 50 ml/min
A. FF = 0,10 (10%)
B. FF = 0,15 (15%)
C. FF = 0,20 (20%)
D. FF = 0,25 (25%)
E. FF = 0,30 (30%)
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28. Vad heter höftledens viktigaste abduktorer och varför är de viktiga under en normal gångcykel (2 p)?
M. gluteus medius och minimus. Musklerna på den sida som är i understödsfas håller bäckenet horisontellt när det
motsatta benet är i svävfas.

29. Vilken funktion har det främre respektive bakre korsbandet i knäleden under en normal aktiv flexion‐
extensions rörelse i denna led? (2 p)
Det bakre korsbandet stoppar translationsrörelsen av tibia på femur under flexionens första del så att inte tibia
förskjuts posteriort om femurkondylen (1p). Det främre korsbandet stoppar den avslutande translationsrörelsen vid
extension så att inte tibia förskjuts framför femurkondylen (1p).

30. Vilken spinalnerv träder ut genom det foramen intervertebrale som avgränsas av kotorna L4 och L5? (1 p)
SVAR: L4 nerven

31. På vilken nivå (i förhållande till kotpelaren) brukar man hos en vuxen person finna ryggmärgens nedre spets?
(1 p)
SVAR: vid övergången mellan kota L1 och L2
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32. Hypertoni (högt blodtryck) kan vara primär (essentiell) eller sekundär (symptomatisk). I förstnämnda fallet är
etiologin oklar medan sekundär hypertoni uppkommer till följd av någon annan sjuklig förändring, vanligtvis
störningar i endokrina funktioner (exempelvis renovaskulär sjukdom, diabetesnefropatier, hyperaldosteronism,
pheochromocytom m.fl.). I samband med en enkel hälsoundersökning finner man hos en ung patient (25 år gammal)
att såväl systoliskt som diastoliskt tryck är betydligt förhöjt jämfört med normalvärden. Blodprov visar ökad halt av
renin i plasma och efterföljande angiografiutredning avslöjar en kraftig förträngning (stenos) av vänster arteria
renalis.
A) Vilka förändringar kan sannolikt noteras i vänster respektive höger njure med avseende på blodflöde och
glomerulär filtration? Motivera ditt svar.
B) Redogör vidare för sannolik orsak till förhöjt blodtryck vid unilateral njurartärstenos. (4 p)
Svarsaspekt:
a) Vid en kraftig förträngning av njurartären förmår inte njurens autoreglerande funktion kompensera för det ökade
motståndet och såväl blodflöde som GFR är sänkt i vänster njure trots att systemblodtrycket är ökat. Blodflöde och
GFR är sannolikt förhöjda (eller normalt) i höger njure.
b) Blodtrycket kan stiga till mycket höga värden vid förträngning av njurartären. Den vänstra (stenotiska) njuren med
sänkt RBF producerar väldigt mycket renin. Den högra njuren med ökat RBF minskar sin reninproduktion något.
Nettoeffekten är kraftigt förhöjd RAS aktivitet. Angiotensin II har generell vasokonstriktorisk effekt (TPR ökar) och är
ett starkt stimulus för aldosteronfrisättning från binjurebarken. Det senare leder till Na+‐ och vattenretention i
njurarna med ökad blodvolym som följd. Dessa mekanismer sammantaget leder till en blodtrycksstegring. I den
stenotiska njuren kommer de ökade nivåerna av ANG II att motverka alltför kraftigt fall i GFR (genom påverkan på
efferenta arterioler).
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Metformin är en behandling som användes för att sänka blodglukos hos individer med diabetes typ 2. Detta sker på
tre sätt:
 Reduktion av leverns glukoneogenes samt glykogenolys.
 Ökad insulinkänslighet och förbättrat glukosupptag.
 Fördröjning av glukosupptag i tarmen.
Metformin utsöndras via njuren, och kan alltså ansamlas vid nedsatt njurfunktion, som i sin tur kan orsakas av en
akut dehydrering. En annan farlig biverkan som kan förekomma är laktacidos (se t ex Läkartidningen nr 14 2008).
Denna form av laktacidos orsakas dock ej av syrebrist, utan beror istället på metabol rubbning.
En 75‐årig man med diabetes typ 2 behandlas med Metformin. Nu har han drabbats av några dagars kraftiga diarrér
av oklar orsak. Han har inte ätit, druckit dåligt och visar tecken på vätskebrist (uttorkning).
Analys av arteriellt blod: pH = 7,11, pCO2 = 3,0 kPa.
+

+

2+

2+

‐

Analys av plasma visar: S‐Na = 141 mM, S‐K = 7 mM, S‐Mg = 1 mM, S‐Ca = 2,4 mM, S‐Cl = 101 mM, S‐laktat 19
mM, S‐kreatinin mer än 1 mM
+

+

2+

2+

‐

Normalvärden: S‐Na = 138‐148 mM, S‐K = 3,6‐5,2 mM, S‐Mg = 0,8‐1 mM, S‐Ca = 2,2‐2,6 mM, S‐Cl = 96‐106 mM, ,
S‐laktat 0,7‐2,5 mM, S‐kreatinin 50‐100 µM.
33 A) Beskriv syrabas status. Ange BE för blod, och förklara vad BE betyder. Visa hur jämvikterna för blodets
buffertar har förskjutits för patienten. Förutom laktacidosen beroende på Metformin förgiftning, vilka två andra
orsaker till försurning kan föreligga hos denna patient (ledtråd – tänk på kreatininvärdet)? (3 p)
33 B) Generellt, hur söker organismen minimera pH‐förändringen? Ange tre inblandade organ och beskriv
kortfattat mekanismer inklusive tidsaspekter. (3 p)

Rättande lärare: OR
Svarsaspekt:
a) Metabol acidos med respiratorisk kompensation. Detta är den förväntade syrabasrubbningen vid
laktacidos. Härvid går det åt buffrande baser, som ju reagerar med protoner från den ansamlade ickeflyktiga syran, och buffertjämvikterna (nedan) förskjutes åt vänster. BB (buffrande baser) sjunker alltså
(normalvärde 48 i helblod) och BE (base excess, förändringen av BB) blir ett negativt värde.
Då BE = -22 blir BB för blod = 26. BB sammansättes av HCO3- [här 7 mM] samt prot- [här 19 mM].




CO2 + 2H2O 

-

+

H2CO3 + H2O HCO3 + H3O
syra

bas
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protH + H2O  prot- + H3O+
syra

bas

Dålig njurfunktion (skyhögt kreatinin) ger i sig metabol acidos på grund av nedsatt utsöndring av icke-flyktig
syra. Diarré ger förlust av vätekarbonat. Dessa två orsaker kan bidraga till den uttalade metabola acidosen.
Mekanism för höjning av kalium i plasma vid metabol acidos, se 3.4.2 i kompendiet Syror och Baser. Högt kalium i
plasma kan ge hjärtpåverkan (arytmi).
b) pH hålles konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna, samt genom att komponenter i dessa
buffertar kan utsöndras från kroppen, via lunga och njure. Buffringen är momentan, detta är den snabbaste
mekanismen.
Genom andningen regleras mängden koldioxid i kroppsvätskorna (respiratorisk kompensation), jfr 1.10.4 i
kompendiet Syror och Baser. Därmed ändras jämviktslägena i blodets buffertar, och pH. Andningen ändras snabbt,
inom någon minut.
Njuren bidrar till reglering av pH genom ökad/minskad utsöndring av syror i urin, framför allt NH4+ samt
H2PO4-. Även genom att justera utsöndringen av vätekarbonat (HCO3-) i urin. Jfr 1.10.4 i kompendiet Syror och
Baser. Förändringar i dessa mekanismer tar längre tid, man brukar säga timmar – kanske upp till ett dygn för ökad
utsöndring av ammoniumjon i urin.
I levern ändras utsöndringen av kväve, från urea till ammoniumjon varvid vätekarbonat sparas för buffring. Jfr
1.10.4 i kompendiet Syror och Baser.
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34. Vad är rätt angående osmotiskt aktiva lösta ämnen i blodets plasma? (1 p)
A. Alla lösta ämnen i plasma påverkar toniciteten, bara glukos påverkar det kolloidosmotiska trycket.
B. Nästan alla lösta ämnen i plasma (utom urea) påverkar toniciteten, bara glukos påverkar det
kolloidosmotiska trycket.
C. Bara stora proteiner i plasma påverkar toniciteten, nästan alla lösta ämnen i plasma (utom urea) påverkar
det kolloidosmotiska trycket.
D. Nästan alla lösta ämnen i plasma (utom urea) påverkar toniciteten, bara stora proteiner påverkar det
kolloidosmotiska trycket.
E. Bara glukos och koksalt i plasma påverkar toniciteten, bara stora proteiner påverkar det kolloidosmotiska
trycket.
Kommentar: Jämför SyBa, OsTo, Ellyt, kapitel 2.5.
35. Motivera ditt svar på fråga 34. (2 p)
Svar: Bör anges att det kolloidosmotiska trycket avser osmosen över kapillärväggen, medan tonicitet
syftar på osmosen över blodcellernas (främst RBC) cellmembran. Albumin är det plasmaprotein som
står för merparten av det kolloidosmotiska trycket. Kapillärväggen normalt ej permeabel för albumin,
därmed orsakas osmos över detta semipermeabla membran, av albumin. Donnan‐jvt, som har sin
orsak främst i snedfördelningen av albumin (med negativ nettoladdning) resulterar i större halt små
joner i plasma än i ISV, även detta bidrager (ca 50%) till osmosen över kapillärväggen. Osmosen
orsakad av proteiner i plasma (främst albumin) ger upphov till det kolloidosmotiska trycket (3kPa),
som är en del i Starlingjämvikten.
Cellmembranet är impermeabelt för nästan alla lösta ämnen i plasma (utom urea). Därmed är
nästan alla lösta ämnen i plasma osmotiskt aktiva gentemot cellmembran, och bidrager till
toniciteten. Isoton lösning innebär att summahalten osmotiskt aktiva ämnen är densamma som för
röda blodkroppens ICV.
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36. Hemoglobin: Rita dess dissociationskurva med syrgas med korrekta storheter, enheter och skalor på
diagrammets axlar. Vad innebär en högerförskjutning av kurvan för avgivandet av syre från blodet till
vävnaderna? Ge två exempel på faktorer som ger högerförskjutning. (4 p)
Svarsaspekt: Diagrammet visar en sigmoid kurva där blodets syremättnad (alt syreinnehåll),0‐100% (alt 0‐200 ml/l)
plottas som funktion av PO2 (0‐appr 13 kPa alt 0‐appr 100 mmHg). En högerförskjutning innebär att avgivningen av
syre från blodet till vävnaderna underlättas. Högerförskjutning kan orsakas av acidos, hyperkapni, hög temperatur
och ökad mängd 2‐3 DPG (BPG)
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37. Redogör för skillnaden mellan primära och sekundära lymfoida organ och ge ett exempel på ett primärt och
ett sekundärt organ. (3p)

Benmärg, Thymus, lymfnoder mjälte. Primära är där immuncellerna mognar ut Sekundära där de blir aktiverade.
38. Beskriv kort skillnaden mellan det medfödda och det adaptiva immunsystemet. (2 p)
Svar:
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
39. Vilken av följande aktiviteter borde framkalla mest träningsvärk?
A. Jogga 5 km på ett löpband.
B. Promenera 10 km på plan mark.
C. Sitta i jägarvila (lutad mot en vägg med knä‐ och höftled i 90 grader) i 3 minuter.
D. Springa i en nedförsbacke 30 gånger.
E. Springa uppför en lång trappa 30 gånger.
40. Vad karakteriserar typ 1 (röda) muskelfibrer?
A. Kan hålla tonus länge, explosiva och oxidativa
B. Många kapillärer och explosiva
C. Snabba, kraftfulla och glykolytiska
D. Stora fibrer, många mitokondrier och tröttas lätt
E. Uthålliga, långsamma och oxidativa
41. Vilken av hjärtcykelns faser följer omedelbart efter början på QRS‐komplexet i EKG?
A. Diastasperioden
B. Isovolumetriska kontraktionsfasen
C. Isovolumetriska relaxationsfasen
D. Kamrarnas ejektionsfas
E. Förmakssystole
Kommentar: QRS‐komplexet avspeglar depolarisationen av kamrarna vilket leder till att de kontraheras. Den första
fasen av kontraktionen utgörs av den isovolumetriska kontraktionsfasen.
42. I vilken struktur i hjärtat är fortledningshastigheten långsammast?
A. A‐V knutan
B. Förmakens myokardium
C. His bunt
D. Kammarnas myokardium
E. Purkinjefiberna
Kommentar: Förmak och kammarmuskler har relativt snabb fortledningshastighet, och det är retledningssystemet
mellan noderna också. Däremot har A‐V knutan en långsam fortledningshastighet pga att cellerna är mindre än de I
förmak och kammare. Det finns även färre gap junctions mellan cellerna.
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43. Vilken av följande situationer i A‐V‐knutan kommer att leda till en minskning av hjärtfrekvensen?
A. Minskad påverkan från acetylkolin
B. Ökad Ca2+‐permeabilitet
C. Ökad K+‐permeabilitet
D. Ökad Na+‐permeabilitet
E. Ökade noradrenalinnivåer
Ökad K+‐permeabilitet leder till en hyperpolarisering av cellerna i A‐V‐knutan och därmed en sänkning av
hjärtfrekvensen. Alternativ A och C har motsatt effekt
44. Diarré och/eller kräkning kan leda till stora vätskeförluster och på sikt även till minskad blodplasmavolym.
Vilket av följande torde minska som följd av sänkt blodvolym?
A. Absorption av interstitiell vätska in i blodbanan
B. Aktivitet i sympatiska nerver till skelettmuskulaturens resistanskärl
C. Fyrningsfrekvens i afferenta nerver från sinus caroticus
D. Insöndring av ADH (antidiuretiskt hormon)
E. Reninfrisättning
45. Under fysiskt arbete minskar den totala perifera resistensen huvudsakligen p.g.a. av de effekter som utövas
via:
A. Lokala metaboliter på resistanskärl i skelettmuskulaturen
B. Parasympatiska nervers inverkan på arterioler i skelettmuskulaturen
C. Proprioceptorer i skelettmuskulaturen
D. Sympatiska nervsystemet på splanknikuscirkulationen (mage, tarm)
E. Sänkt pH i hjärnstammen
46. En minskning av blodflödet i ett kärl kommer sannolikt att ske i samband med ökad/ökat:
A. Kärlradie
B. pCO2 i vävnaden
C. Perfusionstryck
D. Plasma natrium koncentration
E. Viskositet hos blodet
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47. Hur används CRP (C‐reaktivt protein) inom klinisk diagnostik?
A. Avgöra utbredningen av en infektion
B. Differentiera mellan bakterier och virus vid infektion
C. Bestämma kreatininnivåer
D. Indicera muskelskada
E. Indicera B‐vitaminbrist
48. Spirogrammet till höger visar en vitalkapacitetsmanöver. Hur
stor är den expiratoriska reservvolymen (ERV)?
A. 1 liter
B. 2 liter
C. 3 liter
D. 4 liter
E. 5 liter
Svarsaspekt: B är rätt. ERV är skillnaden mellan lungvolymen efter en
passiv utandning (funktionella residualkapaciteten, här= 3 liter) och
residualvolymen (här= 1 liter)
49. Figuren till höger visar schematiskt hur blodflödet som kommer
in i lungan från lungartären (pilen till vänster) fördelar sig i lungan
hos en person i upprätt läge. Apexregionen är överst och
basregionen nederst. Vilken av figurerna visar bäst vad som sker vid
mycket hårt fysiskt arbete och maximal hjärtminutvolym?

A.
B.
C.
D.
E.
Svarsaspekt: Vid maximal hjärtminutvolym rekryteras samtliga lungkärl på grund av ökat lungartärtryck, som
övervinner tyngdkraftens effekter på fördelningen, vilka är framträdande vid vila. Detta avspeglas bäst i alternativ C.
50. När kan fenomenet Graft vs Host Disease ske?
A. Vid astma
B. Vid benmärgstransplantation
C. Vid en allergisk reaktion
D. Vid en autoimmun sjukdom
E. Vid transplantation av organ
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51. CD4 är en co‐receptor på T celler som binder till vilken molekyl?
A. BCR
B. C3
C. MHC I
D. MHC II
E. TLR4
52. Cytokiner aktiverar celler i immunsystemet men kan också ha systemiska effekter. Vilken av dessa kan direkt
ge upphov till feber?
A. IL‐1
B. IL‐4
C. IL‐8
D. IL‐10
E. IL‐12
53. Antikroppar består av 4 proteinkedjor som är sammanlänkade med S‐S bryggor. Vad heter de proteinkedjor
som antikroppar består av?
A. Alfa och beta kedjorna
B. BCR och TCR
C. Gamma och delta kedjorna
D. HLA A och HLA B
E. Tunga och lätta proteinkedjorna
54. När immunceller migrerar ut i en inflammerad vävnad sker detta genom en flerstegsprocess. Denna process
styrs av ett flertal olika adhesionsmolekyler, bl.a. integriner och selektiner. Vilken huvudsaklig funktion svarar
selektiner för i denna process?
A. Adhesion
B. Diapedes
C. Fagocytos
D. Migration
E. Rullning
55. Patellarreflexen utlöses när ett lätt slag träffar strax under knäskålen. Vilken typ av receptor (sinnesorgan) och
vilket adekvat stimulus startar den afferenta signaleringen till ryggmärgen?
A. Golgis senorgan aktiveras av att senan till m. quadriceps spänns
B. Golgis senorgan aktiveras av att senan till m. quadriceps förlängs
C. Muskelspolar i m. quadriceps aktiveras av att muskelfibrer i m. quadriceps förlängs
D. Muskelspolar i m. quadriceps aktiveras av att muskelfibrer i m. quadriceps kontraheras
E. Nociceptorer i huden i patella‐området aktiveras av att huden deformeras
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Kvittens av tentamen

Den Friska Människan 2
Tentamen
Del 1
2018-05-18
Jag intygar att jag mottagit tentamen och på heder och samvete att jag kommer att
genomföra tentamen enligt gällande tentamensregler.
Jag bekräftar också att jag vet att det är mitt ansvar att kontrollera att alla sidor finns med i
provet, såväl vid start som vid inlämnandet.
Namnteckning: __________________________________

(för och efternamn)

Namn: _________________________________________
Personnummer: _________________________________

Lycka till!
Detta intyg skall signeras innan provmappen får öppnas och
tentamen får påbörjas. I och med att du signerar detta intyg kommer
du att bokföras för ett examinationstillfälle oavsett om du besvarar
frågorna eller lämnar blankt.
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Tema 1 – Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)
SLE (Systemisk Lupus Erythematosus) är en kronisk autoimmun sjukdom som kan ge inflammation i de flesta av
kroppens organ. Symtomen, som t ex kan vara trötthet, ledvärk, hudutslag och feber, går ofta i skov (d.v.s. de
kommer och går). Eftersom många olika organ kan drabbas kan symtomen variera och de kan bli mycket allvarliga.
Vid SLE finns ökade nivåer av så kallade autoantikroppar, d.v.s. antikroppar riktade mot kroppsegna antigener. Det
förekommer även förändrade nivåer av olika cytokiner i blodet.
1. Beskriv kort vad cytokiner är och hur de används i olika faser av ett normalt immunsvar. Ditt svar ska inkludera:
• namnet på två olika proinflammatoriska cytokiner som utsöndras av det konstitutiva försvarets celler och
två olika effekter som proinflammatoriska cytokiner kan ha.
• namnet på två olika cytokiner som kan utsöndras av det adaptiva försvarets celler.
• namn på de celler i immunförsvaret som producerar antikroppar.
• en effektorfunktion hos antikroppar som kan skada kroppsegna celler eller störa deras funktion. (5 p)

Svarsaspekt: Cytokinerna är proteiner eller polypeptider. Exempel på proinflammatoriska cytokiner är IL-1,
IL-6, IL-12 och TNF. De proinflammatoriska cytokinerna kan påverka endotelceller till att kontrahera sig och
uttrycka adhesionsmolekyler som skall rekrytera mer vita blodkroppar till inflammationens säte. De kan
påverka leverceller att utsöndra akut-fas-reaktanter. De kan aktivera och styra inriktningen på T-celler och
NK-cellers svar. Exempel på cytokiner som utsöndras av de adaptiva försvarets celler är IL-2, IL-4, IL-10 och
Interferon-gamma. De celler som har förmåga att producera antikroppar kallas B-lymfocyter när de ännu
ej är aktiverade, och plasmaceller när de har differentierat till högeffektiva antikroppsproducenter.
Antikroppar kan skada kroppsegna celler genom att de rekryterar och aktiverar komplementsystemet, som dödar
(lyserar) cellerna. De kan också rekrytera makrofager eller NK-celler som genom sina Fc-receptorer binder till
antikropparna på cellen och sedan dödar den (s k ADCC, antikroppsberoende cellförmedlad cytotoxicitet).
Antikroppar kan störa funktionen hos celler genom att binda in till och blockera eller stimulera olika receptorer (t ex
hormonreceptorer)
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Som nämnts inledningsvis kan en uppsjö av olika symtom förekomma vid SLE. Ett system som kan vara, och ofta är,
påverkat är det hematologiska systemet. Anemi, leukopeni och trombocytopeni är vanligt förekommande.
2. Vad skulle en trombocytopeni kunna ge upphov till för symtom? Resonera kort om vilken mekanism som ligger
bakom. (2 p)
Trombocytopeni kan ge upphov till blödningar i hud (petekier och hematom) och blödningar i slemhinnor. Spontana
eller livshotande blödningar uppkommer sällan när TPK (trombocytpartikelkoncentrationen) är >30 x 109 /L.
Trombocytopeni ger sällan symtom förrän TPK är <50 x 109/L men TPK är ett viktigt prov att ha svar på innan
exempelvis kirurgiska ingrepp, lumbalpunktioner eller andra ingrepp.
Trombocytens normalfunktion är att skapa en trombocytplugg i den primära hemostasen och förhindra fortsatt
blödning. Den primära hemostasen kan vara nedsatt vid trombocytopeni och då ge upphov till småblödningar i hud
och slemhinnor.

Det som krävs för poäng är angivande av att småblödningar/petekier i hud eller slemhinnor kan förekomma samt
något resonemang om att trombocytopeni kan påverka den primär hemostasen.
Lärandemål:
Förutsäga, förstå och redogöra för hur ändrad struktur och funktion i dessa system [i detta fall blodet] kan leda till
sjukdom (S2-3).
Redogöra för trombocytens struktur, dess aktivering, funktion vid primär hemostas, livslängd och elimination från
blodet.
Känna till några konsekvenser av defekt trombocytfunktion på hälsotillståndet.
3. Kortison används ofta vid behandlingen av SLE. Hur påverkar kortisonbehandlingen prostaglandinsyntesen?
(2 p)

Svar: uttrycket av COX-2 och fosfolipas A2 hämmas av glukokortikoider
Kommentar efter genomförd rättning:
Många har bara angett att fosfolipas A2 minskar och vi har fått synpunkter från studenter att detta borde
ge full poäng eftersom det då inte borde spela någon roll att cox-2 också hämmas. Men det är ju inte så att
det blir "stopp" i synteskedjan bara för att ett enzym minskar utan en minskning av bägge enzymen gör att
kortison minskar syntesen av prostaglandiner mer än om bara ett hämmas.
Se tex Rådmarks föreläsning: "mindre mängder av både cPLA2 och COX-2, minskad PGbiosyntes"
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Även olika neurologiska symtom kan förekomma vid SLE. Ett sådant symtom är neuropati, alltså dysfunktion i en
(mono-) eller flera (polyneuropati) nerver. Den kliniska bedömningen förutsätter en klar bild av vilka nerver som
innerverar huden sensoriskt.
4. Markera på stencilen nedan vilka perifera nerver som innerverar vilket område. (4 p)

Palmart

Dorsalt

Svarsledning:

Obligatoriska komponenter för poäng:
Ulnaris på dig 5 både fram och baksida - 1p
Medianus i handflatan - 1p
Radialis på handryggen radiellt - 1p
Medianus dorsalt distalt på dig 2 och 3 - 1p
Kommentar efter rättning:
Det vanligaste felaktiga svaret var i att ange medianus för handryggens sensorik över MC och dig 2-4 (variationer av
angiven täckning förekom). Även att ange radialis för tummens palmara hudyta ingick oftast i dessa felaktiga svar.
Ett annat vanligt förekommande fel var att ange segmentella nivåer (en del korrekta, en del inkorrekta) istället för
perifera nerver. De studenter som får godkänt på tentamen men hade dessa eller liknande felaktiga svar på frågan
uppmanas å det bestämdaste att inför klinisk placering försäkra sig om korrekt kunnande gällande
-

De perifera nervernas sensoriska innervation i handen
De konceptuella och konkreta skillnaderna mellan perifera nerver och dermatom
Segmentell innervation av handen
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När inflammationen vid SLE drabbar njurarna kallas det SLE-nefrit. Symtom som ofta associeras med detta är
proteinuri och hematuri.
5. Baserat på dina kunskaper i njurfysiologi: Beskriv vad som är de huvudsakliga skillnaderna mellan primär- och
sekundärurin (med avseende på volym och innehåll) under normala friska betingelser. Diskutera även kort vilka
förändringar i njuren som kan leda till förekomst av protein och blod i sekundärurinen. (4 p)
Svar:
1. I normala fall (frisk fungerande njure) förekommer vare sig proteiner eller blod i sekundärurinen. Detta på grund
av de är för stora för att kunna passera den glomerulära filtrationsbarriären (GFB). Ämnen större än 69 kDa (exv.
plasma-albumin) kan normalt inte passera GFB. Vid SLE-nefrit så kan immunsystemet attackera den egna vävnaden
och ge skador på cellerna i glomerulus. I och med detta så kan större ämnen/celler passera GFB. Eftersom det inte
finns specifika reabsorptionsmekanismer för vare sig erytrocyter eller proteiner så kommer dessa att lämna kroppen
med sekundärurinen.
De viktigaste skillnaderna mellan primär och sekundärurin är:
Primär: mycket stor volym (180 L/dygn), innehåller glukos, iso-osmotisk
Sekundär: mindre volym (1.8 L/dygn, ej innehåll av glukos*, varierande osmolalitet
* glukos är en relativt lite molekyl som enkelt passerar filtrationsbarriären (relativ filtrerbarhet = 1). Effektiva
glukostransportörer i proximala tubuli (SGLT och GLUT) reabsorberar all filtrerad glukos, som därför INTE återfinns i
sekundärurinen. Hade det varit en patient med samtidig obehandlad diabetes mellitus och hyperglykemi så kan man
inte utesluta förekomst av glukosuri.
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6. I njuren finns flera viktiga enzym. Ett viktigt sådant är enzymet 11-beta hydroxysteroid dehydrogenas (HSD)
typ 2. Vad har det för funktion i njuren? (2 p)

Svar: Kortisol kan binda till mineralokortikoidreceptorer (MR) (aldosterons receptor). I njuren finns enzymet
11beta HSD typ 2 (som omvandlar kortisol till det nästan inaktiva hormonet kortison) för att möjliggöra att
det ffa är aldosteron som binder till MR och inte kortisol. Annars skulle vi få för högt blodtryck och
hypokalemi (vilket kan ske vid tex kortisonbehandling och Cushings syndrom).
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Njuren är ett viktigt organ för regleringen av organismens syrabas-status. SLE-nefrit kan ge sviktande njurfunktion.
7. Beskriv tre olika mekanismer beträffande njurens roll i syrabas-regleringen? Hur skulle dessa mekanismer
påverkas vid en halverad GFR som ses vid SLE-nefrit (njursvikt)? (3p)
8. Ange det syrabas-status (typ av rubbning, förändring i huvudsakliga variabler, buffertförskjutningar) du
förväntar dig vid njursvikt med sänkt GFR. Hur förväntar du dig att halten ammoniumjon (NH4+) i plasma
påverkas? (4 p)
SVARSASPEKT:
a) 1.Utsöndra H3O+ motsvarande bildandet av icke-flyktig syra
2. Deltaga i nybildandet av ny HCO3- (tillsammans med levern)
3. Att spara, resorbera, HCO3- från primärurinen
Se vidare avsnitt 1.10.4 i kompendiet Syror och Baser.
Sänkt filtration, minskad mängd primärurin. Då reduceras processerna i tubulus-systemet.
1. Icke flyktig syra kan ej utsöndras, detta ger metabol acidos.
2. Bildandet av ny HCO3- i levern fortgår. Härvid bildas även ammoniumjon, kommer till njuren i form av glutamin,
och i njuren återbildas ammoniumjon för utsöndring i urinen.
3. Då GFR är sänkt minskar filtrationen även av vätekarbonat, alltså ringa påverkan på "bas-sparandet", av
njursvikten.
b) Rubbning: Metabol acidos, med förväntad respiratorisk kompensation.
Tre variabler:
pH i arteriellt blod sjunker
pCO2 sjunker (pga resp komp)
BE blir negativt
Buffertförskjutningar:
Metabol acidos:
←

←

CO2 + 2H2O ↔ H2CO3 + H2O ↔ HCO3- + H3O+
syra

bas

←

Metabol acidos:
protH + H2O
syror

↔

prot- + H3O+
baser

Utsöndringen av ammoniumjon fungerar sämre vid sänkt GFR, ammoniumjon (toxiskt) och kanske även glutamin
ansamlas.
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Det är vanligt med d-vitaminbrist vid kroniska sjukdomar.
9. Redogör för hur d-vitamin bildas i kroppen. (4 p)
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
Hos en patient med SLE-nefrit så mäts eGFR med hjälp av inulin-clerance, och följande data erhålles:
Urinflöde = 1 ml/min
Inulinkoncentration i urin = 200 mg/ml
Inulinkoncentration i plasma = 2 mg/ml

Erytrocytvolymfraktion (Hematokrit) = 0.5
Ureakoncentration i urin = 100 mg/ml
Ureakoncentration i plasma = 4 mg/ml

10. Vad är patientens eGFR?
A.
B.
C.
D.
E.

25 ml/min
50 ml/min
75 ml/min
100 ml/min
200 ml/min

Urinflöde (1 ml/min) x Inulinkonc. i urin (200 mg/ml / Inulinkonc. i plasma (2 mg/ml) = 100 ml/min
11. Hos en patient med allvarlig SLE-nefrit som utvecklat njursvikt (GFR har minskat till hälften), Vilken av följande
substanser förväntar du dig öka mest i plasmakoncentration?
A.
B.
C.
D.
E.

Glukos
Fosfat
Natrium
Kreatinin
Kalium

En 50 % reduktion av GFR skulle fördubbla plasma koncentrationen av kreatinin, eftersom det endast utsöndras via
glomerulär filtration (en viss tubulär sekretion förekommer). När GFR minskar ökar plasma koncentrationen av
kreatinin till utsöndringen normaliseras. Plasma koncentrationerna av övriga ämnen regleras via flera olika
mekanismer och som kan hålla plasma koncentrationen av dem normal trots kraftig minskning av GFR. Plasma fosfat
koncentrationen upprätthålls ända till GFR har minskat till under 20-30% av det normala
12. Patienter med hypertension och avancerad njursvikt kan ha en onormal renal autoreglering, men vilket av
följande påståenden nedan är korrekt gällande den myogena responsen under normala friska betingelser?
A.
B.
C.
D.
E.

Minskat renalt perfusionstryck leder till kontraktion av afferenta arterioler
Minskat renalt perfusionstryck leder till kontraktion av efferenta arterioler
Ökat renalt perfusionstryck leder till kontraktion av afferenta arterioler
Ökat renalt perfusionstryck leder till kontraktion av efferenta arterioler
Ökat renalt perfusionstryck leder till kontraktion av både afferenta och efferenta arterioler

Svar: C
Myogen respons regleras av de afferenta arteriolerna; ökat tryck leder till kontraktion och minskat perfusionstryck
leder till dilatation.
13. På grund av hypertensionsutveckling behandlas ibland SLE patienter med läkemedel som blockerar reninangiotensin-systemet (RAS). Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med effekter som kopplas till
ökad angiotensin II signalering? (↑: ökar, ↓: minskar, =: ingen förändring)
A.

Sympatikusaktivitet
↓

Tubulär Na+ reabsorption
↑

Aldosteronfrisättning
↑

Perifer resistans
↑
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Svar: D (se bild, föreläsning om RAAS)

↑
=
↑
↑

↓
↑
↑
=

↑
=
↑
=
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Tema 2 – Fysisk aktivitet är hälsofrämjande
Ett av de nationella målen för läkarutbildningen är att ”visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och
förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården för såväl enskilda som grupper av patienter”. Detta mål har inte
alltid haft en stor plats i utbildningen, men tack vare de kunskaper du har fått under kursen kan du enkelt förklara för
en patient varför fysisk aktivitet kan vara hälsofrämjande.
En av de positiva effekterna med fysisk aktivitet är att det kan förbättra lipidstatus i blodet.
14. Hur transporteras endogent producerade fettsyror från levern ut till perifera vävnader? Vilket enzym behövs
för vävnadsupptaget och hur påverkas det av regelbunden fysisk aktivitet? (2 p)

VLDL transporterar endogena fettsyror som triacylglyceroler från levern ut till perifera vävnader och
vävnadsupptaget kräver enzymet lipoproteinlipas. Lipoproteinlipas (i muskel) ökar med regelbunden fysisk
aktivitet.
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15. I samband med hårt fysiskt arbete sker en kraftig cirkulationsomställning i kroppen.
A. Ange i tabellen nedan vilka organ/organsystem som svarar mot de givna värdena beträffande procentuell andel
av hjärtminutvolymen och totalt blodflöde vid vila respektive tungt fysiskt arbete. Du har att välja mellan hjärna,
hjärta, viscera (mage, tarm, lever m.m.) samt skelettmuskulatur.
Vila

Tungt fysiskt arbete

(Hjärtminutvolym = 5 L/min)
Organ?

%

(Hjärtminutvolym = 25 L/min)

L/min

%

L/min

1)

15

~ 0,8

4

~ 1,0

2)

15

~ 0,8

72

~ 18

3)

5

~ 0,3

5

~ 1,3

4)

23

~ 1,3

4

~ 1,0

B. Redovisa vilken huvudsaklig mekanism som ligger till grund för förändringen av blodflödet i a) de arbetande
musklerna respektive b) viscerala organ. (4p)

Svar: 1) Hjärna, 2) Skelettmuskulatur, 3) Hjärta, 4) Mage-tarm
I arbetande muskler medieras blodflödesökning lokalt ffa genom produktion och ansamling av metaboliter i
vävnaden (CO2, sänkt pH, adenosin, laktat m.m.) vilka dilaterar resistanskärlen (små artärer/arterioli).
Blodflödet till splanchnicusorganen reduceras pga generellt sympatikuspåslag (ger vasokonstriktion i
viscerala organ) i samband med muskelarbetet. Härigenom sker omfördelning av hjärtminutvolymen från
icke arbetande till arbetande vävnad.
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16. Redogör utförligt för de inotropa och kronotropa effekter som leder till en ökad hjärtminutvolym vid aerob
fysisk aktivitet. Svaret skall innehålla en redogörelse för de cellulära mekanismer i hjärtcellerna som är ansvariga
för effekterna. (5 p)

Tänkt svar: Ökad hjärtfrekvens: ökad sympatikusaktivitet via nerver och binjuremärg, sänkt
parasympatikusaktivitet, ökad temperatur, sträckning av förmaken. Sympatikus via katekolaminer
aktiverar beta1 receptorer som ökar cAMP. cAMP och PKA stimulerar den diastoliska depolariseringen i
sinusknutans celler, via effekter på bl.a. funny current (if). Temperatur och sträckning ökar även lutningen,
sannolikt via effekter på temperatur och sträckkänsliga jonkanaler. Acetylkolin via muskarinreceptorer ökar
K+ permeabiliteten och sänker cAMP vilket ger en minskad kronotropi. I samband med fysisk aktivitet
minskar parasympatikusinflytandet och effekten via muskarinreceptorer minskar alltså. Ökad
slagvolym: ökad venös fyllnad (via Frank-Starling-mekanismen, som uppstår genom att sträckning ökar
myofilamentens kalciumkänslighet och överlapp), positiv inotrop effekt via ökad sympatikusaktivitet via
nerver och binjuremärg. Beta1-receptorstimulering ökar cAMP vilket stimulerar till ökat Ca2+-inflöde, och
upptag till SR (därmed kortare or kraftigare Ca2+-transient). Vidare fosforyleras Troponin I vilket minskar
troponinkomplexets Ca2+-känslighet och ökar relaxationshastigheten. Flera ytterligare targets för cAMPberoende kinas kan identifieras, bl.a RYR2.
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17. Löpning i backe är en populär träningsform. När man springer uppför backen utför benens muskler närmast
uteslutande koncentriska kontraktioner, dvs de förkortas aktivt. När man springer tillbaks nedför backen utför
musklerna även bromsande excentriska kontraktioner, dvs de sträcks ut samtidigt som de är aktiverade.
Träning kan grovt delas in i uthållighets- och styrketräning. A) Vilken av de två typerna av träning dominerar när
man springer uppför backen? B) Vilken av de två typerna av träning dominerar när man springer tillbaks nedför
backen? Motivera ditt svar. (2 p)
Svar: a) Uthållighetsträning. Koncentriska kontraktioner där kraften är förhållandevis låg och energikonsumtionen
hög. b) Styrketräning. Excentriska kontraktioner med större krafter och liten energikonsumtion.

18. Ange fyra skillnader som föreligger mellan röda och vita muskelfibrer. (2 p)
Lärandemål:
Redogöra för skillnader mellan röda och vita muskelfibrer.

Svar:
Röda fibrer

Vita fibrer

Storlek

Små fibrer

Stora fibrer

Metabolism

Aerob

Anaerob

Muskelkraft

Mindre

Stor

Uthållighet

Hög

Låg

Kontraktionshastighet Långsam

Snabb
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19. Ange huvudsakliga skillnader gällande andningsmuskulaturens aktivering vid inandning och utandning vid vila
respektive tungt fysiskt arbete. Ange vidare om de intrapleurala trycken är positiva eller negativa under inandning
och utandning under vila respektive arbete. Använd tabellen nedan. I varje ruta ange hur andningsarbetet går till
samt om pleuratrycket är positivt eller negativt. (4 p)

Vila

Inandning

Utandning

Fysiskt arbete

Svarsaspekt: Vid vila verkar de externa interkostalmusklerna och diafragma under inandning (primära
inandningsmuskler) medan utandningen är passiv. Under tungt muskelarbete verkar förutom de primära
inandningsmusklerna även accessoriska inandningsmuskler som scalenus- och stenocleidomastoideus- musklerna
samt vissa nack-och ryggmuskler som bidrar till att öka omfånget på thorax. Under muskelarbete med forcerad
utandning aktiveras de interna interkostalmusklerna och bukmuskulaturen samt de nack-och ryggmuskler som kan
minska thoraxomfånget. Vid viloandning är pleuratrycket negativt (subatmosfäriskt) vid både inandning och
utandning (men mer så under inandning). Under muskelarbete med forcerad utandning blir pleuratrycket positivt
under utandning medan det är negativt under inandning, och mer så än under vila för att inandningsflödet och den
maximala inandade lungvolymen är högre.
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20. Vilka stimuli gör att minutventilationen ökar vid moderat respektive tungt arbete (exempelvis jogging
respektive springa 800 m så fort du kan)? Relatera ditt svar till blodets syrgas- och koldioxidinnehåll. (2 p)
Svarsaspekt: Under mjölksyratröskeln är det ffa stimuli från receptorer i muskler som känner av rörelse och
metaboliter, samt stimuli från motorcortex. Perifera och centrala kemoreceptorer för CO2 finjusterar samtidigt så att
PCO2 hålls oförändrat jämfört med vila, medan de O2-känsliga receptorerna normalt inte har någon betydelse. Vid
mycket tungt arbete med laktatansamling i blodet stimuleras arteriella H+-receptorer som ger en så kraftig
ventilationsökning att arteriella PCO2 sjunker markant under vilonivån.

Kommentar efter genomförd rättning: det vanligaste felet i studenternas svar var att ange PCO2 eller PO2 som
drivande faktor för ventilationen vid moderat arbete. Viktigt att tänka på att även om PCO2 och PO2 i venöst blod
förändras vid arbete så kommer inte det arteriella blodet påverkas då den externa respirationen hos en frisk person
inte är påverkad  blodet som har passerat lungan kommer inte att skilja mycket från vila.
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
21. En patient med dålig kondition (lågt VO2max) kommer till dig och undrar om det är värt att börja träna.
’Självklart’, säger du. Hur kommer följande parametrar förändras hos patienten efter 3 månader av
konditionsträning (ex cykling, löpning) om hen testas på samma submaximala nivå (ex 100 W på motionscykel)?
(↑: ökar, ↓: minskar, =: ingen förändring)
Hjärtfrekvens

Slagvolym

Ventilation

VO2

A.

↑

↑

=

↑

B.

↑

↓

↑

=

C.

=

=

↑

↑

D.

↓

↑

↓

=

E.

↓

↑

=

=

Kommentar efter genomförd rättning: Ventilationen kommer att minska som en effekt av sänkt RQ värde när en
person får bättre kondition. Dock är den effekten inte helt tydlig beroende på hur bra kondition personen hade
innan träningsperioden. Därför har vi gett rätt även för alternativ E.
22. Vilken av följande parametrar kommer sannolikt inte att öka i samband med aerobt fysiskt arbete?
A.
B.
C.
D.
E.

Diastoliska blodtrycket
Hjärtfrekvensen
Pulstrycket
Slagvolymen
Venösa återflödet

23. Vilken grupp av plasmaproteiner karaktäriseras av särskilt stor mängd kovalent bundna kolhydrater?
A.
B.
C.
D.
E.

Lipoproteiner
Immunoglobuliner
Akutfasproteiner
Mucoproteiner
Antikroppar

24. Under intervallträning konsumeras energi i skelettmuskelfibrerna framför allt av:
A.
B.
C.
D.
E.

Nedbrytning av glykogen
Nedbrytning av fetter
Samtidig nedbrytningen av glykogen och fetter
Na+-K+- och Ca2+-pumpar i muskelfibrernas ytmembran
Det sarkoplasmatiska retiklets Ca2+-pumpar och korsbryggorna
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25. Vid muskelarbete jämfört med vila är:
A)
B)
C)
D)
E)

Vitalkapaciteten ökad
Funktionella residualkapaciteten ökad
Inspiratoriska reservvolymen ökad
Inspiratoriska reservvolymen minskad
Expiratoriska reservvolymen ökad

26. Vilken kombination av förändringar förväntas ske i en vävnad vid ökad aktivitet i de sympatiska adrenerga
nerverna som försörjer prekapillära resistanskärl?
Flödesmotstånd

Blodtryck i kapillärer

Flödeshastighet i venoler

A.

↑

↓

↑

B.

↑

↓

↓

C.

↑

↑

↑

D.

↑

↑

↓

E.

↓

↓

↓

Bilden till höger är avbildningen av en lumbalkota sedd uppifrån och gäller fråga 26 och 27.
27. Vilken del av kotan är märkt med ”X”?
A. Pediculus vertebrae
B. Foramen vertebrale
C. Processus spinosus
D. Lamina vertebrae
E. Corpus vertebrae
28. Vad heter ligamentet som binder samman de strukturer
på kotorna som i bilden är märkt med ”Y”?
A. Lig. longitudinale anterius
B. Lig. longitudinale posterius
C. Lig. supraspinale
D. Lig. intertransversarium
E. Lig. Interspinale
Kommentar: Pga otydlig pil vid Y kommer vi även att ge rätt för E.
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29. Ryggmärgen är inte jämntjock. Vad förklarar bäst intumescentia cervicalis och lumbalis?
A. De delar av ryggraden som är mer rörlig behöver tjockare ryggmärg som skydd för nerverna
B. Förtjockningen utgörs av utgående nerver till armen respektive benet
C. Ingen vet riktigt, det bara ser ut så
D. Utgörs av balansneuron som hjälper lillhjärnan uppfatta att vi står upprätt
E. Ärrbildning som ökar med åldern
30. Diskbråck är fruktad men vanlig åkomma bland befolkningen. Viken nivå sitter ett diskbråck som orsakar
ritzopati (neurogen nervsmärta längs nervens försörjningsområde) vid laterala malleolen?
A. L3
B. L4
C. L5
D. S1
E. S2
Kommentar efter genomförd rättning: Vi efterfrågar det svar som är mest rätt, vilket är S1, dock visar litteraturen
olika och de underliggande dissektionerna är väldigt få. Därför ges rätt även för L5.
31. Ibland behöver en läkare ta arteriellt blodprov från ett kärl i ljumsken. Som kandidat snart i klinisk verksamhet
är du självklart motiverad att inte sticka nålen i n. femoralis. Hur ligger n. femoralis i relation till a. femoralis i höjd
med lig. inguinale?
A. Medialt om artären
B. Lateralt om artären
C. Precis under artären
D. Framför artären
E. Den är långt från artären i höjd med lig. inguinale
32. En känd och vördad docent i biomekanik föreläste på benavsnittet om tvåledsmuskler kring knäleden. Vilken
av följande muskler kan extendera i höftled och flektera i knäled?
A. M. biceps femoris, caput longum
B. M. biceps femoris, caput breve
C. M. quadriceps femoris, vastus medialis
D. M. rectus femoris
E. M. gluteus maximus
33. Vilken av följande muskler har extensionsförmåga i både axel- och armbågsled?
A. M. biceps brachii caput breve
B. M. biceps brachii caput longum
C. M. triceps brachii caput mediale
D. M. triceps brachii caput laterale
E. M. triceps brachii caput longum
34. M. anconeus är en mindre muskel i armbågsregionen. Vilket påstående beskriver bäst dess funktion?
A. Svag armbågsextensor
B. Svag armbågsflexor
C. Stark armbågsextensor
D. Stark armbågsflexor
E. Underarmspronerare
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35. Vad producerar granulosacellerna innan den preovulatoriska LH-peaken?
A. FSH
B. Inhibin
C. Progesteron
D. Testosteron
E. Östrogen
36. Vilka hormoner frisätts i ökad mängd hos en kvinna som ammar sitt barn?
A.
B.
C.
D.
E.

ADH och oxytocin
ADH och prolaktin
Oxytocin och GnRH
Oxytocin och prolaktin
Prolaktin och GnRH

37. Vilka fyra hormoner har störst betydelse för att höja blodsockret vid en hypoglykemi?
A.
B.
C.
D.
E.

Adrenalin, glukagon, GH, cortisol
Glukagon, cortisol, thyroideahormon, PTH
Glukagon, adrenalin, GLP-1, cortisol
Testosteron, GH, adrenalin, glukagon
Thyroideahormon, glukagon, cortisol, adrenalin

38. Vilken faktor stimulerar testosteronbildning hos manliga foster under könsdifferentieringen?
A.
B.
C.
D.
E.

GHRH
HCG
Inhibin
LH
Östrogen

Kommentar efter genomförd rättning: Under fosterlivet styrs den fetala testosteronproduktionen av maternellt hCG.
Hos män är det LH / FSH som reglerar och även inhibin från testiklarna.
39. Vilken jon orsakar den inåtgående strömmen under aktionspotentialen i en nervcell och bestämmer därmed
aktionspotentialens amplitud?
A.
B.
C.
D.
E.

Ca2+
ClK+
Mg2+
Na+

40. Vad utlöser en sträckreflex i en muskel?
A.
B.
C.
D.
E.

Aktivitet i muskelns muskelspolar
Aktivitet i muskelns Golgi-senorgan
Aktivitet i muskelns smärtreceptorer
Kontraktion av muskeln
Relaxation av muskeln
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Kvittens av tentamen

Den Friska Människan 2
Tentamen
Del 1
2018-08-28
Jag intygar att jag mottagit tentamen och på heder och samvete att jag kommer att
genomföra tentamen enligt gällande tentamensregler.
Jag bekräftar också att jag vet att det är mitt ansvar att kontrollera att alla sidor finns med i
provet, såväl vid start som vid inlämnandet.

Namnteckning: __________________________________
(för och efternamn)

Namn: _________________________________________
Personnummer: _________________________________

Lycka till!
Detta intyg skall signeras innan provmappen får öppnas och
tentamen får påbörjas. I och med att du signerar detta intyg kommer
du att bokföras för ett examinationstillfälle oavsett om du besvarar
frågorna eller lämnar blankt.
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Tema 1: Sepsis
Sepsis är en av de allra allvarligaste formerna av infektion och kan uppstå genom spridning av bakterier från ett
infekterat organ. Den bakteriella infektionen kan ge upphov till en massiv inflammatorisk reaktion i hela organismen.
Detta leder bland annat till septisk chock vilket karakteriseras av kraftigt sänkt blodtryck och en ökad
kärlpermeabilitet – en ökad genomsläpplighet för plasmaproteiner.
1. Plasmaproteiner har många viktiga funktioner som exempelvis transport av molekyler, lagring av spårämnen,
koagulation och immunförsvar. Vilka är de två vanligaste proteinerna i plasma? Beskriv översiktligt deras struktur,
förekomst och funktion. (2p)

Svar: Albumin består av en kedja (ca 70 kDa). Koncentrationen är 4-5 g / 100 ml och det utgör 50-60% av
totala proteininnehållet i plasma. Binder och transporterar många ämnen, ex vis fettsyror och bilirubin.
Stor betydelse för kolloidosmotiska trycket. Immunoglobulin G (IgG), ca 1 g / l00 ml. Den vanligaste
antikroppen med två tunga (ca 50 kDa) samt två lätta (ca 25 kDa) polypeptidkedjor vilka hålls samman av
disulfidbindningar. N-terminala ändarna avgör antigen-specificiteten.
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2. Vilken konsekvens för syra-bas status får denna situation med generell vasodilatation och ökat vätskeutträde ur
kärlen (ödem)? Vad blir det för typ av syra-bas rubbning? Vad är den direkta orsaken till denna syra-bas rubbning?
Ange hur jämnvikterna för blodets buffertar förskjuts. Förklara begreppen BB och BE. Vad är BE för följande tre
syra-basstatus, och vilket är förenligt med septisk chock? Motivera ditt val. (4 p)
a) pH = 7,2; pCO2 = 11,0 kPa
b) pH = 7,2; pCO2 = 4,0 kPa
c) pH = 7,5; pCO2 = 6,0 kPa
Svarsaspekt: Minskad blodvolym kan ge sänkt blodtryck och försämrad blodcirkulation, och därmed försämrad
transport av syrgas till systemkretsloppets kapillärer. Ödemet i ISV i perifer vävnad ger förlängt diffusionsavstånd för
syrgas, från kapillärerna till cellerna i de olika organen. Den dåliga cirkulationen tillsammans försvårad diffusion
ger syrgasbrist i cellerna. Detta ger anaerob metabolism, mjölksyra ansamlas, ger metabol acidos. Förskjutning åt
vänster av blodets buffertar:
CO2 + 2H20 H2CO3 + H2O HCO3- + H3O+ ; protH + H2O prot- + H3O+
syra

bas

syra

bas

BB betyder buffer base, summan av vätekarbonat samt prot- (alla andra buffrande baser). BE betyder base excess,
anger förändringen av BB, jämfört med personens normala BB.
BE avläses i S-A linjära nomogram, för de tre syrabas-status:
a) pH = 7,2; pCO2 = 11,0 kPa; BE = 0

Acidos, men respiratorisk

b) pH = 7,2; pCO2 = 4,0 kPa; BE = -16

Metabol acidos, som vid syrgasbrist!

a) pH = 7,5; pCO2 = 6,0 kPa; BE = +10

Metabol alkalos

Endast b) är förenligt med metabol acidos, då BE här är negativt. Halten buffrande baser (HCO3- samt prot-) har
minskat.
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Eventuellt fortsatt svar på fråga 2.

3. Antag att chocktillståndet går över, och blodcirkulationen normaliseras. Beskriv de normala mekanismerna för
kontroll av syra-basstatus, som nu alltså åter kommer att fungera, då cirkulationen är funktionell igen. Vad skall
pH, pCO2, BE vara vid normalt syra-basstatus? (3 p)

Svarsaspekt:
pH hålles konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna, det omedelbara försvaret är själva
buffringen, alltså att buffertjämvikterna förskjutes, T ex reagerar tillförda protoner med buffrande baser.
Buffringen är momentan, detta är den snabbaste mekanismen. Syrgasbristen har gett upphov till en
metabol acidos, med för metabol acidos typiska förskjutningar av jämvikterna.
Då cirkulationen normaliserats försvinner orsaken till den metabola acidosen (syrgas distribueras igen), och
förutsättningar för normalisering av syra-bas status via lungan och njuren åtekommer. Sålunda återföres
buffertarnas jämviktslägen (och pH) mot det normala genom att komponenter i dessa buffertar kan
utsöndras från kroppen, via lunga och njure. Genom andningen regleras mängden koldioxid i
kroppsvätskorna (respiratorisk kompensation). Därmed ändras jämviktslägena i blodets buffertar, och pH.
Andningen ändras snabbt, inom någon minut.
Njuren bidrar till reglering av pH genom ökad/minskad utsöndring av syror i urin, framför allt NH4+ samt
H2PO4-. Även genom att justera utsöndringen av vätekarbonat (HCO3-) i urin. Förändringar i dessa
mekanismer tar längre tid, man brukar säga timmar – kanske upp till ett dygn för ökad utsöndring av
ammoniumjon i urin. I levern ändras utsöndringen av kväve, från urea till ammoniumjon.
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Acute respiratory distress syndrome (ARDS) är en fruktad komplikation vid sepsis. Syndromet kännetecknas bland
annat av vätskeansamling i lungvävnaden och i alveolerna (interstitiellt respektive alveolärt lungödem) vilket kraftigt
försvårar gasutbytet i lungorna med arteriell hypoxi som följd.
4. Redovisa vad som är normal PO2 och normalt oxygeninnehåll i artärblod, samt vid vilket arteriellt PO2 som de
arteriella kemoreceptorerna börjar reagera med ökad signalering till andningscentrum i förlängda märgen.
Redovisa också vad det är som gör att de arteriella kemoreceptorerna känner av PO2 snarare än oxygeninnehållet.
(4 p)
Svaraspekt: Normalt PO2 och oxygeninnehåll i artärblod är omkr 13 kPa (100mmHg) respektive 200 ml/liter. Tröskeln
för aktivering av de oxygenkänsliga kemoreceptorerna är ett PO2 av omkr 8 kPa (60 mmHg). Glomuskropparna som
innehåller de oxygenkänsliga kemoreceptorcellern är den vävnad i kroppen som har störst genomblödning per gram
vävnad och kan därför försörjas av det oxygen som är fysikaliskt löst i blodet.
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5. Lungödemet som utmärker sepsis och ARDS uppstår på grund av en obalans i processer som reglerar
vätskeutbytet över kapillärväggen. Redogör för de faktorer (tryck) som bestämmer transkapillärt vätskeflöde
under normala betingelser samt ange hur dessa tryck i lungkretsloppet skiljer sig från de som föreligger i
systemcirkulationen. (4 p)

Svar: Vätskeflödet över kapillärväggen bestäms av hydrostatiska och kolloidosmotiska tryck i blod och
interstitium enligt relationen: V=CFC {( Pc-Pi)-(c -i)}; där V betecknar vätskeflödet i riktning från
blodbanan, P det hydrostatiska trycket i kapillär respektive interstitium samt  det kolloidosmotiska trycket i
kapillär respektive intersitium. CFC (eller LpS) är ett mått på kärlväggens vätskepermeabilitet
(hydrodynamisk konduktivitet) och kan anta skilda värden i olika vävnader beroende på kapillärernas
beskaffenhet. Pc är en funktion av artärblodtrycket och påverkas av pre- och postkapillärt flödesmotstånd
medan  är relaterat till koncentrationen av svårdiffusibla makromolekyler i respektive spatium. Pc och i
befrämjar utfiltration, Pi och c motverkar.
I lungkretsloppet föreligger lågt kapillärtryck, negativt hydrostatiskt tryck i interstitiet samt relativt högt
interstitiellt kolloidosmotiskt tryck medan det kolloidosmotiska trycket i kapillären inte avviker från vad som
gäller i systemkretsloppet.
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6. En anledning till ARDS vid sepsis är att den generella inflammationen leder till aktivering av neutrofiler
som aggregerar i lungans blodkärl. Neutrofiler är en viktig komponent i det konstitutiva immunsystemet.
Redogör kort för deras mikroskopiska utseende och funktion. (2 p)
1 p Mikroskopiskt utseende:
Minst två av följande för poäng:
Granula
Multiloberad kärna (fel att ange eller rita biloberad som ju är typisk för eosinofila granulocyter)
10-12 µm
Neutrofil cytoplasma
Rätt för förekomst av Barr body om det anges att det endast förekommer hos kvinnor/personer med två stycken Xkromosomer.

1 p Funktion:
Viktiga vid bakteriella infektioner. Fagocytos (av bakterier eller annat vävnadsmaterial). Degranulering. NET’s
(Neutrophilic Extracellular Traps).

Lärandemål:
•
(S2)

Redogöra för olika subtyper av leukocyter (vita blodkroppar), deras funktion, morfologi och livslängd.

(•

Känna till ”Barr body”. (S1))
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Njurarna kan påverkas av sepsis på två sätt. Det första är om infektionen som orsakade det septiska tillståndet
började i njuren. Det andra sättet är om den systemiska effekten vid sepsis påverkar njurens funktioner. Vid septisk
chock faller blodtrycket farligt lågt, vilket kan bidra till utveckling av akuta njurskador (acute kidney injury) på grund
av lågt blodflöde till njuren.
7. Beskriv hur njurens blodflöde autoregleras under normala, friska betingelser. Svaret skall fokusera på de två
mekanismer som medierar autoreglering, men även kort beskriva två andra faktorer som kan ha en modulerande
effekt på njurens blodflöde. (4 p)
Svar: Svaret skall primärt beskriva de två mekanismer som medierar njurens autoreglering, dvs myogent respons och
tubuloglomerulär feedback (TGF). För detaljer se föreläsningsmaterial.
Effekten av ovan nämnda mekanismer kan påverkas (moduleras) av olika hormoner och av det autonoma
nervsystemet (i synnerhet av sympatikus).

Kodnummer:

DFM2 Tentamen 2018-08-28

Sida 9 av 12


__________________________________________________________________________________
Skriv ej ovanför Linjen
Hos en patient med sepsis-inducerad akut njurskada erhålls följande data:




Urinflöde = 0.3 ml/min
Kreatinin-koncentration i urin =300 mg/ml
Kreatinin-koncentration i plasma = 3 mg/ml

8. Beräkna den glomerulära filtrationshastigheten (GFR). För full poäng skall formel och enhet anges. (2 p)
Svar: Kreatinin-clearance = eGFR =
Urinflöde (0.3 ml/min) x Kreatinin-konc. urin (300 mg/ml) / Kreatinin-konc plasma (3 mg/ml)
= 30 ml/min

9. Vid allvarliga sjukdomstillstånd med generell inflammation uppkommer ofta en akut svaghet i
skelettmusklerna. Utgå från den intracellulära aktiveringen av kontraktion i en skelettmuskelfiber och ange två
möjliga orsaker till en akut minskning av kraftproduktion vid inflammation. (2 p)
Exempel på svar:
försämrad fortledning av aktionspotentialen in i t-tubuli
minskad Ca2+-frisättning från det sarkoplasmatiska retiklet
minskad Ca2+-känslighet hos myofibrillerna
nedsatt förmåga hos korsbryggorna att producera kraft
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
10. Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systemet (RAAS) är viktigt för reglering av blodtryck. Vilket av följande är
korrekt gällande renin?
A.
B.
C.
D.
E.

Frisättning hämmas av lågt renalt blodflöde
Frisättning hämmas vid minskad extracellulärvolym
Frisättning inhiberas vid ökad sympatikusaktivering
Frisättning stimuleras av ökat NaCl upptag i macula densa
Frisättning sker huvudsakligen från juxtaglomerulära celler

11. Vid sepsis och septisk chock sjunker det arteriella blodtrycket bl.a. p.g.a. att bakterietoxiner leder till
produktion av kvävemonoxid (NO). Vilken funktion har NO?

A.
B.
C.
D.
E.

NO dilaterar kapillärerna
NO har negativ inotrop effekt på hjärtat
NO kontraherar resistanskärlens endotelceller
NO ökar bildning av cykliskt GMP i glatt kärlmuskulatur
NO ökar risken för pulmonell hypertension

12. Dilatation av perifera resistanskärl (arterioli), utan några andra samtidiga förändringar i cirkulationsapparaten,
borde leda till:

A.
B.
C.
D.
E.

Minskad baroreceptoraktivitet
Minskad reninfrisättning
Minskat tryck i kapillärerna
Ökning av hjärtats afterload
Ökat diastoliskt blodtryck

13. Vilket av följande påståenden gällande svaghet i en muskel är felaktigt? I en muskel som drabbats av akut
svaghet kan man se en minskning av:
A.
B.
C.
D.
E.

Den isometriska kraften
Effektutvecklingen
Förkortningshastigheten
Förlängningshastigheten
Uthålligheten

Kommentar: Muskler kan bara förkorta sig. De förlängs av yttre krafter, t ex tyngdkraften. Dvs
förlängningshastighten beror på yttre krafter och påverkas ej av att muskeln är svag
14. Ibland är det en lunginflammation som så småningom har utvecklats till en sepsis. Under den tidiga delen av
sjukdomen, när enbart en del av lungparenkymet är drabbat, kan patenten ha hjälp av hypoxisk pulmonell
vasokonstriktion (HPV). För HPV gäller att:

A. Allmän stress ökar sympatikustonus så att lungkärlen kontraheras
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B. Både terminala bronchioli och terminala arterioli kontraheras i det hypoxiska området.
C. Lungkärlen kontraheras för att tvinga mer blod genom den sjuka vävnaden
D. Terminala arterioli i ett hypoxiskt område kontraheras för att hindra onödig perfusion i det sjuka området
E. Terminala bronchioli i ett hypoxiskt område kontraheras för att hindra onödig ventilation i det sjuka området
Svarsaspekt: D är rätt. En acinus med flera tusen alveoler utgör en enhet försörjd av en terminal bronchiol och en
terminal arteriol som löper parallellt och i direkt kontakt med varandra. Lågt PO2 i bronchiolen känns av av arteriolen
som kontraheras, varvid perfusionen styrs över till bättre ventilerade lungdelar.
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15. Vätsketerapi ges ofta till patienter med svår sepsis och septisk chock. Nyligen har dock säkerheten med att
använda intravenösa vätskor hos patienter med sepsis ifrågasatts.
Hos en frisk individ, vilken av följande kombinationer av förändringar ger en intravenös infusion av 1 liter 0,5 M
NaCl lösning när osmotisk jämvikt inträtt?

A.
B.
C.
D.
E.
Svar: E

ICV volym
↓

ICV osmolalitet
↔

ECV volym
↑

ECV osmolalitet
↔

↓
↓
↔
↓

↑
↓
↔
↑

↔
↓
↑
↑

↑
↓
↑
↑

Infusion av 0,5 M NaCl lösning, som är hyperton, ökar ECV volymen och höjer dess tonicitet. Ökningen i tonicitet i
ECV gör att vatten osmotiskt dras till ECV till osmotisk jämvikt nåtts. Slutresultatet blir att ICV volymen minskar och
ECV volymen ökar och osmolaliteten i båda vätskerummen ökar
16. På vilket sätt förändras PCO2 i arteriellt blod, jämfört med vila, under ett maximalt syreupptagningstest
(VO2max test) hos en person vars mjölksyratröskel ligger på 60% av VO2max?
A.
B.
C.
D.
E.

Det beror på personens kondition
Ingen förändring vid 40% av VO2max, lägre vid 80% av VO2max
Lägre vid 50% av VO2max
Successiv ökning relaterat till arbetsintensitet
Högre över mjölksyratröskeln (över 60% av VO2max)

17. Ett submaximalt arbetsprov kan användas för att skatta en persons maximala syreupptag (VO2max). Vad är
viktigt att tänka på under testet för att minska risken för felkällor?
A.
B.
C.
D.
E.

Laktatkoncentrationen i blodet ska ligga över 4 mM
Hjärtfrekvensen ska nå minst 90% av maximal hjärtfrekvens
Hjärtfrekvensen ska nå steady state innan belastning ökas
Personen ska nå en skattning på minst 17 på Borgskalan
Personen ska inte ha ätit något de senaste 18 timmarna

18. Vilken mekanism är primärt ansvarig för ökningen i slagvolym som ses vid akut arbete under 50% av maximal
arbetsbelastning?
A.
B.
C.
D.
E.

Ökad hjärtfrekvens
Ökad kontraktilitet
Ökad tid i systole
Ökad total perifer resistans
Ökat venöst återflöde
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Tema 2: Hyperthyreos
Thyreoidea kan påverkas av en mängd olika faktorer vilka kan leda till både över- och underproduktion av
thyreoideahormoner. Den vanligaste orsaken till hyperthyreos är en ökad produktion av autoantikroppar som binder
till körteln och på så sätt stimulerar hormonproduktionen. Patienter med hyperthyreos kan få en mängd olika
symptom såsom ökad värmeproduktion, ökad matlust, viktnedgång samt ökad hjärt- och andningsfrekvens.
19. Klargör med text och figur för glandula thyroideas histologi. Hur ser körteln ut i mikroskopet? Vilka olika celler
finns det och vad producerar dessa? (3 p)
Lärandemål:
Beskriva glandula thyroideas anatomi och histologi. (S2)

Svar:
Omges av bindvävskapsel. Cystliknande folliklar, ytterst bestående av epitel, som innehåller en gel-liknande massa
som kallas kolloid. Follikelepitelet består av follikelceller (huvudceller) i ett enkelt kubiskt epitel till lågt cylindriskt
epitel som producerar de jodhaltiga hormonerna trijodthyronin (T3) och thyroxin (T4). Höjden på epitelcellerna är
proportionell till aktiviteten. Kolloid består huvudsakligen av thyroglobulin (joderat glykoprotein), en inaktiv
upplagringsform av thyroideahormon. Mellan folliklarna finns stora bleka parafollikulära celler (C-celler) med granula
som producerar hormonet calcitonin, ett hormon som reglerar (sänker) Ca2+ -halten i kroppen. Är en antagonist till
parathyroideahormon (PTH). Glandula thyroidea är väl vaskulariserad.
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20. Redogör för thyroideahormonsyntesen. (5 p)

För full poäng ska man ha med pendrin och thyreoperoxidaset också.
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Mitralisinsufficiens och förmaksflimmer kan
förekomma i ökad frekvens vid thyreotoxikos. Dessa
tillstånd innebär förändrade flöden över AVklaffarna, vilket kan undersökas med ultraljud och
dopplerteknik. Bilden till höger visar flödesprofilen
över normala mitralis-klaffar (flödet in i vänster
kammare anges som positivt, dvs uppåtriktat på
ultraljudsbilden).

1 2
2

21. Redogör för vilka faser i hjärtcykeln som ger
upphov till utslagen 1 och 2 och beskriv, baserat på
dina fysiologiska kunskaper, hur
flödesregistreringen bör förändras vid
mitralisinsufficiens och förmaksflimmer. (5 p)

Tänkt svar. Den första kraftiga flödesprofilen (1) är betingad av den snabba fyllnadsfasen i början av diastole och den
andra (2) av förmakskontraktionen. Den kliniska diagnostiken är mer komplex, men rent principiellt: Vid
förmaksflimmer slår hjärtat oregelbundet och koordinerade förmakskontraktioner uteblir. Fas 2 faller bort. Vid
mitralisinsufficiens sker läckage genom klaffen under systole från kammare till förmak och man förväntar sig en
negativ våg under systole efter 2 och precis före nästa kammarfyllnad, dvs mellan 2 och 1.
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Två relativt vanliga symtom vid hyperthyreos är muskelsvaghet och darrningar. I den initiala kliniska bedömningen
vill utredaren veta om det finns tecken som talar för neurogen etiologi och huruvida det i så fall misstänks vara
central eller perifer påverkan på nervfunktionen. Ett sätt att bedöma segmentell funktion i halsryggen är att testa
dermatomen i handen.
22. Markera på bilden nedan vilka ryggmärgssegment som innerverar handens hud sensoriskt. (3 p)

Palmart

Svarsledning:
Obligatoriska komponenter för poäng:
C6 – dig 1
C7 – dig 3
C8 – dig 5
1p per fullständigt rätt angivet segment.

Dorsalt
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Menstruationsrubbningar är vanliga vid hyperthyreos.
23. Beskriv det hormonella samspelet mellan ovariets thecaceller och granulosaceller. (3 p)

Svar: Granulosacellerna producerar progesteron. Thecacellerna producerar androstenedione av progesteronet. Av
androstenedionet kan sedan granulosacellerna producera testosterone och som via aromatas blir estradiol.
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24. Immunsystemet kan delas upp i två huvuddelar, det konstitutiva och det adaptiva systemet. De har olika
grundläggande egenskaper, men samarbetar också intensivt. Beskriv tre grundläggande egenskaper som skiljer sig
mellan cellerna i de två systemen. Ange också:
 ett sätt på vilket en cell i det konstitutiva systemet kan påverka eller bidra till funktionen hos en cell i det
adaptiva systemet
 ett sätt på vilket en cell i det adaptiva systemet kan påverka eller bidra till funktionen hos en cell i det
konstitutiva systemet.
Nämn eller beskriv i bägge fallen funktionen och de två inblandade cellernas namn. (5 p)

Svarsaspekt: Det konstitutiva systemets celler finns alltid på plats ute i vävnader och organ för att försvara dem från
främmande hot, de går till attack mycket snabbt (inom sekunder/minuter efter att inkräktarna har trängt in) och de
har många olika typer av receptorer/specificiteter för patogen associerade molekylära mönster på sin cell yta. De
genomgår ej klonal expansion. Det adaptiva systemets celler finns huvudsakligen i lymfoid vävnad och i blodet, det
tar relativt lång tid (flera dagar) innan de kan agera i försvarsarbetet, och de har endast en typ av
receptor/specificitet för främmande antigen på sin yta. De genomgår klonal expansion.
En dendritisk cell i det konstitutiva systemet kan signalera med cytokiner så att den styr funktionen hos en T-cell; den
dendritiska cellen kan också presentera antigen så att den aktiverar en T-cell.
En B-cell i det adaptiva systemet kan tillverka antikroppar som hjälper en makrofag att fagocytera bakterier; en Tcell i det adaptiva systemet kan utsöndra cytokin som förstärker fagocytosen som en makrofag utövar.
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
25. Vilken koagulationsfaktor inleder den gemensamma koagulationskaskaden (slutdelen för såväl yttre som inre
vägen) genom att aktivera (klyva) protrombin till trombin?
A.
B.
C.
D.
E.

Faktor VIII
Faktor X
Faktor XIII
Plasmin
Tissue factor

26. Du finner ett normalt 25-hydroxyvitamin D men ett mycket lågt 1,25-hydroxyvitamin D hos en patient i
hemodialys. Vad är den troligaste orsaken?
A.
B.
C.
D.
E.

För lite calcium i dialysvätskan
Metabol acidos gör att patienten har svårt att bilda 1,25-hydroxyvitamin D
Metabol alkalos gör att patienten har svårt att bilda 1,25-hydroxyvitamin D
Njursvikten gör att patienten har svårt att bilda 1,25-hydroxyvitamin D
Patienten har fått för lite calcium tillskott

Kommentar: D-vitaminet aktiveras i njuren och detta är nedsatt vid uttalad njursvikt.
27. Trycket i a. pulmonalis minskar kraftigt efter födseln. Vad är den främsta orsaken?

A.
B.
C.
D.
E.

Ductusarteriosus stängs
Lungorna fylls med luft
Trycket i systemkretsloppet ökar
Trycket i vänster kammare ökar
Ökad bildning av prostaglandiner

28. Vad är den viktigaste orsaken till att vi inte får hypoglykemi när vi äter en proteinrik men väldigt
kolhydratfattig kost?
A.
B.
C.
D.
E.

Minskning av GH i samband med måltiden
Minskning av IGF-1 i samband med måltiden
Ökning av kortisol i samband med måltiden
Ökning av glukagon i samband med måltiden
Ökning av adrenalin i samand med måltiden

29. Vad är den viktigaste substansen/mekanismen i kroppen som leder till minskad resistans i de artärer som
leder till penis?
A.
B.
C.
D.

Beta adrenerga-receptorer
Inhibering av parasympatiska nervsystemet
Stimulering av sympatiska nervsystemet
Ökade nivåer av NO
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30. Vilken jon spelar huvudrollen för uppkomsten av vilospänningen i en nervcell?
A. Ca2+
B. ClC. K+
D. Mg2+
E. Na+
31. I tvärstrimmig muskulatur finns huvudsakligen fem typer av muskelreceptorer. Vilken typ av receptor reagerar
kraftigast på en muskelkontraktion?
A. Golgis senorgan
B. Muskelspolar
C. Pacini-kroppar
Avbildningen av en lumbalkota sedd
D. Smärtreceptorer
uppifrån. Figuren gäller fråga 32 och 33.
E. Tryckrecptorer
32. Vilken del av kotan är märkt med ”B”?
A. Pediculus vertebrae
B. Foramen Vertebrale
C. Processus spinosus
D. Lamina vertebrae
E. Corpus vertebrae
33. Vad heter ligamentet som sitter längs med kotpelaren vid ”H”?
A. Lig. longitudinale anterius
B. Lig. longitudinale posterius
C. Lig. supraspinale
D. Lig. intertransversarium
E. Lig. interspinale
34. Vilket påstående är mest korrekt avseende normal rörlighet i ryggraden?
A. Ryggraden är mer rörlig inferiort på grund av större kotkroppar
B. Ryggraden är inte så rörlig utan kan ses som en segmenterad bambupinne där segmenten stabiliseras av
många hårda ligament
C. Rörligheten avgörs av diskens tjocklek, kraftöverföringen går igenom zygaphyseallederna
D. Rörligheten avgörs av zygapophysealledernas vinkel, kraftöverföringen går igenom diskarna
E. Varje kota har en zypapophysealled och dess vinkel avgör rörligheten på respektive nivå.
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35. Diskbråck är en fruktad men vanlig åkomma bland befolkningen. Vid vilken nivå sitter ett diskbråck som
orsakar ritzopati (neurogen nervsmärta längs nervens försörjningsområde) för hudområdet precis proximalt om
mediala malleolen?
A.
B.
C.
D.
E.

L3
L4
L5
S1
S2

Kommentar: se bild för dermatom
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36. Som läkare kommer du behöva undersöka knän. Vilket ligament testar du vid valgusprovokation, dvs försök
att vinkla underbenet lateralt om lårbenets longitudinella axel?
A.
B.
C.
D.
E.

Lig. cruciatum anterius
Lig. cruciatum posterius
Lig. collaterale mediale
Lig. collaterale radiale
Lig. patella

37. En känd och vördad docent i biomekanik föreläste på benavsnittet om tvåledsmuskler kring knäleden. Vilken
av följande muskler kan åstadkomma flekterande kraftmoment i höftled och extenderande i knäled?
A.
B.
C.
D.
E.

M. biceps femoris, caput longum
M. iliopsoas
M. quadriceps femoris, vastus lateralis
M. quadriceps femoris, vastus medialis
M. rectus femoris

38. Vilken av följande muskler kan utöva flekterande kraftmoment i både axel- och armbågsled?
A.
B.
C.
D.
E.

M. Biceps brachii caput longum
M. brachialis
M. corachobrachialis
M. Flexor carpi radialis longus
M. triceps brachii caput longum

39. M. teres minor är en av musklerna i rotatorkuffen. Vilket alternativ beskriver bäst dess kraftmoment över
axelleden?
A.
B.
C.
D.
E.

Abduktion
Elevation
Flexion
Lateralrotation
Medialrotation
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Kvittens av tentamen

Den Friska Människan 2
Tentamen
Del 1
2019-06-05
Jag intygar att jag mottagit tentamen och på heder och samvete att jag kommer att
genomföra tentamen enligt gällande tentamensregler.
Jag bekräftar också att jag vet att det är mitt ansvar att kontrollera att alla sidor finns med i
provet, såväl vid start som vid inlämnandet.

Namnteckning: __________________________________
(för och efternamn)

Namn: _________________________________________
Personnummer: _________________________________

Lycka till!
Detta intyg skall signeras innan provmappen får öppnas och
tentamen får påbörjas. I och med att du signerar detta intyg kommer
du att bokföras för ett examinationstillfälle oavsett om du besvarar
frågorna eller lämnar blankt.
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1. Vilka hormoner är viktigast för tillväxt under följande perioder: A) postnatalt, B) under barndomen, C) under
puberteten? (3 p)
Svar: Postnatalt: thyroideahormon/insulin, GH/IGF-1; barndom thyroideahormon, GH/IGF-1, androgener; pubertet:
androgener/ östrogener och GH/IGF-1
Två korrekta hormon per period krävs för full poäng. Felaktiga hormon ger avdrag.

2. Varför kan man få en ökad pigmentering vid Addisons sjukdom (autoimmun binjurebarkssvikt)? (1 p)
Vid Addisons sjukdom minskar frisättningen av kortisol som utövar feedbackhämning på hypofysen. Då ökar ACTH
och MSH som binder melanokortinreceptorer
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3. Redogör för hormonet testosteron. Ditt svar ska innehålla fyra viktiga effekter av testosteron, var testosteron
produceras, hur frisättningen av testosteron regleras samt vilken sorts hormon testosteron är (dvs är det en amin,
peptid eller steroid). (5 p)
Svar: spermiebildning, muskelstyrka, blodbildning, könskaraktäristika mm
Produceras i leydig cellerna testiklarna hos mannen och thecacellerna i ovarierna hos kvinnan.
Frisättningen regleras av GnRH, FSH, LH, negativ feedback från testosteron.
Steroid
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4. Var och hur initieras en aktionspotential i hjärtat, och hur påverkas detta av autonom innervering? Ditt svar ska
innehålla:
• vilka celler som normalt startar aktionspotentialen, och de kanaler och jonströmmar som orsakar
aktionspotentialen i dessa celler
• en redogörelse för hur cellerna påverkas av autonom innervering och hur detta leder till förändringar i
hjärtfrekvens
Inkludera en figur om det underlättar. (5 p)
Startar i sinusknutans pacemakerceller.
Fas 4: långsam depolarisering (pacemakerpotential, diastolisk depolarisering) genom funny current, oselektiva
katjonskanaler som aktiveras av hyperpolarisering, huvudsakligen en ström av Na+ in i cellen. (1 p)
Fas 0: upstrokefas, genom Ca2+-kanaler, Ca2+ strömmar in i cellen (1 p)
Fas 3: repolarisation, genom K+-kanaler, K+ strömmar ut ur cellen (1 p)
Sympatikusstimulering (NA agerar på beta1-receptorer som ökar PKA) leder till ökad ström genom funny current,
brantare lutning på fas 4 och därmed ökad HF. (1 p)
Parasympatikus (ACh agerar på M2 muskarinreceptorer) leder till ökad permeabilitet för K+, lägre diastolisk potential
och därmed sänkt HF. (1 p)
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5. Du arbetar på en vårdcentral och träffar en patient som skulle gynnas av ökad fysiskt aktivitet. Patienten är
tveksam till att börja träna eftersom hen inte ”brukar kunna se några mätbara resultat”, men går med på att
påbörja ett program med konditionsträning i tre månader. På din mottagning finns en motionscykel där du kan
ställa in arbetsbelastning i Watt (W) och som kan mäta hjärtfrekvens.
Hur skulle du kunna använda cykeln för att visa patienten att hen har fått effekt av träningen? Motivera ditt svar
med hjälp av relevanta fysiologiska förändringar som sker efter konditionsträning i tre månader. (3 p)
Svar:
Patienten kan cykla på en bestämd intensitet (ex 100 W) före och efter träningsperioden. Hjärtfrekvensen ska sjunka
på samma submaximala intensitet om patienten blir bättre tränad. Rätt ges även för beskrivning av ex Åstrand test
före och efter träningsperioden.
Hjärtfrekvensen sjunker på grund av en ökad slagvolym (pga ökad inner diameter och muskelmassa i vänster
kammare, och ökad blodvolym) och minskad pressor respons från metaboliter i den aktiva muskeln pga förbättrad
oxidativ förmåga.

Kodnummer:

DFM2 Tentamen 2019-06-05

Sida 6 av 12


__________________________________________________________________________________
Skriv ej ovanför Linjen
6. Den glomerulära filtrationsbarriären har betydelse för vilka ämnen som kan filtreras ut i Bowmans kapsel.
Redogör för filtrationsbarriärens uppbyggnad (olika lager) och vilka egenskaper som har betydelse för ämnens
filtrerbarhet.
I samband med typ 2 diabetes kan man få skador på filtrationsbarriären (diabetesnefropati). Motivera och beskriv
ett test som du skulle göra för att kunna detektera (verifiera) denna typ av skada/förändringar. (4 p)
Storlek och laddning spelar en avgörande roll för filtrationsegenskaperna:
Ämnen med molekylvikt < 5-10 kDa har fri filtration (laddning spelar ingen roll).
Ämnen med molekylvikt > 10 kDa har en begränsad filtration (laddning spelar roll)
Ämnen med en molekylvikt > 70 kDa (70 000 D) filtreras i princip inte alls (om barriären är intakt).
Vatten, elektrolyter, glukos, aminosyror har fri filtration. Celler och proteiner passerar inte alls. Endast en mycket
liten fraktion av plasmaproteiner kan passera (se tabell).
Filtrationen av medelstora molekyler (7000–60 000 Da) är även beroende av dess laddning. Basalmembranet
innehåller negativa laddningar, vilket göra att (+) laddade ämnen attraheras medan (-) laddade ämnen repelleras.
afferent arteriole

GLOMERULUS
(Filtration)

Passage filtrationsbarriären - Storlek?
Substans

18

1

1

Natrium

23

1,4

1

Urea

60

1,6

1

180

3,6

1

5500

14,8

0,98

Myoglobin

17000

19,5

0,75

Hemoglobin

68000

32,5

0,03

Albumin

69000

35,5

<0,01

Inulin

1) Fenestrerat endotel
2) Basalmembran (GBM)
3) Podocyter (epithelial foot process)
-slit diaphragm (filtration slit)
Modulering (blodflöde):
4) Mesangial cells & Mesangial matrix

Relativ
”filtrerbarhet”

Vatten

Glukos

Filtrationsbarriär:

Molekylvikt (D) Molekylradie (Å)

Filtreras:

Filtreras inte:

Vatten
Elektrolyter
Glukos
Aminosyror

Blodkroppar (Celler)
Proteiner

Val av test: Urinundersökning med stickor är oftast förstahandsval för att titta efter förekomst av albumin eller
protein. Metoden är enkel, snabb och billig. Skador på filtrationsbarriären (fr.a. podocyterna) leder till att större
ämnen kan filtreras och dessa kommer inte fullständigt att reabsorberas.
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7. Du mikroskoperar tillsammans med en kursare som plockat fram ett preparat med ett immunologiskt organ. Du
ser att det finns en bindvävskapsel, bark och märg samt förekomst av flera groddcentran i barken. Vilket organ är
det och vad är dess funktion? (2 p)
Svarsaspekt: Lymfknuta (1p). (Sekundärt lymfatiskt organ) som filtrerar lymfa och kan initiera ett immunsvar vid
närvaro av antigen (1p).
8. Albumin har många olika funktioner i blodplasma, bland annat som transportör av opolära ämnen i
kärlsystemet. Hur går det till och vilka är de strukturella förutsättningarna hos albumin som möjliggör denna
transport? Ge även två exempel på opolära ämnen som transporteras av albumin. (3 p)
Svar: Albuminmolekylen har speciella ytstrukturer, hydrofoba ”fickor”, i vilka opolära molekyler kan bindas och på så
vis undvika kontakt med den i huvudsak akvatiska miljön i blodet. Två exempel utgörs av fria fettsyror och bilirubin.
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Av de tre olika brosktyperna i kroppen dominerar hyalint brosk. Det hyalina brosket har begränsad
reparationsförmåga, beroende på avsaknad av kärl samt orörlighet och begränsad proliferationsförmåga hos
broskcellerna. Vid skada på brosket bildas ofta ärrvävnad i form av tät bindväv.
9. I tabellen nedan ska du klargöra dina kunskaper kring bildningen och nedbrytningen av hyalint brosk, dvs.
broskets histogenes/broskcellernas differentieringsstadier (kondrogenes). Ange celltyp (börja med
ursprungscellen och avsluta med celltypen som du hittar i det icke-viabla brosket) som man kan urskilja i de olika
stadierna och beskriv kortfattat respektive cellulär händelse. (4 p; 1 p för varje korrekt celltyp kombinerad med
rätt händelse)
Celltyp

Cellulär händelse

Mesenkymceller

Bildning av blastem. Cellförtätning och cellerna sväller.

(kondroprogenitorceller)

Kondroblaster

Omoget brosk. Proliferation (celldelningar - mitoser) av kondroblaster.

Kondrocyter

Moget brosk. Kondrocyter ligger i isogena grupper (= kondron) och
producerar matrix. Kondrocyter ökar i storlek (hypertrofi) pga. otillräcklig
näringstillförsel och resorberar sin egen matrix.

Kondroklaster

Förkalkat brosk (icke-viabelt) bryts ned av fagocyterande kondroklaster.

Svar:
Lärandemål DFM2-3: Redogöra för broskets histogenes (differentieringsstadier).

Kodnummer:

DFM2 Tentamen 2019-06-05

Sida 9 av 12


__________________________________________________________________________________
Skriv ej ovanför Linjen
Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
10. Pronation av os metacarpale I spelar en central roll när man skall opponera tummen. Vilken nerv har en helt
avgörande betydelse för denna rörelse?
A. nervus axillaris
B. nervus medianus
C. nervus musculocutaneus
D. nervus radialis
E. nervus ulnaris
11. Vilken/vilka muskler kan adducera fingrarna II-V i articulationes metacarpophalangeae (MCP II-V)?
A. m. flexor digitorum profundus
B. m. flexor carpi ulnaris
C. m. pronator quadratus
D. mm. interossei palmares
E. mm. lumbricales
12. Genom vilken muskel passerar nervus ulnaris strax distalt om armbågsleden?
A. m. biceps brachii
B. m. flexor carpi ulnaris
C. m. opponens pollicis
D. m. pronator teres
E. m. supinator
13. Axelledsluxationer sker oftast framåt (så kallad främre luxation) där caput humeri dislocerar ventral-caudalt
om cavitas glenoidalis. Varför är just axelleden så benägen att luxera?
A. För att den har minst rörelseomfång av alla leder i kroppen
B. Pga att leden har en djup ledskål och stort ledhuvud
C. Pga att leden hålls på plats med hjälp av gravitationen
D. Pga att leden har ett stort ledhuvud och grund ledskål
E. Pga förekomst av kraftiga stabiliserande ligament
14. Vid serotoninproducerande tumör (tunntarms-NET) kan man använda ett annat hormon som behandling.
Vilket?
A. Calcitonin
B. Dopamin
C. GH (Growth Hormone, tillväxthormon)
D. Kortisol
E. Somatostatin
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15. Vilket enzym behövs för att bilda adrenalin av noradrenalin?
A. 11 beta-hydroxylas
B. Dopamin–beta-hydroxylas
C. Monoaminooxidas (MAO)
D. Phenylethanolamine-N-methyltransferase (PNMT)
E. Tyrosinhydroxylas
16. Parathyroideahormon (PTH) är det viktigaste kalciumreglerande hormonet. Vilka tre effekter av PTH är av
störst betydelse för detta?
A. PTH hämmar osteoklastaktivitet i skelettet, ökar återresorption av kalcium i njuren samt ger ökad aktiviteten
av enzymet 25alfa-hydroxylas i levern
B. PTH hämmar osteoblastaktivitet i skelettet, ökar återresorptionen av fosfat i njuren samt ger ökad aktivitet
av 1alfa-hydroxylas i njuren
C. PTH hämmar osteoblastaktivitet i skelettet, ökar återresorption av kalcium i njuren samt ger ökad aktivitet
av enzymet 25alfa-hydroxylas i levern
D. PTH stimulerar osteoklastaktivitet i skelettet, ökar återresorption av kalcium i njuren samt ger ökad aktivitet
av enzymet 1alfa-hydroxylas i njuren
E. PTH stimulerar osteoblastaktivitet i skelettet, ökar återresorptionen av fosfat i njuren samt ger ökad
aktiviteten av 1alfa-hydroxylas i njuren
17. Vad är definitionen på ”inkretineffekten”?
A. Den parakrina regleringen mellan cellerna i de Langerhanska cellöarna
B. Den ökade adrenalinfrisättningen som sker vid hypoglykemi
C. Den ökade kortisolfrisättningen som sker tidigt på morgonen
D. Skillnaden i insulinfrisättning mellan oral och intravenös administrering av glukos
E. Skillnaden i ADH-frisättning vid stimulering av osmoreceptorer och baroreceptorer
18. Hyperprolaktinemi, förhöjda nivåer av hormonet prolaktin, kan man få av en prolaktinproducerande tumör i
hypofysen men även vid en uttalad hypothyreos. Varför?
A. Prolaktinfrisättningen hämmas av TRH och TRH sjunker vid hypothyreos
B. Prolaktinfrisättningen hämmas av dopamin och thyroideahormon stimulerar i sin tur dopaminfrisättningen
C. Prolaktinfrisättningen hämmas av dopamin vilket stiger vid hypothyreos
D. Prolaktinfrisättningen stimuleras av dopamin och thyroideahormon stimulerar i sin tur dopaminfrisättningen
E. Prolaktinfrisättningen stimuleras av TRH och TRH stiger vid hypothyreos
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19. Följande laboratoriedata erhölls från en patient med nydebuterad typ 1 diabetes:
Urinflöde = 1.0 ml/min
Inulinkoncentration i urin = 1 mg/ml
Inulinkoncentration i plasma = 0.01 mg/ml
Ureakoncentration i urin = 60 mg/ml
Ureakoncentration i plasma = 0.3 mg/ml
Hematokrit: 40
Hur stor är den uppskattade glomerulära filtrationshastigheten (eGFR)?
A. 40 ml/min
B. 60 ml/min
C. 80 ml/min
D. 100 ml/min
E. 180 ml/min
20. I vilken del av nefronet är vattenreabsorptionen störst för en kraftigt dehydrerad och hyperglykemisk patient
med typ 1 diabetes som samtidigt har mycket höga plasmanivåer av ADH?
A. Distala tubulus
B. Glomerulus
C. Nedåtgående delen av Henle’s slynga
D. Proximala tubulus
E. Samlingsrören
21. Vilken av följande kombinationer beskriver bäst effekterna orsakade av ökade nivåer av angiotensin II, vilket
kan uppstå exempelvis vid blödning? (↑: ökad, ↓: minskad, =: ingen förändring)
Sympatikus
Filtrationsfraktion (FF)
Na+ & vatten
K+
aktivitet
utsöndring
utsöndring
A.
=
↓
↑
↓
B.
↑
↑
↓
↑
C.
↓
↑
=
↑
D.
↓
=
↓
=
E.
↑
↓
↑
↓
22. Vilket av följande påståenden stämmer bäst överens med den tubuloglomerulära återkopplingen (TGF)?
A. Minskat upptag av NaCl i macula densa leder till minskad GFR
B. Minskat upptag av NaCl i macula densa leder till dilatation av den efferenta arteriolen
C. Ökat upptag av NaCl i macula densa leder till minskad GFR
D. Ökat upptag av NaCl i macula densa leder till vasokonstriktion i efferenta arteriolen
E. Ökat upptag av NaCl i macula densa leder till dilatation av afferenta arteriolen
Kommentar: Ökad NaCl upptag i maculade densa → ökad bildning av adenosin → kontraktion av afferenta arteriolen
→ minskat hydrostatiskt tryck i glomerulus → GFR minskar.
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23. I figuren nedan, vilket av alternativen stämmer bäst överens med de eventuella förändringar som sker
(streckade rutor) efter intag av 3 liter kranvatten (under en 60 min period) hos en individ med normal vatten- och
elektrolytstatus innan vattenintaget?
A. Ingen förändring
B. B
C. C
D. D
E. E

C

287

OSMOLALITET

OSMOLALITET

B

ECV

ICV

0
0

28

287

ECV

0

A

42

ICV

0

28

OSMOLALITET

NORMAL
287

ECV

ICV

0
0

D

28

E

42

VOLYM (L)

287

ICV

OSMOLALITET

OSMOLALITET

42

VOLYM (L)

VOLYM (L)

ECV

0

287

ICV

ECV

0
0

28
VOLYM (L)

42

0

28

42

VOLYM (L)

Kommentar: Överhydrering: ökad volym och minskad osmolalitet i både ECV och ICV.
24. Vilken av nedanstående kombination av förändringar förväntar du dig vid en kroniskt förhöjd insöndring av
aldosteron (som t.ex. vid en aldosteronproducerande tumör)? (↑: ökad, ↓: minskad, =: ingen förändring)
Plasma-Renin
pH i blod
Plasma-[K+]
Blodtryck
ECV volym
koncentration
A.
↑
↓
↑
↓
↓
B.
↑
↓
↑
↑
↓
C.
↑
=
=
=
↑
D.
=
↑
↑
↓
↓
E.
↑
=
=
↑
↑
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Kommentar: Primärt ökad insöndring av aldosteron förväntas inducera hypokalemi och metabol alkalos. Då
aldosteron stimulerar reabsorptionen av Na+ och sekretionen av K+ samt H+ i kortikala delen av samlingsrören borde
det leda till en minskning av Na+-utsöndringen och ökning av K+- samt H+-utsöndringen i urinen. Utsöndringen av Na+
och K+ normaliseras ofta efter ett tag och är i balans med intaget för respektive elektrolyt även om negativ K-balans
är vanligt. Dock ger de kroniskt förhöjda aldosteronnivåerna hypervolemi (ökning av ECV volymen) och hypertoni,
vilket hämmar renininsöndringen.
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25. När är knäledens kollateralligament spända och vilken/vilka rörelser bromsar de då? (2p)
De (lig. collaterala mediale et laterale) är spända när knäleden är sträckt. De motverkar då rotation och förhindrar
sidovackling (rotation/vacklingsvåld är orsaken till ligamentskador här).

26. Vilka strukturer ingår i art. talocruralis (övre språngbensleden) och vilka rörelser kan vi utföra där? (2p)
Svar: Distala änderna av tibia och fibula som hålls samman av ligamenten talofibulare anterius och posterius =
syndesmosis talofibulare är ledpanna medan talus (språngbenet egentligen trochlea tali) är ledhuvud. I övre
språngsbensleden kan vi utföra extension (dorsalflexion) och flexion (plantarflexion) av foten.
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27. Du får besök på vårdcentralen av en patient som upplever sig bli trött av minsta lilla ansträngning. En
utredning visar att patienten har anemi vilket förklarar patientens ”kraftlöshet” vid fysiskt arbete. Redovisa på
vilka olika sätt en ökad syreleverans till arbetande muskler uppnås under normala omständigheter. Ange
dessutom på vilket sätt anemi till följd av minskad blodkroppskoncentration inverkar på blodets flödesmotstånd.
(4 p)
Svarsaspekt: Ökad syreleverans uppnås genom:
Lokal kärlvidgning på grund av ansamling av dilaterande metaboliter (adenosin, H+, K+, CO2, etc). Sammantaget ger
detta ökat totalflöde till arbetande muskler.
Rekrytering av fler kapillärer: Detta sker till följd av det ökade perfusionstrycket och den lokala kärldilatationen, och
gör att utbytesytan ökar och medelavståndet för diffusion från kapillär till cellernas mitokondrier minskar.
Ökad extraktion av syrgas: hemoglobinets syredissociationskurva förskjuts åt höger pga lokal ökning av H+, CO2 och
temperatur.
Blodets flödesmotstånd minskar p.g.a. minskad viskositet (blodets viskositet ökar exponentiellt med
erytrocytvolymfraktionen).
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Fråga 28-31. En 23-årig kvinna med känd diabetes typ 1 inkommer till akutmottagningen. Sista
dygnet illamående, diffusa buksmärtor, polyuri (kissat mycket), mycket törstig. I status noteras torra
slemhinnor och tecken på ortostatisk hypotension.
28. Vid uttalad insulinbrist, vilka förändringar i parametrarna nedan (jämfört med normala förhållanden)
förväntar du dig att finna? Markera förändringarna i tabellen (↑: ökad, ↓: minskad, =: ingen förändring).
(2 p)
Base Excess
(BE) i blod

PCO2 i blod

Urinvolym

Urinosmolalitet

↓

↓

↑

↓

Förändring

Urinutsöndring
NH4+
↑

Anjongap
i plasma

K+ i
plasma

↑

↑

Svar: Överproduktion av ketonkroppar ger en metabol acidos med sänkt buffer base och ökat anjon gap.
Acidosen stimulerar andingen och det blir en kompensatorisk minskning av PCO2. Den metabola acidosen leder
också till ökad utsöndring av NH4+ i urinen. Glukos i urinen ger osmotisk diures, med stor volym dygnsurin som
har lägre osmolalitet än normalt.
4 rätt 1 p, alla rätt 2 p
29. Vilken typ av syrabasrubbning föreligger? Förklara hur insulinbristen leder till denna rubbning.
Hur förskjuts jämvikterna för blodets buffertar i denna situation? (3 p)
Svar: Insulinbrist medför utebliven broms på hormonkänsligt lipas (i fettvävens adipocyter). Överdriven lipolys
ger överskott av fettsyror till levern, som metabolisrar dessa till ketonkroppar. Av dessa är acetoättiksyra samt
beta-OH-smörsyra karboxylsyror (lika sura som mjölksyra). Dessa ketonkroppar ger metabol acidos, som
karaktäriseras av lågt pH, sänkt buffer base (BE negativt) och förhöjt pCO2 (kompenserande respiratorisk
alkalos). Buffer base (BB) är summan av buffrande baser i kroppsvätskornas buffertar, HCO3- + prot-.
Blodets buffertar:




CO2 + 2H20  H2CO3 + H2O  HCO3- + H3O+
syra

protH + H2O  prot- + H3O+
syra

bas

bas
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30. Förklara hur förändringen av kaliumkoncentrationen i plasma uppkommer, och vad denna
onormala extracellulära kaliumhalt kan få för konsekvens. (2 p)
SVARSASPEKT:
Metabol acidos med påföljande förskjutningar av intracellulära buffertar ger att en andel av intracellulärt kalium
istället får den orsakande syrans anjoner som motjoner. Dessa kan ta sig ut ur cellerna, varvid K+ “följer med“.
Kaliumjonhalten i plasma stiger alltså vid metabol acidos. Den intracellulära kaliumkapaciteten har sjunkit. Jfr avsnitt
3.4 i kompendieboken (Syror och Baser …). Njuren påverkas vid metabol acidos, så att kaliumjoner ej utsöndras i
samma utsträckning som vid normalt pH, även detta bidrager till höjd kaliumjonhalt i plasma vid metabol acidos.
Även utarmningen av intracellulära glykogenförråd leder till sänkt intracellulär kalium-kapacitet, påverkan på K+
särskilt uttalad just vid ketoacidos.
Effekten av hyperkalemi på hjärtat beror både på graden av hyperkalemi samt hur snabbt den uppkommit.
Hyperkalemi höjer vilomembranpotentialen. Vid måttlig hyperkalemi kan ökad urladdningsfrekvens ske, samt ökad
retbarhet (närmare till tröskelpotential), medan det vid mer uttalad hyperkalemi f.f.a. blir försvårad
retningsspridning vilket i sig kan ge upphov till kammarflimmer. Se även avsnitt 3.4.1 i kompendieboken (Syror och
Baser …).

31. Förklara hur vätskehanteringen i nefronet påverkas i situationen med stigande glukoshalter i plasma. Vad
menas med "osmotisk diures", vad händer med patientens vätskebalans (vatteninnehåll)? (2 p)
Svar:

När glukoshalterna i plasma stigit till en nivå där den filtrerade mängden glukos överstiger
transportmekanismerna för återupptag av glukos i proximala tubuli leder det till ökande mängder glukos i
tubulusvätskan i nefronets mer distala delar där glukos ej kan tas upp. Ger således en osmotisk diures där
glukos fungerar som osmotiskt aktivt ämne i tubulusvätskan och minskar den slutliga vattenresorptionen i
samlingsrören. Det ökade flödet i distala tubuli och samlingsrör bidrar också till minskad vattenresorption.
Patienten får brist på vatten, hon blir "uttorkad".
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32. Vad är effekterna av 6 månaders uthållighetsträning (cykling) och styrketräning (på gym) för två otränade
personer vad gäller parametrarna i tabellen? Indikera om de ökar (↑), minskar (↓), eller är oförändrade (=). (3 p)
Cykling
=

Gym
↑

Mitokondriemängd i
skelettmuskelcellerna

↑

Förmåga att lagra glykogen i
skelettmuskelcellerna

↑

↓/=/↑
Beroende på typ av styrketräning
kan alla alternativ vara rätt.
↑

Insulinkänslighet/glukostolerans

↑

↑/(=)

Påverkan på skelettets
mineralisering

=

↑

Mängden bukfett

↓

↓/=

Skelettmuskelcellens storlek
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33. Definiera begreppet hypoxemi. Ange sex olika faktorer som kan leda till hypoxemi. (4 p)
Svarsaspekt: Hypoxemi betyder sänkt syreinnehåll i artärblodet. Det kan orsakas av hypoxi i artärblodet till följd av a)
lågt PO2 i inandningsluften, b) alveolär hyperventilation pga andningshinder, c) alveolär hypoventilation pga
andningsdepression, d) diffusionshinder mellan alveolargas och lungkapillär, e) shunt i hjärta eller lungkretslopp eller
f) ojämn ventilations-/perfusionsfördelning i lungorna. Det kan också orsakas av sänkt syrebärande kapacitet hos
blodet till följd av g) anemi eller h) kolmonoxidförgiftning.
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34. Komplementsystemet kan aktiveras via tre mekanismer/aktiveringsvägar. Beskriv dessa kortfattat. (3 p).
Svar:
Komplement systemet kan aktiveras via:
Klassiska vägen, dvs via antikroppar såsom IgM och IgG och C1q.
Alternativa vägen, dvs via spontan aktivering av komplement faktor C3
Lekting vägen, dvs via lektiner såsom mannose-binding lectin (MBL) och ficoliner istället för C1q.

35. Hur har cytotoxiska T celler och NK celler kompletterande funktioner i immunsvaret? (2 p)
Svar: Cytotoxiska celler aktiveras av MHCI och NK celler av avsaknad av MHCI

36. Vad betyder somatisk hypermutation, vilken molekyl är det som muteras och vad är resultatet av denna
process? (2 p)
Svar: mutation av Ag bindande delen (0,5), Antikropp (0,5). affinitetsmognad av antikroppen (att den binder hårdare
och mer specifikt till antigenet) (1).
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
37. Vad händer med kraften i en maximalt aktiverad skelettmuskelfiber?
A. Kraften minskar när den förkortas under pågående kontraktion.
B. Kraften minskar pga att dess förmåga att använda anaerob metabolism minskar.
C. Kraften minskar pga att dess förmåga att använda aerob metabolism minskar.
D. Kraften påverkas inte när den förkortas under pågående kontraktion.
E. Kraften ökar när den förkortas under pågående kontraktion.
38. Vilken är den viktigaste energikällan under 100 m löpning med maximal hastighet?
A. Aerob nedbrytning av glykogen som lagrats i levern.
B. Aerob nedbrytning av glykogen som lagrats i muskelfibrerna.
C. Aerob nedbrytning av kreatinfosfat som lagrats i muskelfibrerna.
D. Anaerob nedbrytning av glykogen som lagrats i levern.
E. Anaerob nedbrytning av kreatinfosfat som lagrats i muskelfibrerna.
39. I vilken avledning är det mest troligt att P-vågen i ett EKG är
positiv? Använd bilden till höger som hjälp.
A. aVL
B. aVF
C. I
D. II
E. III
40. Vilken av följande muskler är omgiven, framifrån och bakifrån,
av fascia thoracolumbalis?
A. m. erector spinae
B. m. levator medulla spinalis
C. m. psoas major
D. m. quadratus lumborum
E. m. serratus anterior
41. Var i förhållande till ryggmärgens omgivande hinnor finns cauda equina?
A. I cavum epidurale
B. I cavum intradurale
C. I cavum subarachnoidale
D. I cavum subdurale
E. I cavum subpiale
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42. En kväll star du ensam på ortopedakuten. In kommer en ung patient som i berusat tillstånd sträckt ut armen
mot en förbipasserande bil och fastnat med ärmen i en utstickande del på bilen. Patients arm har således utsatts
för ett hyperextensionsvåld. När du undersöker patienten noterar du att hen inte kan inåtrotera i art. humeri.
Röntgen visar inga skelettskador, varför du misstänker en skada på den så kallade “rotatorkuffen”. Vilken av
dessa muskler inåtroterar i art. humeri?
A. m. acromiohumoralis
B. m. infrastpinatus
C. m. subscapularis
D. m. supraspinatus
E. m. teres minor
43. I vilket av följande organ kontrolleras blodflödet i huvudsak via autonoma nerver och mindre av lokala
metaboliter?
A. Hjärna
B. Lunga
C. Hud
D. Skelettmuskel
E. Hjärta
44. Kontraktion av resistanskärl i benmuskulaturen kan vara ett resultat av:
A. ökad halt CO2 i vävnaden
B. ökad flödeshastighet lokalt i benmuskulaturen
C. aktivering av beta2-adrenerga receptorer
D. minskat njurblodflöde
E. hypoxi i vävnaden
45. I figuren till höger, som avspeglar hur blodtrycket varierar
i systemkretsloppet från vänster kammare till höger förmak,
framgår att:
A. Medelartärtrycket är 60 mm Hg
B. Perfusionstrycket är 140 mm Hg
C. Tryckpulsen är 110 mmHg
D. Centrala ventrycket är 20 mm Hg
E. Pulstrycket är 40 mm Hg

Kodnummer:

DFM2 Tentamen 2019-06-05

Sida 11 av 14


__________________________________________________________________________________
Skriv ej ovanför Linjen
46. Kostmanns syndrom är en ovanlig immunbristsjukdom med mutation i HAX1-genen som medför en brist av en
viss sorts leukocyt. Barnen med sjukdomen drabbas av allvarliga och upprepade bakteriella infektioner. Vilken
leukocyt är det som saknas?
A. T-lymfocyter
B. NK-lymfocyter
C. B-lymfocyter
D. Neutrofila granulocyter
E. Eosinofila granulocyter
Fråga 47-48: En 12-årig pojke har en allvarlig astmaattack och det väser när han andas. Hans andningsfrekvens är
hög och han blir cyanotisk. Arteriellt PO2 är 8 kPa och PCO2 är 4 kPa.
47. Vilket av följande påståenden om patienten stämmer bäst?
A. Forcerad expiratorisk volym på en sekund/forcerad vitalkapacitet (FEV1/FVC) är ökad
B. Hans arteriella PCO2 är högre än normalt pga minskat gasutbyte
C. Hans arteriella PCO2 är lägre än normalt pga hypoxemi som gör att han hyperventilerar
D. Hans residualvolym (RV) är minskad
E. Ventilation/perfusion (V/Q)-kvoten är ökad i de berörda områdena i lungorna
Rätt svar är C. Patientens arteriella Pco2 är lägre än det normal värdet på 5,3 kPa eftersom arteriell hypoxi stimulerar de perifera
kemoreceptorerna att öka andningventilationen; hyperventilering resulterar i att patienten andas ut extra CO2 och resulterar i
respiratorisk alkalos. Vid en obstruktiv sjukdom, såsom astma, kommer både forcerad expiratorisk volym (FEV 1) och forcerad
vitalkapacitet (FVC) att minska, men med en större minskning av FEV 1 vilket leder till en minskad kvot FEV1/FVC. Dålig ventilation
i de berörda områdena minskar ventilation/perfusion (V/Q)-kvoten vilket leder till arteriell hypoxi. Patientens residualvolym (RV)
är ökad eftersom han andas på en större lungvolym för att kompensera för det ökade motståndet i luftvägarna.

48. Med vilken av följande typer av läkemedel bör denna patient behandlas?
A. alfa1-adrenerg antagonist
B. beta1-adrenerg antagonist
C. beta2-adrenerg agonist
D. Muskarinreceptoragonist
E. Nikotinreceptoragonist
Rätt svar är C. En orsak till luftvägsobstruktion i astma är konstriktion av bronkiolerna. β2-adrenerg stimulering (β2adrenerga agonister) leder till relaxation av bronkiolerna.
49. Vilken typ av receptor och löslig molekyl kräver ADCC reaktionen?
A. En antikropp samt en Fc-receptor
B. En komplementfaktor och en komplementreceptor
C. Ett kemokin och en kemokinreceptor
D. Histamin och en G-kopplad receptor
E. IL-2 och en interleukinreceptor
50. Vid en lyckad vaccinering aktiveras bland annat B celler i immunsystemet. Vilken typ av B cells-aktivering är
man framförallt ute efter för ett lyckat vaccin?
A. Generering av minnes B celler
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Kvittens av tentamen

Den Friska Människan 2
Tentamen
Del 1
2019-08-28
Jag intygar att jag mottagit tentamen och på heder och samvete att jag kommer att
genomföra tentamen enligt gällande tentamensregler.
Jag bekräftar också att jag vet att det är mitt ansvar att kontrollera att alla sidor finns med i
provet, såväl vid start som vid inlämnandet.

Namnteckning: __________________________________
(för och efternamn)

Namn: _________________________________________
Personnummer: _________________________________

Lycka till!
Detta intyg skall signeras innan provmappen får öppnas och
tentamen får påbörjas. I och med att du signerar detta intyg kommer
du att bokföras för ett examinationstillfälle oavsett om du besvarar
frågorna eller lämnar blankt.

Kodnummer:

DFM2 Tentamen 2019-08-28

Sida 2 av 13


__________________________________________________________________________________
Skriv ej ovanför Linjen
1. Vad innehåller kombinerade p-piller och vilka är verkningsmekanismerna bakom dessa preventivmedel? (3 p)
Svar: Östrogen och gestagen (progesteron).
Hämmar ovulation, cervixsekretet blir tjockare och svårgenomträngligt, endometriet blir tunt vilket försvårar

implantation.

2. Vad är blodtestisbarriärens viktigaste funktion och vilka strukturer består den av? (2 p)
Svar: Blod-testis-barriären skapas av Sertoliceller som bildar tight junctions sinsemellan. Spermier som utvecklas i
spermatogenesens senare fas skyddas därmed från blodets innehåll.
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3. Redogör för hormonet prolaktin. I svaret skall ingå prolaktinets viktigaste effekt, var prolaktin bildas och hur
dess frisättning regleras samt vilken sorts hormon prolaktin är, dvs är det en amin, peptid eller steroid. (4 p)
Svar: Prolaktin stimulerar mjölkproduktionen vid amning. Bildas i adenohypofysen (i acidofila celler i
adenohypofysens pars distalis (framloben)). Frisättningen hämmas av Dopamin (viktigast!) och stimuleras av TRH.
Både dopamin och TRH kommer från hypothalamus. Prolaktin är en peptid (protein).

Kodnummer:

DFM2 Tentamen 2019-08-28

Sida 4 av 13


__________________________________________________________________________________
Skriv ej ovanför Linjen
4. Redogör för hur ett normalt EKG uppstår, hur det ser ut och hur det relaterar till hjärtcykeln. Ditt svar ska
innehålla:
• En figur över ett normalt EKG med korrekt märkta vågor.
• Hur hjärtmuskelcellernas potentialvariationer relaterar till vågorna på EKG:t.
• Hur EKG:t relaterar till hjärtats olika faser under hjärtcykeln. (5 p)
Svar:
P: depolarisation av förmak – initierar förmakskontraktion → fyllnad av kammare
QRS: depolarisation av septum, H/V kammare – initierar kammarkontraktion. Sker innan den isometriska
kontraktionen.
T: repolarisation av kammare – initierar kammarrelaxation. Sker under ejektionsfasen, innan den isovolumetriska
relaxationen.
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5. När du är ute och springer känner du att ditt hjärta slår inte bara snabbare men också kraftigare. Redogör för de
mekanismer som leder till en ökning av slagvolymen under fysiskt arbete. (3 p)
Svar:
SV ökar pga ökad preload ffa genom muskelpumpen, och ökad
kontraktilitet genom stimulering av adrenerga receptorer (se
bild). Adrenerg stimulering leder till att hjärtat relaxerar
snabbare och på så sätt kan hantera en ökad preload.

6. Redogör kort för förloppet från att en aktionspotential startar på ytan av en skelettmuskelfiber fram till att
korsbryggorna börjar arbeta och kontraktionen inleds. (2 p)
Svarsaspekt: Aktionspotential => aktivering av spänningskännare i t-tubuli (DHPR) => aktivering av SR:s Ca2+-kanaler
(RyR) => Ca2+frisätts till cytoplasman och binder till reglerproteinen troponin och tropomyosin => korsbryggorna
(myosinhuvudena) kan binda till aktin => kontraktion.
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7. Koldioxidtransporten i blodet från vävnad till alveol: Redovisa kortfattat de olika transportmekanismerna och
hur stor del deras andel är av den totala CO2-transporten. (4 p)
Svarsaspekt: Se till exempel figur28-9 i Boron- Boulpaep
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8. Du går jour på akuten och träffar en patient som har Hb 80, snabb puls, är blek och har lite tungt att andas. Du
bestämmer dig för att ge patienten blod eftersom det finns en allmänpåverkan som du anar beror på anemi. Du
beställer två påsar blod och under tiden du väntar på att de ska komma funderar du över vilka fler prover du ska
passa på att ta och om det är något annat du kan göra för att komma fram till varför patienten har en anemi.
1) Hur länge lever en erytrocyt ungefär? (1 p)
2) Ange en orsak (förutom blödning) som kan orsaka anemi. (1 p)
3) Ange mycket kortfattat varför anemi kan ge upphov till symtom som snabb puls, trötthet och
andningsbekymmer? (1 p)
Svarsaspekt: En erytrocyt lever ca 120 dagar. (Även om erytrocyter som transfunderas inte nödvändigtvis lever så
länge är det viktigt att ta prover innan man ger blod om det inte är urakut eftersom det annars kan försvåra
utredningen).
t.ex. läkemedelsbiverkan, medfödda membrandefekter, järnbrist, B12-brist, benmärgssjukdomar (MDS,leukemier),
inflammation eller njursvikt och många fler.
Lågt Hb sämre syretransport.
9. Vilken betydelse och funktion har vitamin K för koagulationsprocessen? Vilket samband finns med det
blodförtunnande läkemedlet Waran (Warfarin)? (2 p)
Svar: Vitamin K behövs för effektiv aktivering av flera koagulationsfaktorer, t ex trombin från protrombin. Vitamin K
utgör därvid koenzym vid karboxyleringen av ett antal glutaminsyrarester till γ-karboxyglutaminsyra hos
prekursorformen av koagulationsfaktorn och denna post-translationella modifiering leder därefter till en snabbare
aktivering och koagulation. Warfarin är en strukturanalog till vitamin K som inhiberar karboxyleringsprocessen och
minskar därmed tendensen till koagulation.
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Binjurebarken spelar av avgörande roll i regleringen av olika kroppsfunktioner. Binjurebarksinsufficiens är ett
livshotande tillstånd som kräver snabb behandling.
10. Klargör med text och figur för binjurebarkens histologi. Namnge de olika cellager som mikroskopiskt kan
urskiljas i binjurebarken med början från den omgivande bindvävskapseln samt ett hormon som produceras i
respektive lager. Vilket lager är det tjockaste? (3 p)
Svar:
Binjurebarkens struktur, cellager (och hormonproduktion):
•
Zona glomerulosa. Runda bollar med acidofila celler. (Prod. mineralkortikosteroider (ex.
aldosteron)).
•
Zona fasciculata (tjockast). Radierande strängar med stora celler som innehåller rikligt med
lipiddroppar (kallas spongiocyter). (Prod. huvudsakligen glukokortikosteroider (ex. kortisol)).
•
Zona reticularis. Anastomoserande cellsträngar. Mindre fett. Lipofuscinpigment. (Prod.
huvudsakligen androgener (dehydroepiandrosteron; DHEA) samt glukokortikosteroider).

Lärandemål DFM2-2:
•
Redogöra för binjurarnas anatomi och histologi. (S2)
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
11. Bilden till höger visar en halskota. Vilken är den markerade strukturen?
A. Canalis centralis
B. Canalis vertebralis
C. Foramen intervertebrale
D. Foramen transversarium
E. Foramen vertebrale
12. I den anatomiska grundpositionen, vilken nerv löper medialt om m.brachioradialis på underarmens
palmarsida?
A. n. medianus
B. n. ulnaris
C. ramus profundus n. radialis
D. ramus profundus n. ulnaris
E. ramus superficialis n. radialis
13. Vilket är det markerade ligamentet i figuren till höger som visar ryggraden?
A. Ligamentum flavum
B. Ligamentum longitudinale ant
C. Ligamentum longitudinale post
D. Ligamentum interspinale
E. Ligamentum supraspinale
14. Vilka androgener bildas framför allt i binjuren?
A. DHEA(S) och androstendion
B. DHEA(S) och DHT
C. DHEA(S) och testosteron
D. Testosteron och androstendion
E. Testosteron och dihydrotestosteron (DHT)
15. Vilket enzym saknas i zona fasciculata?
A. 3beta-hydroxysteroidedehydrogenas (3BHSD)
B. 11beta-hydroxylas
C. 18-hydroxylas (aldosteronsyntas)
D. 21-hydroxylas
E. 17alfa-hydroxylas
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16. Ett sätt att testa frisättningen av ett hormon är att tillföra ett annat hormon med känd effekt på det hormon
man vill testa. Vad förväntar du dig för effekt på frisättningen av kortisol och GH om du ger en hög dos insulin?
A. Både GH och kortisol minskar
B. Både GH och kortisol ökar
C. GH minskar, kortisol påverkas inte
D. Kortisol ökar, GH påverkas inte
E. Varken GH eller kortisol påverkas
17. Vad har osteoprotegerin (OPG) för huvudsaklig effekt?
A. OPG bildas i osteoblasten, binder RANKligand och hämmar på så sätt benresorptionen
B. OPG bildas i osteoklasten, binder till receptorn RANK och hämmar på så sätt benresorptionen
C. OPG bildas i osteoblasten, binder receptorn RANK och stimulerar på så sätt benresorptionen
D. OPG bildas i osteoklasten, binder OPG receptorn på osteoblasten och stimulerar på så sätt benresorptionen
E. OPG bildas i osteocyten, binder RANKligand och hämmar på så sätt syntesen av RANK
18. Vad händer med hormonnivåerna i kroppen om man får brist på enzymet 1-alfa-hydroxylas i njuren?
A. Nivåerna av 1,25-vitamin D och PTH ökar
B. Nivåerna av 1,25-vitamin D ökar och PTH minskar
C. Nivåerna av 1,25-vitamin D och PTH minskar
D. Nivåerna av 1,25-vitamin D minskar och PTH ökar
E. Nivåerna av 1,25-vitamin D minskar medan PTH nivåerna är oförändrade
19. Vilken av följande kombinationer stämmer bäst överens gällande fördelning av totalt kroppsvatten för en 25årig frisk individ med en kroppsvikt på 60 kg? Personen i fråga har ett normalt BMI och är normalhydrerad.
Totalt kroppsvatten Intracellulärvätskans Extracellulärvätskans Interstitialvätskans
(TKV)
volym (ICV)
volym (ECV)
volym (ISV)
A.
36 L
12 L
24 L
9L
B.
36 L
18 L
9L
9L
C.
36 L
12 L
12 L
12 L
D.
36 L
24 L
12 L
9L
E.
36 L
27 L
9L
3L
20. Vilken av följande endogena substanser medierar den parakrina signalen som är involverad i den
tubuloglomerulära återkopplingsmekanismen (TGF)?
A. Adenosin
B. Aldosteron
C. Angiotensin II
D. Renin
E. Vasopressin (ADH)
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21. Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systemet (RAAS) är viktigt för reglering av extracellulärvätskan volym (ECV) och
blodtrycket. Vilket av följande påståenden är korrekt gällande frisättning av renin?
A. hämmas av lågt saltintag
B. hämmas vid minskat renalt blodflöde
C. sker från macula densa cellerna
D. stimuleras av ökat NaCl upptag i macula densa
E. stimuleras vid ökad sympatikusaktivitet i njuren
22. Vilken kombination nedan stämmer bäst överens gällande aldosteron? (↑: ökad, ↓: minskad)
Frisättning från
Del av nefronet som påverkas Mekanism/Resultat
A. Neurohypofysen
Henle’s slynga
↑ Na-K-ATPas
B. Juxtaglomerulära celler (JGC)
Tidiga distala tubulus
↑ reninfrisättning
C. Binjurebarken (zona glomerulosa) Sena distala tubulus
↑ Na+-kanaler
D. Binjurebarken (zona fasciculata)
TAL
↑ K+ reabsorption
E. Adenohypofysen
Samlingsröret
↓ K+ reabsorption
23. Beräkna den glomerulära ”filtrationsfraktionen” (FF) hos följande patient med akut njursvikt (om detta är
möjligt).
Erytrocytvolymfraktion (Hematokrit) = 0.5
Renalt blodflöde = 200 ml/min
GFR är 10 ml/min
A. FF = 0.10 (10%)
B. FF = 0.25 (25%)
C. FF = 0.15 (15%)
D. FF = 0.40 (40%)
E. Ej möjligt att beräkna utifrån dessa data
Kommentar: 200 ml/min x 0.5 (EVF) = 100 ml/min (RPF), FF = GFR/RPF = 10/100 ml/min = 0.10 (10%). Normalt brukar
FF vara cirka 20-25 %
24. Vid ketoacidos, vilken kombination av förändringar (jämfört med normala förhållanden) förväntar du dig att
finna? (↑: ökad, ↓: minskad)

A.
B.
C.
D.
E.

Buffer base
(BB) i blod
↑
↑
↓
↓
↓

PCO2 i
blod
↓
↑
↓
↓
↓

Urinutsöndr.
HCO3↑
↑
↓
↓
↓

Urinutsöndr.
NH4+
↑
↓
↑
↓
↑

Anjon gap i
plasma
↑
↑
↑
↓
↓

K+ i
plasma
↓
↓
↑
↑
↓

Kommentar: Rätt alternativ: C. Överproduktion av ketonkroppar ger en metabol acidos med sänkt buffer base och
ökat anjon gap. Acidosen stimulerar andningen och det blir en kompensatorisk minskning av PCO2. Acidosen
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accentuerar också reabsorptionen av HCO3-, med minskad utsöndring som följd. Den metabola acidosen leder också
till ökad utsöndring av NH4+ i urinen.
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25. Vilka muskler ingår i vadens djupa muskelgrupp (djupa logen på underbenens baksida) och vilka funktioner har
de? (3p)
M. tibialis posterior (fäster i huvudsak på os naviculare), m. flexor hallucis longus (FHL) och m. flexor digitorum
longus (FDL). Samtliga plantarflekterar och supinerar foten medan FHL och FDL även plantarflekterar tårna.

26. I vilken ledställning samverkar höftledens tre yttre ligament? (1 p)
När höftleden är sträckt (extension).
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27. Det är inte ovanligt att unga och helt friska personer ibland får ett övergående blodtrycksfall med yrsel eller
kortvarigt synbortfall om de plötsligt reser sig från liggande till stående. Det beror på att de reflexer som reglerar
artärblodtrycket behöver några sekunder att ställa om detta tryck så att det anpassas för stående kroppsställning
och därmed ge tillfredsställande perfusion av hjärnan.
Vad är det arteriella medelblodtrycket i huvudet i liggande respektive stående?
Vilka är de viktigaste orsakerna till blodtrycksfallet i detta område i samband med uppresandet?
(4 p)
Svarsaspekt: Det arteriella blodtrycket i huvudet är i stort detsamma som i aorta i liggande, dvs 90-100 mmHg. I
stående sjunker blodtrycket i huvudet till ca. 20 mmHg lägre än i hjärthöjd. Anledningen är att det i stående uppstår
en hydrostatisk tryckgradient längs kroppen som gör att alla blodtryck ovanför hjärtat faller och att alla blodtryck
nedanför hjärtat stiger. Kärlen och särskilt venerna i nedre kroppshalvan vidgas då och det venösa återflödet till
hjärtat reduceras. Denna minskade preload leder i sin tur till lägre slagvolym (och hjärtminutvolym) och därmed
reduceras artärtrycket i hjärthöjd (motverkas dock relativt snabbt av kompensationsmekanismer). Till detta kommer
den blodtryckssänkning som orsakas av att huvudet hamnar ovanför hjärtat vid upprättstående.
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I samband med normal ämnesomsättning bildas flyktig samt icke-flyktig syra, som utsöndras kontinuerligt.
Fungerande utsöndring av dessa syror är betydelsefullt för regleringen av syra-bas status.
28. Teckna blodets buffertjämvikter. Förklara de tre termer som beskriver syra-bas status, i
relation till blodets buffertar. Ange normalt syra-bas status för arteriellt blod och jämför med
förhållandena ute i vävnaderna. (3 p)
Svar:
a) Normalt syra-bas status för arteriellt blod: pH = 7,35 - 7,45; pCO2 = 5,3 kPa; BE (base excess) = 0±3.
pH och pCO2 förklaras i Syba kompendiet kap 1. pH motsvaras av H3O+ i jämvikterna. pCO2 motsvaras av CO2
+ H2CO3 i översta jämvikten.
BE = base excess, förändringen i sammanlagda halten av buffrande baser (BB). Förklaras enklast genom att
betrakta blodets buffertar:
Resp. acidos: →
→
Metabol acidos:





CO2 + 2H2O  H2CO3 + H2O  HCO3- + H3O+
syra
Resp. acidos:



Metabol acidos:


protH + H2O
syror



bas

prot- + H3O+
baser

Överst, vätekarbonatsystemet. Nederst, icke-vätekarbonat-systemet (alla buffertar utom vätekarbonat), främst
proteinbuffert (sidokedjan på histidin) och fosfatbuffert. Buffer base (BB) är summan av buffrande baser i de två
jämvikterna (HCO3- samt prot-). BB sjunker vid metabol acidos. BB konstant (men ändrad sammansättning) vid resp.
acidos.
I perifer vävnad är det lite surare (pH närmare 7) främst beroende på att pCO2 är högre. Halten buffrande baser är
troligen lite olika i olika vävnader, beroende på cellernas protein innehåll. Dock, BE torde vara nära noll även i perifer
vävnad, som ju har lägre pH främst på grund av högre partialtryck för koldioxid (resp. acidos ändrar ju ej totalhalten
buffrande baser, men dess sammansättning).
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29. Beskriv mekanismer för hur syra-bas status kan hållas konstant, och hur förändringar
korrigeras, på kort och lång sikt. (2 p)
pH hålles konstant genom förekomsten av buffertar i kroppsvätskorna, samt genom att
komponenter i dessa buffertar kan utsöndras från kroppen, via lunga och njure. Buffringen är
momentan, detta är den snabbaste mekanismen.
Genom andningen regleras mängden koldioxid i kroppsvätskorna (respiratorisk kompensation), jfr
1.10.4 i kompendiet Syror och Baser. Därmed ändras jämviktslägena i blodets buffertar, och pH.
Andningen ändras snabbt, inom någon minut.
Njuren bidrar till reglering av pH genom ökad/minskad utsöndring av syror i urin, framför allt NH4+
(kommande från levern) samt H2PO4-. Även genom att justera utsöndringen av vätekarbonat
(HCO3-) i urin. Jfr 1.10.4 i kompendiet Syror och Baser. Förändringar i dessa mekanismer tar längre
tid, man brukar säga timmar – kanske upp till ett dygn för ökad utsöndring av ammoniumjon i urin.
I levern ändras utsöndringen av kväve, från urea till ammoniumjon varvid vätekarbonat sparas för
buffring.

30. Om njuren ej längre producerar urin (njursvikt) påverkas syrabas status. Ange BE värdena för
följande fyra syra-bas status. Vilket/vilka av mätresultaten (arteriellt blod) är förenliga med
acidoser orsakade av icke-flyktig syra? (3 p)
1) pH = 7,25
pCO2 = 9,0 kPa
2) pH = 7,20
pCO2 = 3,0 kPa
3) pH = 7,59
pCO2 = 3,0 kPa
4) pH = 7,55
pCO2 = 7,0 kPa
SVARSASPEKT:
Metabol acidos förenligt med mätresultat 2.
1) pH = 7,25, pCO2 = 9,0 kPa BE = -1
Resp. acidos, ej komp.
2) pH = 7,20, pCO2 = 3,0 kPa BE = -19
Met. acidos, resp. komp.
3) pH = 7,59, pCO2 = 3,0 kPa BE = +2
Resp. alkalos, ej komp.
4) pH = 7,55, pCO2 = 7,0 kPa BE = +19
Met. alkalos, resp. komp.
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Diagrammen i figuren motsvarar förändringar (streckade linjer) av intracellulärvätskans (ICV) och
extracellulärvätskans (ECV) osmolalitet och volym vid olika situationer. Vilket av diagrammen illustrerar bäst de
förändringar som förväntas ske hos en vuxen individ med en allvarlig (yttre) blödning (förlorat minst 2 liter blod)?
För full poäng skall du även redogöra för de hormonella system som aktiveras och hur dessa påverkar njurarna.
Svaret skall innehålla beskrivning om specifik del i njuren/nefronet, mekanism och huvudsaklig effekt (resultat) av
hormon(erna). (4p)

E

D
287
OSMOLALITET

OSMOLALITET

287

ECV

ICV

0
0

28

0

A

42

VOLYM (L)

ECV

ICV

0

28

42

VOLYM (L)

NORMAL
OSMOLALITET

287

ECV

ICV

0

C

0

28

B

42

VOLYM (L)

287
OSMOLALITET

OSMOLALITET

287

ECV

ICV

0

ECV

ICV

0
0

28
VOLYM (L)

42

0

28

42

VOLYM (L)

SVAR: B (Isoton Dehydrering)
Lågt systemiskt och renalt perfusionstryck i njuren: Redogöra för aktivering av RAAS och dess effekter i njuren. Se
figur nedan.
Även ANG II har direkta effekter på olika delar av nefronet som leder till ökad vatten och NaCl reabsorption (men
detaljer kring detta behöver ej redogöras för).
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H2 O

NaCl

↑

Hormon

Proximala
tubulus
Henles Slynga
(nedåtgående)
Henles Slynga
(uppstigande)

Syntes & Frisättning

Målorgan & Effekt

Distala tubulus

↑ Na+-kanaler
↑ Na-K-ATPase
↑ mitokondrier (ATP)

↑

Samlingsrör

↑ aquaporiner (AQ2) i
apikalmembranet

↑

Aldosteron

ADH
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32. T celler selekteras i thymus. Där sker positiv och negativ selektion. Vad är målet med dessa två processer? (4 p)
Svar:
Selektera för CD4/8 samt ta bort självreaktiva celler.

33. Groddcentra består av ”dark zone” och ”light zone”. Vad sker i dessa två zoner? (2 p)
Svar: Dark zone: proliferation och mutation. Light zone: selektion

34. Det finns uppåt 500 olika så kallade CD-molekyler i immunsystemet. Ge två exempel och beskriv kort vad
respektive CD-molekyl har för funktion. (2 p)
Svar:
Se tabell i Abbas (med start på sidan 287).
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Flervalsfrågor. 1 p per fråga. Ringa in det bästa alternativet.
35. Figuren till höger visar en aktionspotential i en nodal cell i hjärtat. Vad skulle en blockad av parasympatisk
aktivitet leda till?
A. Att tröskelvärdet för aktionspotentialen
skulle bli mer positivt
B. Brantare stegring av depolarisationen i fas 4
C. En förlängning av aktionspotentialens
duration
D. En ökning av amplituden på
depolarisationen i fas 0
E. En ökning i intervallen mellan
aktionspotentialerna
36. Du står på akuten när du hör att din larmsökare
börjar tjuta. På larmsökaren står det ”Man, 45 år.
Trafikolycka. Instabil andning. 4 min”. I förberedelse
för att du eventuellt kommer att behöva sätta ett
thoraxdrän (dränage in i pleurahålan) repeterar du
thoraxväggsanatomin. Du tänker framförallt på
kärlen och nervernas relation till revbenen. Vilken
av bokstäverna (a-e) representerar bäst kärlen och
nervernas placering i förhållande till ett revben.
A. a
B. b
C. c
D. d
E. e
37. Efter att du satt thoraxdränet på rätt sätt (utan att skada kärlen och nerverna i thoraxväggen) stabiliseras
patienten tillräckligt mycket för att genomgå en skiktröntgen. På röntgen ser man att patienten ådragit sig en
sternumfraktur där processus xiphoideus lossnat från corpus sterni. Vilken av nedanstående muskler fäster i
processus xiphoideus?
A. m. intercostalis externus
B. m. intercostalis internus
C. m. pectoralis minor
D. m. rectus abdominis
E. m. serratus anterior
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38. Varför får man hyperextension i metacarpo-phalangeal lederna (MP) II-V vid en skada på nervus ulnaris?
A. Kramp i ligamentum flavum
B. N. ulnaris försörjer interosseer och lumbricaler i handen. När dessa blir denerverade leder det till att
balansen mellan flexorer och extensorer i MCP leden blir rubbad
C. N. ulnaris försörjer m.palmaris longus, som blir förtjockad pga inaktivitet
D. Överaktivitet i nervus medianus vilket leder till inkorrekt balans mellan flexorer och extensorer
E. Nervus ulnaris fäster i MP-ledernas kollateralligament, som blir slappa om nerven skadas
39. Mikrocirkulationens blodkärl (arteriol, kapillär, venol) uppvisar olika karakteristika. Bl.a. finner man att:
A. Flödeshastigheten är högst i arteriolen och blodrycket lägst i venolen
B. Blodtrycket är högst i arteriolen och lägst i kapillären
C. Kärlradien är minst i kapillären och flödeshastigheten lägst i venolen
D. Såväl blodryck som flödeshastighet är lägst i kapillären.
E. Väggtjockleken är störst i arteriolen och flödeshastigheten lägst i venolen
40. En prekapillär kärldilatation innebär sannolikt att:
A. perifera flödesmotståndet stiger
B. filtration av vätska i vävnaden ökar
C. vasomotornervernas fyrningsfrekvens har ökat
D. diastoliska blodtrycket kommer att stiga
E. halten angiotensin i blodet kan vara förhöjd
41. Det arteriella blodtrycket kommer sannolikt att sjunka som ett resultat av att:
A. urladdningsfrekvens i afferenta nerver från sinus caroticus minskar
B. centrala ventrycket minskar
C. njurblodflödet minskar
D. blodvolymen ökar
E. halten ADH i blodet stiger
42. En av komponenterna vid koagulationen är nödvändig för att åstadkomma ett hållbart och stabilt blodkoagel,
vilken?
A. Plasmin
B. Faktor XIII
C. Trombin
D. Faktor X
E. Plasminogen
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43. Varför bildas lungödem framför allt i lungornas basala delar?
A. PO2 är lägre basalt
B. PCO2 är högre basalt
C. Det intravaskulära trycket är högre basalt
D. Det lymfatiska dränaget är lägre basalt
E. Kärlmotståndet är högre basalt
Eftersom vi normalt är i upprätt ställning så kommer den hydrostatiska vätskepelaren i thorax att orsaka att det venösa trycket
och därmed även kapillärtrycket blir högre basalt än apikalt i lungorna. Därför är säkerhetsmarginalen mot bildning av
vävnadsödem (och i värsta fall ödemvätska i alveolarrummen) lägre basalt än apikalt. Eftersom VA/Q minskar när man går från
apex till basen är påståendena A och B i sak korrekta, men har inget med ödembildning att göra. Om något skulle ett lägre PO2
kunna ge viss vasokonstriktion som i så fall skulle skydda mot ödem. Lymfflödet basalt är större än apikalt pga den större
filtrationen basalt, alltså är D fel. Kärlmotståndet basalt är lägre än apikalt för att det högre hydrostatiska trycket mekaniskt
dilaterar de basala blodkärlen. Alltså är E också fel.

44. En frisk person återandas i en plastpåse. Ju längre personen andas i påsen, desto mer ökar hens
minutventilation. Vilken av följande är orsaken till den ökade ventilationen?
A. Minskad arteriellt PCO2
B. Ökad alveolär PO2
C. Ökad alveolär PCO2
D. Ökad arteriell PCO
E. Ökad plasma pH
Hos en frisk person är alveolärgas densamma som arteriellt blod. När en person återandas i en påse frisätts inte
koldioxid till luften utan samlas i påsen. Ökningen av alveolär, och därmed arteriell, koldioxid stimulerar ökad
andning. Personen kommer att ha en minskning i alveolärt PO2. Minskning i arteriellt CO2 och ökad pH stimulerar
inte andningen.
45. De så kallade MHC molekylerna finns som två klasser (klass 1 och klass 2). Vilken av följande celltyper
uttrycker endast MHC klass 1?
A. B celler
B. CD8 T celler
C. Dendritiska celler
D. Erytrocyter
E. Makrofager
46. Plasmaceller kan uppstå genom aktivering av immunsystemet. Vilka celler ger upphov till dessa?
A. B celler
B. Eosinofiler
C. Makrofager
D. Neutrofiler
E. T celler
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47. Regelbunden uthållighetsträning leder till en rad förändringar i skelettmuskulaturens metabolism. Vid arbete
på en given submaximal arbetsintensitet, i vilket av följande alternativ sker en ökning i skelettmuskulaturen efter
6 månaders uthållighetsträning?
A.
B.
C.
D.
E.

Andelen ATP (%) som bildas aerobt med fettsyror som substrat
Koncentrationen av laktat (mmol/L)
Mängden ATP som används per minut
Mängden glykogen (g/min) som används
Mängden koldioxid som frisätts
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48. Regelbunden uthållighetsträning leder till en rad förändringar i olika vävnader. Vilket av följande alternativ är
korrekt?
A.
B.
C.
D.
E.

Andelen (%) typ IIx-fibrer ökar i skelettmuskulaturen
Blodets hemoglobinkoncentration (g Hb/L) ökar
Blodets insulinkoncentration (IE/L) ökar
Lungornas vitalkapacitet (L) ökar
Mitokondriemängden (%) ökar i skelettmuskulaturen


49. Regelbunden uthållighetsträning leder till en rad förändringar som kan uppmätas vid arbete på en given
submaximal arbetsintensitet. Vilket av följande alternativ är korrekt för ett cykelarbete som utförs på 150 W
belastning efter 6 månaders uthållighetsträning jämfört med före?
A.
B.
C.
D.
E.

Arbetspulsen (slag/min) är oförändrad
Den perifera resistensen (mmHg⋅min⋅mL-1) är högre
Det arteriella blodtrycket (mmHg) är lägre
Koncentrationen av adrenalin (nmol/L) är högre
Minutventilationen (L/min) är högre

50. En vattenlösnings tonicitet beror på:
A.
B.
C.
D.

Dess pH
Dess innehåll av koksalt
Dess totala innehåll av alla lösta ämnen
Dess innehåll av lösta ämnen som har den gemensamma egenskapen att de inte kan passera en röd
blodkropps cellmembran
E. Dess innehåll av lösta ämnen som har den gemensamma egenskapen att de kan passera en röd blodkropps
cellmembran
51. Vilket eller vilka av kroppens vätskerum ökar initialt i volym vid intravenös tillförsel av isoton koksaltlösning
(osmolaritet är 0,308 osmol/liter)?
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ICV, ISV, samt blodplasma
Bara ICV
ISV samt blodplasma
ICV samt ISV
Bara blodplasma

Rätt svar är C. Na+ samt Cl- kan svårligen passera cellmembran, och i den mån detta sker pumpas de ut
(Na+/K+ pumpen), alltså hålles dessa elektrolyter utanför cellerna. Därmed kommer även det vatten dessa
joner tillföres i (isoton lösning) att hållas extracellulärt.
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