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SENSORVEILEDNING- THP 100, VÅREN 2020  

 

 

TEMPERATURREGULERING 

 

Den 20.mai 1999 settes en utrolig verdensrekord i fjellene utenfor Narvik. Svenske Anna 

Bågenholm er på vei hjem fra en fjelltur sammen med venner. Anna sklir på isen da hun 

skal krysse en liten elv som er frosset. Hun lander på ryggen og slår hodet i isen og sklir 

nedover mot en åpen råk i isen. Overkroppen synker under vann og hun blir sittende fast 

med bena stikkene ut fra isen. Vennene kommer til men Anna sitter fast og de klarer ikke 

dra henne løs fra isen. Første etter at redningsmannskaper har kommer på plass klarer de 

å få henne løs. Da har hun ligget under det rennende og iskalde vannet i 80 minutter. Når 

Anna ankommer sykehuset i Tromsø har hun en kjernetemperatur på 13,7 °C. Takket 

være fantastisk innsats fra hennes venner, redningsmannskap og dyktige leger på 

sykehuset i Tromsø, overlevde Anna dramaet uten varige men. 

Bruk det du har lært om temperaturregulering til å svare på spørsmålene under:    

 

1. På hvilke ulike måter kan vi utveksle varme med omgivelsene rundt oss? Hvilken 

av disse måtene tror du hadde størst betydning for nedkjølingen til Anna 

Bågenholm? (2p) 

Svar: Vi kan utveksle varme med omgivelsene på 4 hovedmåter; ledning, 

strømning, stråling og fordamping. Varme vil alltid overføres fra det 

varmeste til det kaldeste objekt. Fordampning er eneste mulighet for 

varmeavgivelse dersom omgivelsestemperaturen er høyre en 

hudtemperaturen. Når Anna lå under isen i rennende kaldt vann var 

strømning den måten som hadde størst betydning for hennes varmetap 

 

2. Vis med en enkel formel sammenhengen mellom varmeutveksling, isolasjon (I), 

overflateareal hvor det kan foregå varmeutveksling (A) og temperaturforskjell 

mellom overflatene som utveksler varme (ΔT). (2p) 

Svar: Varmeutveksling = (ΔT x A) / I.  

 

3. Bruk egne ord til å lage et konkret eksempel der du forklarer hvordan endringer i 

ΔT påvirke størrelsen på varmetapet. (2p) 

Svar: Jo større ΔT, dvs forskjellen mellom overflatetemperaturen og 

omgivelsestemperaturen, blir jo større blir varmeutvekslingen. Dersom ΔT 

går mot null vil varmetapet også gå mot null. Det er først og fremst og fremst 

blodgjennomstrømningen i huden som bestemmer hudtemperaturen. Når vi 

blir kalde får vi vasokonstriksjon av blodårene i huden og hudtemperaturen 

går med og dermed også varmetapet til omgivelsene. Det motsatte skjer når 

vi har behov for å bli kvitt varme, f.eks under fysisk aktivitet, 
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SIRKULAJON 

 

4. Hvilken celletype finnes i det innerste laget av våre blodårer og hva kalles dette 

laget av blodåreveggen? (2p) 
Svar: Endotelceller. Laget kalles tunica intima. 

 

5. Hva er spesielt med forbindelsen mellom hjertemuskelceller, sammenlignet med 

andre celler? Forklar kort hva som er hensikten med dette? (2p) 
Svar: Det er åpne kanaler mellom hjertemuskelcellene. Disse kalles gap- 

junction og fører til at det som skjer i en myocytt også vil påvirker nabocellene. 

Dette i motsetning til andre celler som f.eks muskelceller eller nerveceller der 

det ikke er forbindelse mellom cellene. Den praktiske betydningen av dette i 

hjertet er at hele hjertet trekker seg sammen dersom det utløses et 

aksjonspotensial en hjertemuskelcelle, f.eks i sinusknuten. 
 

6. Cellene i sinusknuten har ustabilt membranpotensial. Hva betyr dette og hvilken 

praktisk konsekvens har dette i kroppen vår? (2p) 
Svar: Det betyr at disse cellene kan depolarisere seg selv dersom de 

depolariseres til terskelverdien for at de spenningstyter ionekanalene åpner. 

Dette skjer ved -40mV. Uten noen stimulering vil disse cellene depolarisere seg 

selv spontant ca 100 ganger per minutt dersom de ikke blir påvirket av nerver 

eller hormoner. 
 

7. Hvilken del av nervesystemet påvirker sinusknuten? Ta utgangspunkt i svaret ditt 

på forrige spørsmål og forklar hva som skjer med sinusknutecellene når de blir 

påvirket av de ulike delene av nervesystemet. (2p) 
Svar: Det er den autonome delen av nervesystemet som påvirker cellene i 

sinusknuten. Dersom aktiviteten øker i den parasympatiske delen skilles det 

ut acethylcholin fra vesikler i nerveenden. Dette påvirker cellene i 

sinusknuteområdet slik at de får et mer stabilt hvilemembranpotensial og 

dermed blir mindre «lekk» slik at det går lengre tid mellom hver gang de 

spontan utløses et aksjonspotensial. Pulsen vil da gå ned til godt under 100 

slag/min. Hos godt trente helt ned mot 30 slag/min. Det motsatte vil skje 

dersom aktiviteten i den sympatiske delen av nervesystemet øker. 

Transmittersubstansen her er nor-adrenalin og dette vil øke hjertefrekvensen, 

opp mot 200 slag/min, avhengig av grad av stimulering og alder. 
 

8. Arteriolene er kroppens viktigste motstandskar og har en sentral rolle når det 

gjelder blodfordelingen mellom ulike organer og når det gjelder kroppens 

blodtrykksregulering. Forklar de ulike hovedmåtene arteriolediameteren reguleres 

på. (2p) 

Svar: Hovedmåtene disse blodårene reguleres på er gjennom sentrale eller 

lokale mekanismer. Av sentrale mekanismer regnes det autonome 

nervesystem og hormoner, og eksempel på lokale mekanismer kan være H+, 

CO2 eller temperatur som alle vil påvirke den glatte muskulaturen direkte. 
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9. Hva skjer med venenes compliance etter en periode med langvarig sengeleie? 

Hvilken konsekvens har denne endringen i praksis? (2p) 

Svar: Etter langvarig sengeleie vil compliance øke. Dette vil i praksis gjøre det 

vanskeligere å opprettholde blodtrykket når man f.eks reiser seg fra liggende 

til stående stilling.  

 

10. Forklar hvorfor godt trente har høyere maksimalt slagvolum enn utrente. (2p) 

Svar: Godt trente har større blodvolum en utrente, noe som kan bidra til økt 

fyllingstrykk og endediastolisk volum (EDV). Godt trente kan også ha større 

hjertekammer som gir økt EDV og kraftigere hjertemuskel som reduserer 

endediastolisk volum. 

 

11. Ta utgangspunkt i formelen MAP = TPM x SV x HF, der MAP=gjennomsnittlig 

blodtrykk, TPM=total perifer motstand, SV=slagvolum og HF= hjertefrekvens. 

Både under fysisk aktivitet og etter en blødning vil MAP være relativt uendret 

sammenlignet med i hvile. Bruk det du har lært om blodtrykksregulering og 

gjerne formelen over, til å forklare hvordan de ulike faktorene i formelen endres i 

de ulike situasjonene slik at MAP forblir relativt uendret i forhold til i hvile. (2p) 

Svar: Under fysisk aktivitet vil SV og HF øke. Dilatasjon av arterioler til 

arbeidende muskulatur vil føre til reduksjon av TPM. MAP holdes derfor 

relativt stabilt. I en slik situasjon vil systolisk blodtrykk være høyt og 

diastolisk trykk lavt. Dette vil gi et høyt pulstrykk. 

 

Under blødning vil blodvolumet reduseres og hjertets fyllingstrykk vil avta. 

Til tross for at hjerte kan kompensere med økt kontraktilitet vil som regel 

SV falle ved kraftig blødning. HF kan økes og kan kompensere noe for 

redusert SV. I tillegg kan TPM øke slik at MAP opprettholdes. I en slik 

situasjon vil en ha lavt systolisk blodtrykk og høyt diastolisk blodtrykk noe 

som gir lavt pulstrykk. 

 

 

 

 

RESPIRASJON 

 

12. Forklar kort hva det er som gjør at luft strømmer inn og ut av lungene under 

inspirasjon og ekspirasjon? (2p)  

Svar: Luft vil alltid strømme fra høyt mot lavt trykk. Under inspirasjon 

kontraherer diafragma og inspirasjonsmuskulatur og trykket i lungene vil 

falle slik at luft vil strømme ned i lungene. Under ekspirasjon slapper 

inspirasjonsmuskulaturen av og trykket øker, slik at luften vil strømme ut av 

lungene igjen. Under fysisk aktivitet er ekspirasjon en aktiv prosess der også 

ekspirasjonsmuskulatur vil kontrahere.   
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13.  Forklar også hva som er drivkraften til at oksygen diffunderer fra alveolene og inn 

i blodet i lungekapillærene og ut av blodet i kapillærene i det systemiske kretsløp. 

(2p) 

Svar: Gasser som oksygen vil alltid strømme fra et område med høyt til et 

område med lavere partialtrykk. I alveolene er det høyere partialtrykk for 

oksygen enn i blodet i lungekapillærene og oksygen vil derfor diffundere fra 

alveolene og inn i blodet. I vevet er situasjonen motsatt og oksygen vil derfor 

strømme inn i cellene. 

 

14. Ta utgangspunkt i hemoglobinets metningskurve og forklar hvordan denne kurven 

blir påvirket av økning i temperatur? (2p) 

Svar: Kurven vil bli forskjøvet mot høyre. 

 

15. Hvilken betydning har en slik temperaturendring for hemoglobinets affinitet for  

oksygen i alveolene og i kapillærene ute i cellene? (2p) 

Svar: Affiniteten for oksygen vil øke eller være uendret i alveolene og avta i 

vevet. Dette vil bidra til at blodet lettere kan ta opp oksygen i lungene samtidig 

som blodet lettere kan gi fra seg oksygen til vevet. 

 

 

16. Ta utgangspunktet i det du har lært om respirasjonsregulering og forklar hva som 

er grunnen til at man klarer å holde pusten mye lengre dersom man 

hyperventilerer før man holder pusten. (2p) 

Svar: Når man holde pusten så vil partialtrykket for oksygen i blodet synke 

og karbondioksid øke. Økningen i CO2 vil detekteres av sentrale 

kjemoreseptorer som er veldig sensitive for endringer i blodet innhole av 

CO2. Dersom man hyperventilerer før man holder puste vil partialtrykket 

for CO2 reduseres slik at man vil starte med et lavere nivå av CO2 når man 

starter med å holde pusten. Man vil derfor kunne holde pusten mye lengre 

om man hyperventilerer før man holder pusten. Selv om man får inn litt mer 

oksygen når man hyperventilerer vil ikke dette bety veldig mye for hvor 

lenge man klarer å holde pusten siden meste parten at oksygen som 

transporteres i blodet transporteres bundet til hemoglobin, og dette er 

allerede fullmettet ved vanlig pusting.  

 

17.  Hvordan vil hyperventileringen påvirke mengden oksygen i blodet? (2p) 

Svar: Nesten ikke noe. Bare den lille delen som er fysisk løst (1,5%). 

 

 

18. Hvordan påvirkes pH i blodet av hypoventilering? Bruke gjerne formelen for 

"bikarbonatlikevekten" i begrunnelsen av svaret ditt. (2p) 

Svar: Hyperventilering føre til at pH stiger – blodet blir mer basisk. 

Bikarbonatlikevekten: CO2 + H2O ↔ H2CO3
- ↔ H+ + HCO3

- 

Ved hyperventilering vil vi puste ut mer CO2 en det som produseres i cellene 

og likningen vil forskyves mot venstre. 
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19. Hvordan påvirkes [H+] i blodet av hyperventilering? Hva kalles denne formen for 

forstyrrelser i syre-base-balansen? (2p) 

Svar: Konsternasjonen av H+ vil reduseres – da vil blodet bli basisk. Dette 

kalles for respiratorisk alkalose. 

 

 

 
NYRER 

 

20. Hva kalles de tre hovedprosessene som foregår i nyrene? (2p) 

Svar: Filtrasjon, re-absorbsjon og sekresjon. 

 

21. Forklar hvordan blodårene er organisert i et nefron og hva som er spesielt med 

dette sammenlignet med andre organer. (2p) 

Svar: Det spesielle er at det er arterioler både foran og bak 

glomeroluskapillærene. Dette bidrar til at blodtrykket i 

glomeroluskapillærene kan reguleres uavhengig av blodtrykket i resten av 

kroppen. Det er også kapillærer etter de fraførende arteriolene.  

 

22. Hvordan håndteres følgende stoffer i nyrene. Svar kort.  (2p) 

a) Små proteiner 

Svar: Alt filtreres og alt reabsorberes ved sekundær aktiv reabsorbsjon 

b) Glukose 

Svar: Alt filtreres og alt reabsorberes ved primær aktiv reabsorbsjon 

c) Natrium 

Svar: Alt filtreres og reabsorbsjon etter behov ved primær aktiv 

reabsorbsjon 

Vann 

Svar: Noe filtreres og reabsorbsjon etter behov ved diffusjon 

d) Kalium 

Svar: Alt filtreres og alt reabsorberes. Reguleres ved sekresjon etter 

behov 

 

23. Hvordan påvirker Angiotensin II blodårene i nyrene og hvilken konsekvens har 

dette for blodtrykket i glomeroluskapillærene? (2p) 

Svar: Angiotensin II fører til konstiksjon av fraførende (efferente) arterioler 

og kan bidra til økning av blodtrykket i glomeroluskapillærene ved fall i 

systemisk blodtrykk 

 

24. Hvilken effekt har hormonet ADH på urinproduksjonen? (2p) 

Svar: ADH reduserer urinproduksjonen. 
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ENDOKRINOLOGI 

 

25. Vi kan skille mellom vannløslige og fettløslige hormoner. Svar kort hva som er 

forskjellen på disse hormonene med tanke på transport i blodet, halveringstid og 

virkning på målcella (2p) 

Svar: Vannløslige hormoner løses fritt i blodet, har kort halveringstid og 

reseptorer på utsiden av målcella. Fettløselige er lite løselige i blodet og 

hovedmengden transporteres bundet til transportproteiner, har lengre og til 

dels svært lang halveringstid og har reseptorer inne i målcella siden hormonet 

kan krysse cellemembranen siden det er fettløselig.  

 

26. Lag en enkel oversikt der du setter opp produksjonssted og hovedvirkning til 

følgende hormoner: (2p) 

a. Insulin 

b. Aldosteron 

c. Tyroksin 

d. ADH 

e. ANP 

 

Svar:  

Hormon Produksjonssted Hovedvirkning 

Insulin Pankreas (β-celler) Reduserer 

blodsukkeret 

Aldosteron Binyrebarken Øker reabsorbsjone av 

Natrium 

Tyroksin Thyrioidea 

(skjodbruskkjertelen) 

Regulerer 

forbrenningen 

ADH Hypothalamus Øker reabsorbsjonen 

av vann i distale tubuli 

ANP Hjerte Øker utskillelsen av 

natrium 

 

 

27. Ta utgangspunkt i hormonet Insulin og forklar i hvilke situasjoner dette hormonet 

produseres. Forklar også hva som er hovedeffekten til hormonet. (2p) 

Svar: Insulin produserer etter at vi har spist et karbohydratrikt måltid som 

øker blodsukkeret. Hormonet bidrar til at glukose pumpes inn i cellene via 

GLUT-4. Bidrar til å senke blodsukkeret. 

 

28.  Forklar på en enkel måte hva som er forskjellen på diabetes type I og type II. (2p) 

Svar: Ved diabetes type I er kroppens evne til å produsere insulin redusert. 

Dette er en autoimmun sykdom der kroppene immunceller angriper β-cellene 

i de Langerhanske øyene i pancreas. De som rammes er avhengiv av å tilføre 

insulin for å fungere. 
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Ved diabetes type-II er sensitiviteten for insulin redusert. Dette er en 

livsstilssykdom som ofte skyldes innaktivitet og overvekt. Slanking og fysisk 

aktivitet har god effekt. 

 

29. Forklar hvordan hormonet Adrenalin påvirker hjerte. (2p) 

Svar: Adrenalin vil øker hjertefrekvensen og øket kontraktiliteten slik at SV 

øker. 

 

 

 

NERVESYSTEMET 

 

30. Forklar med egne ord hva som menes med hvilemembranpotensial og 

aksjonspotensial i en nervecelle. (2p) 

Svar: Hvilmembranpotensialet i en nervecelle er den spenningen det er over 

cellemembranen i en nervecelle i hvile. Normalt ca -70mV. Dette skyldes at det 

er overvekt av positive ioner som Na+ og Ca2+ på utsiden av cellene og negativt 

ladede proteiner og Cl- på innsiden av cellene. Dette potensialet skapes av 

ionepumper som pumper ioner inn og ut av cellene.  

Et aksjonspotensial er når celle depolariseres slik at den plutselig blir positiv 

på innsiden. Dette skuldes åpning a spenningsstyrte Na+- kanaler som slipper 

Na+ inn i cella. Na+ har et likevektspotesial på ca 60mV og vil derfor strømme 

inn i cella når det er mulig. Under et normal aksjonspotensial er 

membranpotensialet til nervecella opp mot +30mV. 

 

31. Bruk det du har lært om ionekanaler til å forklare hvorfor et aksjonspotensial som 

utløses i aksonhalsen alltid ledes til enden av aksonet. Forklar også hva som er 

grunnen til at aksjonspotensialet alltid bare går en vei, og ikke tilbake mot 

aksonhalsen. (2p) 

Svar: Når spenningstyrte Na+-kanaler åpnes i aksonhalsen vil dette 

depolrisere cellemembranen i området rundt disse kanalene. Dette vil igjen 

åpne kanaler nedenfor det depolariserte området som vil åpnes. Kanalene er 

bare åpne en kort tid før de lukkes og har da en latenstid før de kan åpnes 

igjen. Dette sørger for at et aksjonspotensial bare kan gå nedover et akson og 

ikke tilbake.  

 

32. En nervecelle kan innerveres av mange andre nerveceller. Hva kalles de ulike 

synapsetypene man har mellom nerveceller? (2p) 

Svar: Eksitatoriske (stimulerende) og Inhibitoriske (hemmende) 

 

33.  Forklar med egne ord hva som er forskjellen mellom disse synapsene. (2p) 

Svar: En eksitatorisk synapse vil stimulere cella den har kontakt med og 

dersom stimuleringen er sterk nok vil det bli utløste et aksjonspotensial. 

Transmittersubstansen vil som regel åpne reseptorstyrte Na+-kanaler. 

En inhibitorisk synapser vil hyperpolarisere mottakercella ved at 

transmittersubstansen åpner f. eks K+ eller Cl- kanaler som vil gjøre at 
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membranpotensialet blir mer negativt og vanskeligere å utløse et 

aksjonspotensial. 

 

34. Via det perifere nervesystem innerveres muskler og organer. Hvor finner vi 

cellekroppen til en nervecelle som innerverer en skjelettmuskel? (2p) 

Svar: I ryggmargen. Disse kalles motoriske forhornceller. 

 

35. Hvor finner vi cellekroppen til en nervecelle som innerverer hjertet? (2p) 

Svar: Det er to typer nerveceller, både parasympatiske og sympatiske, som 

innerverer hjerte. Begge typene har cellekroppen i ganglion utenfor CNS. De 

parasympatiske nervene har ganglion nær hjerte mens de sympatiske har 

ganglion i den sympatiske grensestreng langs ryggmargen. 

 

36. Hvor finner vi cellekroppen til en nervecelle som innerverer binyremargen? (2p) 

Svar: Akkurat disse cellene er de eneste i det automome nervesystem som ikke 

har en synapse (i et ganglion) før målorganet og har derfor cellekroppen sin i 

ryggmargen, det vil si i CNS. 

 

37. Forklar hvordan et nervesignal i en motorisk forhorncelle overføres til en 

muskelcelle. Du kan starte med at "det utløses et aksjonspotensial i aksonhalsen til 

den motoriske forhorncelle" og avslutte med at "kalsium strømmer ut av 

sarkoplasmatisk retikulum og muskelcella kontraherer". (2p) 

Svar: "Det utløses et aksjonspotensial i aksonhalsen til den motoriske 

forhorncelle". Dette ledes langs aksonet til den motoriske forhorncella. I 

nerveenden åpnes spenningsstyrte Ca2+-kanaler som føre til at vesikler med 

acethylcholin strømmer ned til enden av nervecella og acethylcholin skilles ut 

fra nerveenden og påvirker reseptorstyrte natriumklanlaer på overflaten av 

muskel cella. Natrium vil da strømme inn i muskelcella og sørge for at 

reseptorstyte kalsium kanaler på sarkoplasmatisk retikulum åpnes slik at  

"kalsium strømmer ut av sarkoplasmatisk retikulum og muskelcella 

kontraherer" 

 

 

BLOD 

 

38. Hva består blod av? (2p) 

Svar: Plasma og ulike typer blodceller. 

 

39. Nevn de ulike typene blodceller vi har i kroppen. (2p) 

Svar: Røde blodceller, hvite blodceller (monocytter, granulocytter, 

lymfocytter) og blodplater (trombocytter). 

 

40. Hvilken rolle har monocyttene i kroppen? Nevn gjerne et eksempel. (2p) 

Svar: Monocyttene sirkulerer i blodbanen og går ut av blodet der de modnes 

og blir til makrofager. Makrofagene sitter ved alle innganger til kroppen, f.eks 

i alveolene. Dersom det kommer en patogen mikrobe inn i kroppen kan 
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makrofagene spise disse (endocytose) og ødelegge mikroben. I tillegg kan 

makrofagene sende ut signalstoffer som kan aktivere andre deler av 

immunforsvaret.  

 

 

 

SYRE-BASE-REGULERING 

 

41. Forklar kort hva som menes med metabolsk acidose og gi et eksempel på hvordan 

dette kan oppstå? (2p) 

Svar: En acidose betyr at blodet har blitt surt. En metabolsk acidose betyr at 

dette er forårsaket av metabolismen, f.eks på grunn av melkesyreproduksjon 

ved anaerob metabolisme. Når vi har nok oksygen tilstede til at pyrodruesyra 

fra glykolysen ikke kan gå videre til oksidativ fosforyleringa i mitokondriene 

pumpes pyrodruesyra ut i blodet og omdannes til melkesyre (Hla). Melkesyra 

gir fra seg H+ og laktat (La-). Da synker pH i blodet og blir surere og vi har 

fått en metabolsk acidose. 

 

 

 

42. Hvordan kan en slik acidose kompenseres for via endringer i respirasjonen? 

Begrunn svaret. (2p) 

Svar: Ved hyperventilering. Perifere kjemoreseptorer vil registrerer økning i 

H+-konsentrasjonen i blodet og stimulerer til økt respirasjon. Da vil vi puste 

ut mer CO2 enn vi har produsert og dermed kunne kompenserer for den 

metabolske acidosen. 

 

43. Hvordan vil et vegetariansk kosthold påvirke pH i urinen? Begrunn svaret. (2p) 

Svar: Ved et vegetariansk kosthold vil vi tilføre et overskutt av baser til 

kroppen. Disse vil skilles ut i urinene og det vil derfor bli basisk.  

 

 

 

MUSKEL 

 

44. Forklar med egne ord hvilken rolle sarkoplasmatisk retikulum har i muskelcellene. 

(2p)  

Svar: Det fungerer som et intracellulært lager for Ca2+. 

 

45. Kreves det energi for å pumpe Ca2+ inn i sarkoplasmatisk retikulum? Begrunn 

svaret. (2p) 

Svar: Ja. Siden Ca2+ pumpes mot både en elektrisk gradient og en 

konsentrasjons gradient kreves det energi for å pumpe Ca2+ inn i  SR. 

 

46. Hvordan og hvor mye kan muskelkraften økes i en enkel muskelcelle? Hvordan er 

det for hele muskelen? Begrunn svaret. (2p) 
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Svar: I en enkelt muskelcelle kan kraften økes ved at frekvensen på 

aksjonspotensialer øker inntil muskelcella er i tetanus. Hver enkelt 

muskelcelle kan bare øke sin kraft med 3-5 ganger. Til tross for dette kan en 

hel muskel øke sin kraft flere 1000 ganger. Grunnen til at dette er mulig er at 

det kan aktiveres flere og flere motoriske enheter. Når alle motoriske enhetene 

er aktivert maksimalt har vi maksimal kraft i en muskel. Dette skjer f.eks når 

man løfter en vekt tilsvarende i RM. 

 

47. Forklar med egne ord hva som er hovedforskjellene mellom skjelettmuskelceller 

og glatte muskelceller. (2p) 

Svar: Skjelettmuskelceller er viljestyrte og lange celler med lengde opp mot 

20-30 cm. Disse inneholder mange cellekjerner og er viljestyrte via den 

somatisk motoriske delen av nervesystemet. Går over ledd i kroppen og føre 

normalt til en bevegelse over leddet. Disser er som oftest organisert parvis over 

et lett med motsatt effekt av hverandre (agonist og antagonist). Glatte 

muskelceller finnes for eksempel i veggen i de fleste blodåretyper, luftveier og 

i fordøyelsessystemet. Disse er ikke viljestyrt men reguleres enten sentralt via 

nerver i den autonome delen av nervesystemet eller hormoner, eller lokalt via 

endringer i det lokale miljø rundt cellene som f.eks økt H+, CO2 eller 

temperatur. 

 

48. Hvilken rolle spiller glatte muskelceller i veneveggen? Forklar gjerne med noen 

eksempler. (2p) 

Svar: Glatte muskelceller regulerer tonus (spenning) veneveggen. Dette er 

spesielt viktig i de store venene som fungerer som blodreservoar som kan 

mobiliseres ved behov, f.eks utholdenhetstrening. Tonus kan også reguleres 

når vi endre stilling f,eks fra liggende til stående stilling. Når vi reser oss vil 

blodtrykket øke i venene på grunn av tyngdekraften og det er da viktig at 

tonus i veneveggen øker slik at ikke venen gir etter slik at fyllingstrykket 

tilbake til hjertet faller for lavt og at det dermed blir vanskelig å regulere 

blodtrykket. 

 

 

 

IMMUNOLOGI 

 

49. Bruk egne ord til å gi en kort forklaring på hvordan en vaksine virker? (2p) 

Svar: Lymfocyttene spiller en viktig rolle i den ervervede delen av vårt 

immunforsvar som utvikles gjennom hele livet. Når en patogen mikrobe, for 

eksempel et spesielt virus kommer inn i kroppen vil dette ha antigener på 

overflaten som kan gjenkjennes av en bestemt type lymfocytter. Dersom en 

slik lymfocytt blir aktivert vil det dannes flere lymfocytter av akkurat denne 

familien (klonen) og disse vil bekjempe viruset. Prinsippet for en vaksine er at 

man isolere antigenene fra et virus og masseproduserer disse. Da kan man lage 

en vaksine der antigenet sprøytes inn i kroppen for å aktiverer lymfocyttene 

slik at disse er forberedt i stort antall når man evt blir smittet av det aktuelle 
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viruset. Virus utvikler seg hele tiden og derfor er det behov for nye vaksiner. 

Akkurat nå er det veldig aktuelt å få laget en vaksine mot Korona viruset.  

 

50. Forklar kort hvilken rolle makrofagene i alveoleveggen har. (2p) 

Svar: Disse beskytter oss mot patogene mikrober som vi puster inn. Disse 

makrofagene utgjør en av de første linjene i vårt immunforsvar og kan angripe 

og ødelegge patologiske mikrober direkte ved endocytose. I tillegg vil vil 

makrofagene kunne sende ut signalstoffer som aktiverer andre deler av 

immunforsvaret. 

 


