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Opgavesættet består af: 

Anatomi og fysiologi: 7 essayopgaver og 3 figuropgaver 

Biokemi: 3 essayopgaver 
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ANATOMI OG FYSIOLOGI 

ESSAYOPGAVER 

 

1. Cellen afgrænses mod sine omgivelser af cellemembranen. 

a. Beskriv cellemembranens opbygning. 

b. Nævn navnene på 3 typer membranproteiner og beskriv deres 

funktioner 

(10 point) 

 

2. Urindannelsen i nyrerne finder sted i små urinproducerende enheder, 

nefroner. 

a. Beskriv, gerne ved hjælp af en tegning, opbygningen af et nefron 

b. Nævn navnene på de 3 processer, som deltager i urindannelsen 

En af disse processer fører væske fra blodet i glomerulus og til 

Bowmans kapsel og er det samlede resultat af tre tryk.  

c. Hvilken af de 3 processer er der tale om? 

d. Redegør for hvordan de tre tryk driver processen 

e. Den væske, der dannes ved processen kaldes glomerulusfiltratet. 

Hvordan er glomerulusfiltratet sammensat? 

(13 point) 

 

3. Til regulering af blodsukkeret deltager en række hormoner. To af disse 

hormoner produceres i pancreas 

a. Hvad er navnet på de to hormoner? 

b. Hvilket af de to hormoner sænker blodsukkeret? 

(3 point) 
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4. Beskriv den anatomiske opbygning af mavesækken, ventriculus, 

herunder de forskellige afsnit, krumninger og åbninger. I beskrivelsen 

skal der udover den makroskopiske anatomi også indgå en kort 

beskrivelse af opbygningen af væggen i ventriklen   

(7 point) 

 

5. Blodets celler (blodlegemerne) kan inddeles i 3 hovedgrupper 

a. Nævn navnene (latinske + danske) på de tre hovedgrupper af celler 

i blodet 

b. Beskriv de overordnede funktioner, som disse celletyper varetager 

c. Hvor i kroppen dannes blodlegemerne? 

(8 point)  

 

6. Hjertets impulsledningssystem er et system af specialiserede 

hjertemuskelceller, hvis funktion er at koordinere den elektriske 

aktivitet i hjertet. 

a. Beskriv, gerne med en tegning af hjertet, hvor h.h.v. sinusknuden, 

AV-knuden, Hiss´ke bundt og purkinjefibrene er placeret  

b. Beskriv hvordan den elektriske impuls udbredes over hjertet 

Under hjerteslaget, kan man høre h.h.v. første og anden hjertelyd, der 

skyldes lukning af hjerteklapper.  

c. Hvad er navnene på de to klapper mellem atrier og ventrikler, som 

lukker under ventrikelsystolen? 

d. Hvad er navnene på de to semilunærklapper, som lukker under 

ventrikeldiastolen? 

e. Hvad forstås ved h.h.v. systole og diastole? 

 (12 point) 
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7.  Respirationsorganerne har til opgave at optage ilt og udskille kuldioxid 

a. Hvor i luftvejene finder gasudvekslingen sted 

b. Redegør for de faktorer, der gør dette sted så velegnet til 

gasudveksling 

(4 point) 
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ANATOMI OG FYSIOLOGI 

FIGUROPGAVER 

 

8. Centralnervesystemets anatomiske opbygning 

a. Skriv navnene (latinske + danske) på de markerede dele af 

centralnervesystemet (CNS).  

b. Hvad er den danske betegnelse for den del af CNS, der dannes af de 

markerede områder nr. 5 og 6 samt mesencephalon? 

Benyt svararket! 

(7 point) 
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ANATOMI OG FYSIOLOGI 

FIGUROPGAVER 

 

9. Skriv navnene (latinske og danske (hvor et sådant findes)) på de 

markerede strukturer 1- 12. 

 (12 point) 
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ANATOMI OG FYSIOLOGI 

FIGUROPGAVER 

 

10. Skriv navnene (latinske + danske) på de markerede 

knogler/knoglestrukturer 1-9 

(9 point) 
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BIOKEMI 

 

1. Hvad er et enzym? Nævn et eksempel på et enzym, som vi har i kroppen 

og beskriv dets funktion. 

(5 point) 

 

 

2. Kulhydrater kan inddeles i forskellige undergrupper 

a. Hvilken gruppe af kulhydrater tilhører laktose, maltose og sukrose? 

b. Hvad skal laktose, maltose og sukrose nedbrydes til for at de kan 

optages fra tarmen? 

(4 point) 

 

 

3. RNA spiller en vigtig rolle for proteinsyntesen. Det RNA som deltager i 

proteinsyntesen kan inddeles i h.h.v. mRNA, tRNA og rRNA. 

a. Beskriv opbygningen af RNA molekylet 

b. Beskriv kort den rolle som h.h.v. mRNA og ribosomer spiller for 

proteinsyntesen  

(6 point) 
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SVARARK 

ANATOMI og FYSIOLOGI/BIOKEMI 

INTERN PRØVE 

 29. januar 2009, Kl. 9.00 – 13.00 

Studienummer: ______________________________________________________ 

 

8. Centralnervesystemets anatomiske opbygning 

a. Skriv navnene (latinske + danske) på de markerede dele af 

centralnervesystemet (CNS).  

b. Hvad er navnet på den del af CNS, der dannes af de markerede 

områder nr. 5 og 6 samt mesencephalon? 

 (7 point) 

 

 

a: 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

5.______________________________________________________ 

6.______________________________________________________ 

b.______________________________________________________ 
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SVARARK 

ANATOMI og FYSIOLOGI/BIOKEMI  

INTERN PRØVE 

 29. januar 2009, Kl. 9.00 – 13.00 

Studienummer: ______________________________________________________ 

9. Skriv navnene (latinske og danske (hvor et sådant findes)) på de 
markerede strukturer 1- 12. 

 (12 point) 

 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

5.______________________________________________________ 

6.______________________________________________________ 

7.______________________________________________________ 

8.______________________________________________________ 

9.______________________________________________________ 

10._____________________________________________________ 

11._____________________________________________________ 

12._____________________________________________________
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SVARARK 

ANATOMI og FYSIOLOGI/BIOKEMI  

INTERN PRØVE 

 29. januar 2009, Kl. 9.00 – 13.00 

Studienummer: ______________________________________________________ 

 

10.Skriv navnene (latinske + danske) på de markerede knogler 1-9 

(9 point) 

 

 

1.______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 

3.______________________________________________________ 

4.______________________________________________________ 

5.______________________________________________________ 

6.______________________________________________________ 

7.______________________________________________________ 

8.______________________________________________________ 

9.______________________________________________________ 

 


