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Svar på frågorna i Spira 2 
Kapitel 1
1.  Utan kunskap om blodgrupper törs man inte rädda liv genom 

blodtransfusion. Man upptäcker först det som märks tydligast, sedan 
finner man ofta komplikationer.

2.  Både inom sjukvård, jordbruk och liknande måste man ”göra något”. Vi 
kan inte låta sjuka dö eller människor svälta ihjäl för att vi inte vet 
absolut allt – vilket vi f.ö. aldrig kommer att göra.

3.  Likheter och jämförelser, ser mönster eller avvikelser från mönster, nya 
analysmetoder, ny matematisk modell, intuition och fantasi.

4.  Experiment eller kontrollerad observation.

5.  Vi har inte hittat någon individ där det inte fungerar enligt teorin.

6.  ”Skolmodellen” innebär ofta ganska långtgående förenklingar, och 
kanske inte omfattar allt som är vetenskapens nuvarande ståndpunkt.

7.  De kan inte förstå varandra när de diskuterar orsaker till och behandling 
av olika sjukdomar.

8.  Idén om ”kroppsvätskor” innefattade även att olika personer är olika 
”kemiskt” och kan svara olika på en viss behandling, något som man 
börjar diskutera mer igen i våra dagar.

9.  Annars vet man ju inte om den manipulation experimentet medför 
verkligen gör någon skillnad mot ”normalfallet”.

10. Man är ju ändå inte absolut säker. Om det är 5 % sannolikhet att en 
skillnad beror på slumpen så kommer vi ju rent slumpmässigt att få en 
skillnad i vart tjugonde experiment!

11. Positiv korrelation: Två serier mätvärden ökar både på ett tydligt sätt. 
Negativ: När en serie mätvärden ökar minskar den andra på ett tydligt 
sätt.

12. De olika hypotestestningarna kräver förmodligen helt olika typer av 
apparater osv. och risken att man drar samma felaktiga slutsats ur två helt 
olika experiment är mindre än om man bara upprepar ett och samma 
experiment många gånger. Ifall man bara får resultat som styrker den ena 
hypotesen får man dessutom tänka till lite mer…

13. Forskarnas uppfostran och utbildning, möjlighet att få resurser till löner 
och utrustning, vad samhället (näringsliv, politik osv.) vill ha ut av 
forskningen.
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14. Val av forskningsområden: Kommer detta mänskligheten till nytta, eller 
löser man ”lyxproblem”? 
Hur resultaten används: För många människor eller exempelvis för de 
som har råd med ”lyxsjukvård”. För sjukvård, livsmedelsproduktion etc. 
eller för militära ändamål? 
Hur arbetet bedrivs: Djurförsök eller, ännu värre, försök på människor 
jämfört med vävnadsodling osv.?

15. Skadar ökad produktion den omgivande miljön, kommer resultaten 
fattiga bönder tillgodo, eller gynnas bara storföretag inom livsmedel och 
skog?

Kapitel 2
1.  Det är mycket osannolikt att nästan exakt likadana proteiner skulle ha 

uppstått av en slump två gånger oberoende av varandra.

2.  Enhet: Alla är släkt, alla har grundläggande drag gemensamma. 
Mångfald: Det kan bli en väldig variation genom att enskilda proteiner 
förändras en aning.

3.  I samband med den Kambriska explosionen för ca 540 miljoner år sedan. 
Bättre tillgång på fosfor ledde till utveckling av skal, som skyddade mot 
rovdjur, som också utvecklades då.

4.  Mest känd är katastrofen i slutet av Krita för ca 65 miljoner år sedan. 
Numera anser man att det har inträffat många utdöendekatastrofer – se 
Spira Biologi 1.

5.  Se delvis fråga 3. Bättre tillgång på fosfor, och varmare klimat. Inte bara 
skal blev möjliga, utan även dubbla kromosomuppsättningar och långa 
sekvenser av icke-kodande DNA. Därför blev djuren mer komplexa, och 
näringskedjorna längre. Därför ökade både antalet djurarter och djurens 
storlek.

Kapitel 3
1.  Proteiner, kolhydrater, lipider, nukleinsyror.

2.  Aminosyror, fungerar både som syra och bas. 20 st olika.

3.  En molekyldel som är nödvändig för proteinets funktion och inte 
uppbyggd av aminosyror.

4.  Ordningen på aminosyror kan variera hur mycket som helst, och då 
veckar sig proteinkedjan olika – molekyler med olika form kan ha olika 
funktion.

47-91190-5



Biologi 2 Lärarhandledning SVAR PÅ FRÅGORNA I BÖCKERNA © Författaren och Liber AB Får kopieras 4 

5.  Vid uppvärmning får proteinerna ändrad form, de denatureras, och den 
förändringen går ofta inte tillbaka ens när proteinerna kyls igen. Därför 
fungerar t.ex. inte äggets enzymer längre. Då kan heller ingen kyckling 
utvecklas.

6.  Sackaros; glukos + fruktos, Maltos: 2 glukos; Laktos; glukos + galaktos

7.  Alla är uppbyggda av glukosenheter i långa kedjor. Stärkelse och 
glykogen har samma typ av bindning mellan glukosenheterna, kan bl.a. 
brytas ner i vår tarmkanal. Cellulosa har annan bindning, bl.a. 
människans tarm kan inte bryta ner den.

 Stärkelse är energireserv hos växter, glykogen hos djur (bl.a. i levern och i 
muskler), cellulosa bygger upp växternas cellväggar.

8.  De är lösliga i bensin (kolväten) och liknande lösningsmedel, inte i vatten.

9.  Fetter – främst energireserver; 
Fosfolipider – cellmembran (även membran i organeller); 
Steroider – kolesterol (viktigt för membranernas konsistens), olika 
hormoner; 
Karotenoider – skyddar klorofyll i blad, fungerar när våra ögon uppfattar 
ljus.

10. Fetter: Glycerol (en alkohol) + 3 fettsyror 
Fosfolipider: Glycerol, 2 fettsyror, fosforsyra med någon alkohol bunden 
på andra sidan 
Steroider: En kolatomkedja har veckats ihop till tre sammanhängande 
sexringar och en femring.

11. Nukleotider, som i sin tur består av en kvävebas, sockret ribos och fosfat. 
I ATP utgörs kvävebasen av adenin.

Kapitel 4
1.  Livsprocesserna utgörs ofta av speciella enzymreaktioner i en bestämd 

kemisk miljö. Utan instruktioner i cellkärnans DNA och cellens maskineri 
med ribosomer kan inte enzymerna tillverkas, och utan cellens 
kontrollerade miljö kan inte enzymerna fungera som de ska.

2.  Ribosomer: Proteinsyntes; 
Golgiapparat: ”Mellanlagring”, ”Förpackning”; 
Lysosomer: Nedbrytning av oönskade partiklar/ämnen; 
Mitokondrier: Energiomsättning/cellandning; 
Cellskelett: Stadga, cellens rörelse, transport inom cellen, fördelning av 
kromosomerna vid celldelning.

3.  ”Strävt” med ribosomer och ”slätt” utan ribosomer.

47-91190-5



Biologi 2 Lärarhandledning SVAR PÅ FRÅGORNA I BÖCKERNA © Författaren och Liber AB Får kopieras 5 

4.  Mitokondrier och kloroplaster.

5.  Främst växter och svampar, även många encelliga eukaryoter (olika typer 
av alger).

6.  Cilier och flageller hos människan är bl.a. spermiernas svansar och 
flimmerhåren i luftstrupen, och i bägge fallen blir de förstås defekta.

Kapitel 5
1. Ursprungligen från solen; försvinner så småningom ut i världsrymden 

som onyttig värmeenergi.

2.  Katabola – nedbrytande processer. För att få energi, även för att få enkla 
råvaror för cellens egen uppbyggnad. 
Anabola – uppbyggande. Kräver enkla organiska molekyler samt energi.

3.  ”Biologisk katalysator”, med få undantag någon proteinmolekyl. Kan 
förlora funktionen om det förlorar sin cofaktor/sitt coenzym, om 
temperatur och/eller pH blir olämpliga, m.m.

4.  Coenzym: en extra molekyldel, utöver själva proteinmolekylen, som 
behövs för att ett enzym ska fungera. Cofaktor: en mer löst bunden jon 
eller molekyl i proteinet.

5.  Kvävebasen adenin, sockret ribos, tre fosfatenheter i rad. Med tillförsel av 
energi kan den tredje fosfatgruppen fogas till ADP (2 fosfat), när ATP 
reagerar med något annat ämne så att det yttersta fosfatet frigörs blir 
energiomsättningen sådan att annars omöjliga reaktioner kan ske.

6.  NAD+, FAD, jämför även i bl.a. fotosyntesen NADP+.

7.  Glykolysen, intransporten i mitokondrien, citronsyracykeln, 
elektrontransportkedjan, ATP-bildningen.

8.  Glykolysen i cytoplasman, det övriga i mitokondrierna.

9.  Vid elektrontransporten.

10. Vid intransporten i mitokondrien samt i citronsyracykeln.

11. De bryts först ner till lagom stora molekyler, som kan gå in på något ställe 
i citronsyracykeln, direkt eller via Acetyl-Coenzym A. Sedan samma 
händelser som vid nedbrytning av kolhydrater.

12. Från en viss mängd kolhydrat får cellen inte alls ut lika mycket ATP som 
vid vanlig cellandning (2 mot ca 30 ATP/glukos).

13. Det finns fortfarande stora mängder energi kvar att frigöra genom 
förbränning av etanol till koldioxid och vatten.

47-91190-5



Biologi 2 Lärarhandledning SVAR PÅ FRÅGORNA I BÖCKERNA © Författaren och Liber AB Får kopieras 6 

14. Enzymer är mycket specifika, stora proteinmolekyler, känsliga för 
miljöförändringar. Oorganiska katalysatorer är ofta enkelt uppbyggda 
ämnen som katalyserar många reaktioner och inte är så känsliga för 
variationer i miljön.

Kapitel 6
1.  Quorn och andra livsmedel baserade på mikroorganismer/svampar, 

avloppsrening med bakterier, jäsning av biologiskt avfall till exempelvis 
metangas, nya jordbruksgrödor, enzymteknik för kemikalieframställning, 
genmodifierade celler för produktion av hormoner m.m., bakteriell 
anrikning av värdefulla ämnen ur malm resp. rening av lakvatten från 
gruvor.

2.  Genom behandling med enzymet laktas, t.ex. från mögelsvampen 
Aspergillus. Enzymet kan exempelvis sitta på någon form av filter, som 
mjölken får rinna igenom (s.k. immobiliserat enzym).

3.  Genom att låta denitrifikationsbakterier, under syrefria förhållanden, 
omvandla nitratjoner till kvävgas.

4.  Genom att låta speciella arkéer, metanbildar, bryta ner biologiskt avfall 
under syrefria förhållanden. Då bildas metan.

5.  Man låter mögelsvampar växa i reaktorer, sedan skördar man och 
renframställer.

6.  Ofta blir utbytet i de enskilda reaktionerna betydligt bättre än med andra 
metoder, dvs. man får färre (ofta ointressanta eller skadliga) biprodukter.

7.  Man kan tillverka många kemiska ämnen på mer ”elegant” sätt. Risk 
finns dock att genmodifierade organismer sprids i miljön och påverkar 
den negativt.

Kapitel 7
1.  I både vätskor och gaser rör sig molekylerna ständigt, och knuffar diverse 

lösta molekyler/joner runt så att de sprids mer och mer. Detta pågår så 
länge som temperaturen är ovanför den absoluta nollpunkten.

2.  Vatten kan smidigt vandra från högre ”vattenkoncentration” mot lägre 
genom ett cellmembran, medan det är svårare för många lösta ämnen att 
ta sig igenom cellmembranet.

3.  Destillerat: Cellen tar in så mycket vatten att den sprängs. 
Svag saltlösning: Inget tycks hända, dvs. lika mycket vatten strömmar in 
som ut. 
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Stark saltlösning: Vatten strömmar ut, cellen krymper, men kan ibland 
återta sin form om den placeras i svag saltlösning.

4.  Annars kan inte cellen styra vilka ämnen som ska finnas inne i cellen, och 
då kan inte cellen fungera som ”ett slutet rum med egen kemisk miljö.”

5.  Det blir mycket enklare med diffusion – den fungerar bäst över små 
avstånd. Dessutom blir ytan stor i förhållande till volymen – lätt att sköta 
transporten av olika ämnen.

6.  De bör byggas upp av små, opolära molekyler.

7.  Båda behöver speciella kanalproteiner.

 Aktiv: Arbetar mot skillnaden i koncentration, dvs. tar in ämnen från låg 
koncentration när det redan är hög koncentration inne i cellen eller 
pumpar ut vid omvänt förhållande; kräver energi (från ATP).

 Passiv: Arbetar åt samma håll som skillnaden i koncentration, dvs. släpper 
ut ämnen när det är hög konc. inne i cellen och låg utanför (eller omvänt); 
kräver ingen extra energi.

8.  Eftersom aktiv transport innebär arbete mot naturens ”strävan” efter 
utjämning.

9.  I blåsor utefter mikrotubuli, alt. med cytoplasmaströmning.

10. Vattnet vandrar ut ur cellerna, som krymper och inte längre fyller upp 
hela utrymmet i cellväggen. Alltså ett fall av osmos.

11. Samma svar som fråga 10.

12. Cellmembranet har skadats av lösningsmedlet. Etanol resp. bensin löser 
lipider, som ju membranet består av.

Kapitel 8
1.  a) En växtcell måste kunna avgöra om den befinner sig i ljus eller mörker.

 b) Vad en cell i ett foster ska specialiseras till.

2.  Alt 1–2: Liten hormonmolekyl fäster på en receptor på cellmembranet. 
Från receptormolekylens insida skickas sekundära budbärare, ofta i flera 
steg, inåt cellen. De kan antingen aktivera redan befintliga enzymer eller 
aktivera gener för att tillverka nya enzymmolekyler.

 Alt. 3: En steroidhormonmolekyl tränger genom cellmembranet och 
träffar på en receptor inne i cellen. Steroidreceptorkomplexet ger upphov 
till genaktivering.
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3.  Polaritet – att signalämnen ansamlas åt något håll, och att celldelningen 
blir ojämlik. Sedan kan olika gener aktiveras i olika celler.

4.  Vår dygnsrytm, menstruationscykeln, fortplantning hos olika typer av 
djur, lövsprickning och lövfällning bland träd.

5.  Bl.a. ljus kan styra – via någon ljuskänslig molekyl. Ofta via växlingen 
ljus–mörker. På cellnivå är det ofta så att minst två genreglerande 
proteiner styr varandra! 
I övrigt kan även t.ex. månen och tidvattnet påverka – frågan är hur.

6. Encellig: Den enda cellen ska klara alla uppgifter. Flercellig: Cellerna 
specialiserar sig på olika saker.

7.  Olika genaktivering.

8.  Vissa styrande ämnen påverkar vilka gener som är aktiva, olika 
koncentration i olika delar av embryot.

9.  Likheter: Principen att fram- och bakända anläggs tidigt. Skillnader: 
Människoembryots celler kan röra sig mer inom embryot och de är inte 
så specialiserade från första början.

10. De är gener för transkriptionsfaktorer, som i sin tur styr hela genfamiljer. 
”Dirigenter” för att aktivera och av-aktivera hela gengrupper.

11. Olika koncentration av styrämnen i olika delar av embryot – se även 
fråga 8.

12. Möjlighet till omkombination av anlag – större variation – mindre risk att 
alla individer slås ut t.ex. av samma virus.

13. Könlös: Alla mutationer kommer att finnas kvar, men olika mutationer 
kombineras inte. Könlig: Otrevliga mutationer selekteras bort, 
gynnsamma mutationer kan efter hand kombineras.

14. I äggledaren.

15. Nej. Direkt när en spermie trängt in förändras äggcellens yta, så att inga 
andra spermier kommer in.

16.Vid 16 cell-stadiet.

17. Först till själva embryot resp. till fosterhinnor och moderkaka.

18. Ett 100-tal celler.

19. De inre cellerna.

20. Blastula, en ”blåsa”, gastrula – tre cellager.
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21. Mesoderm: Muskulatur, skelett- och broskvävnad, blodceller. 
Endoderm: Mag- och tarmkanal med tillhörande körtlar. 
Ektoderm: Nerv- och hudvävnad, ögats lins.

22. Transduktion

23. När alla organ i det blivande barnet har blivit anlagda, om än inte 
färdiga, omkring vecka 8.

24. Diffusion och aktiv transport. Mamman och fostret är ju två olika 
individer med ibland t.ex. olika blodgrupp…

25. Jo, i betydelsen att lungorna och andningsmusklerna är aktiva.

26. Beror hur man räknar. Fosterutvecklingen tar i snitt 38 veckor, men 
eftersom ägglossningen sker ca 2 veckor efter menstruationen, så kommer 
barnet 40 veckor efter tillfället när mamman senast hade mens.

27. ”Simhuden” mellan fingrar och tår försvinner.

28. Mellanörats hålrum, ryggmärgskanalens hålrum. Vi skulle annars inte 
kunna höra någonting, och ryggmärgen skulle inte få plats.

29. Ospecialiserade celler, som kan ge upphov till alla celler i en växt, i 
speciella regioner i växten.

30. Vi måste ständigt kunna nybilda vävnadsceller av olika slag. (En del 
allvarliga och ofta dödliga sjukdomar beror på att nybildningen inte 
fungerar).

Kapitel 9
1.  Krävde utveckling av teknik; inte bara mikroskop utan även 

odlingsteknik m.m., samt att kunna tänka ut hur saker kan fungera.

2.  Små celler utan cellkärna och utan många organeller, bl.a. mitokondrier.

3.  Genom bl.a. konjugation - bakterier byter DNA - och genom att bakterier 
tar upp små extra DNA-bitar, plasmider. ”Felaktiga” virus kan också 
överföra nytt DNA.

4.  Bl.a. genom bildning av endosporer.

5.  Antibiotika är från början naturliga ämnen, från andra mikroorganismer, 
som skadar prokaryota organismer mer än eukaryota, och därför kan 
användas för att bekämpa bakterieinfektioner i människan.

6.  Kemoautotrof energiutvinning (järnbakterier, nitrifikationsbakterier, 
svavelbakterier) och s.k. anaerob respiration (bl.a. 
denitrifikationsbakterier).
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7.  Åtminstone ett proteinskal och en nukleinsyra. Ofta även ett hölje som är 
rester från värdcellen.

8.  Antingen hela viruset eller dess nukleinsyra tränger in i cellen. Där tvingar 
nukleinsyran värdcellen att tillverka nya viruspartiklar. Materialet för 
detta tas från värdcellen. Antingen dör värdcellen ganska snabbt och 
spricker upp, så att nya virus kommer ut, eller också knoppas nya virus av 
under lång tid.

9. Provirus: Ett virus som ”vilar” i värdcellen enbart i form av en DNA-
sekvens. 
Denna kopieras i samband med värdcellens delning. 
Retrovirus: Arvsmassan i viruset utgörs av RNA, men innan nya virus kan 
bildas i värdcellen kopieras detta RNA först till DNA.

10. Omvänt transkriptas (behövs inte i normala celler).

11. Lytisk cykel: Se fråga 8; direkt när virusets nukleinsyra trängt in i 
värdcellen startar produktionen av nya virus.

 Lysogen cykel: Först blir viruset till ett provirus (se fråga 9). Många 
celldelningar senare kan någon plötslig miljöförändring göra att virusets 
DNA aktiveras, frigörs och tar kommandot så att nya viruspartiklar 
bildas.

Kapitel 10
1.  Växternas moduluppbyggnad. Det viktiga är att något meristem överlever, 

för att just den växtindividen och dess genotyp ska leva vidare.

2.  Cellväggen syns oftast tydligt.

3.  Rot, stam och blad.

4.  Hud (epidermis), grundvävnad och ledningsvävnad.

5.  Ett tillväxtskikt, ett kambium, som ligger alldeles innanför barken.

6.  Ettåriga: Gror, växer, blommar, sätter frön och dör. Ofta gror växterna på 
våren och dör på hösten efter frösättningen, men en del gror i stället på 
hösten, övervintrar och blommar och sätter frön på våren, varefter de dör 
redan på försommaren.

7.  Det viktiga är ju att knoppar med tillväxtceller, meristemceller, överlever. 

8.  En grön mossplanta är haploid (n), dvs. alla kromosomer är olika. En 
grön ormbunke är diploid (2n), dvs. kromosomerna är lika varandra två 
och två.
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9.  Mossa: Han- och honorgan i toppen på gröna plantor. Spermier förs från 
han- till honorganet, och det sker befruktning. Då växer det upp en 
sporkapsel på ett långt skaft. Skaftet och kapseln har diploida celler. I 
kapseln sker meios, så det bildas haploida sporer. När en spor gror växer 
det först ut en ”grön tråd”, protonema, och från denna uppstår nya 
mossplantor. 
Ormbunke: På blad eller liknande bildas haploida sporer. De gror till en 
haploid förgrodd med han- och honorgan. Spermier simma över till 
honorganet. Efter befruktning växer det upp en ny grön ormbunke, med 
diploid kromosomuppsättning.

10. I ståndarknapparna resp. fruktämnet, när blomman håller på att 
utvecklas.

11. Med pollinering menas överföring av pollen från en ståndar till pistillen 
på en (annan) blomma. Från pollenkornet på pistillens märke växer det ut 
en pollenslang, där två spermier förs ner till äggcellen och den cell som 
bildar frövitan, groddens näring.

12. Ursprungligen frövitan, med triploid vävnad. I många fall sugs dock 
näringsämnena upp av de första bladen, hjärtbladen, i stället. Hjärtbladen 
har förstås normal diploid kromosomuppsättning.

Kapitel 11
1.  Ljus, koldioxid, vatten och mineralnäringsämnen. I synnerhet växtens 

icke-gröna delar, och hela växten i mörker, behöver dessutom syre för 
cellandningen. Något syre kan även behövas i vävnader som utför 
fotosyntes; viss cellandning kan pågå ändå!

2. koldioxid + vatten  kolhydrater + syre

3.  Den fotokemiska reaktionsserien och koldioxidfixeringen. 

 Fotokemiska: Ljusenergi används för att dela upp vatten i syrgas, 
elektroner och vätejoner. Elektronerna och vätejonerna tas upp av 
vätebäraren NADP. Eftersom vätejoner pumpas in i ”blåsor” i 
kloroplasterna kan dessutom ATP bildas. Fotokemiska reaktionsserien 
sker i tylakoidmembranet.

 Koldioxidfixeringen: Väte bundet på NADP samt ATP används för att 
omvandla koldioxid till sockerarter, i kloroplastens stroma. Metod: 
Calvincykeln.

 5-kol-socker tar upp koldioxid, blir till två molekyler fosfoglycerat, som 
reduceras till sockermolekyler med tre kolatomer med hjälp av NADPH 
och ATP. 1/6 av alla bildade sockermolekyler tas ur Calvincykeln, 5/6 
används för att återbilda 5-kol-sockret.
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4.  Med hjälp av radioaktiv inmärkning. Man lät en alg ta upp koldioxid 
med den radioaktiva isotopen kol-14, och undersökte sedan, med hjälp av 
papperskromatografi, i vilka kemiska föreningar det radioaktiva kolet 
hamnar efter olika lång tid.

5.  Klorofyll a och b, karotenoider (utan syreatomer: karotener; med 
syreatomer: xantofyller).

6.  Se s. 72 i Spira 2. 
Växterna är gröna eftersom klorofyll absorberar blått och rött ljus men 
reflekterar eller släpper igenom grönt ljus.

7.  Solplantor kan ta vara på energin i starkt ljus, men inte så effektiva i 
svagt. 
Skuggplantor utnyttjar svagt ljus effektivt, men blir inte mer effektiva i 
starkt ljus utan kan snarare skadas av detta.

8.  Cellandning i alla delar! Utnyttjar (lösliga) kolhydrater som har bildats i 
fotosyntesen.

9.  Passerar in genom klyvöppningarna.

10. När klyvöppningarna är öppna passerar vattenånga ut samtidigt som 
koldioxid passerar in.

11. Den ena är C4. Växterna har då två typer av celler med kloroplaster. Först 
byggs koldioxid in i en C4-förening, som fraktas till de inre cellerna och 
lämnar ifrån sig koldioxid. Alltså anrikas koldioxiden innan den når 
Calvincykeln. C4-växter utnyttjar starkt ljus bra, då de kan ”tömma” 
luften bättre på koldioxid. Klyvöppningarna behöver inte vara lika 
vidöppna som på C3-växter (som har ”vanlig” fotosyntes), vilket innebär 
viss vattenbesparing, viktigt i varma klimat. 
Den andra är CAM: Koldioxid tas in på natten och byggs in i speciella 
molekyler så att det bildas organiska syror. På dagen är klyvöppningarna 
stängda, medan koldioxid frigörs från syra-molekylerna och i stället förs 
in i Calvincykeln.

12. Skickas (via floemet) till alla delar av växten. Används både som 
energikälla vid cellandningen och som byggnadsmaterial för alla 
molekyler i växten!

13. De kan inte ta upp något nytt vatten, så om de öppnar sina klyvöppningar 
torkar de ut!

14. Genom att odla växterna i vätska med antingen alla tänkbara ämnen eller 
i lösningar där ett mineralämne saknas.

15. Makronäringsämnen: Behövs i stora mängder. Mikro: Behövs i små 
mängder. (Förstås något godtycklig gräns).
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16. Behovet kan ibland vara så litet att det täcks av föroreningar i de ämnen 
man använder för att blanda lösningar av mer kända näringsämnen. 
Sedan får det inte vara några föroreningar i vattnet eller de glasvaror osv. 
man använder i sina odlingsförsök heller. Ibland kan t.o.m. mineralämnen 
i fröet räcka för hela plantans behov i livet – då kan man behöva 
”mineralsvälta” växter i flera generationer innan förrådet har töms.

Kapitel 12
1.  I  xylemet, stammens veddel.

2.  Vatten avdunstar från bladen, men i övrigt hänger vattenmolekylerna 
ihop hela vägen med hjälp av vätebindningar. När vattenmolekyler 
försvinner från bladet (avdunstar) så ”dras” nya vattenmolekyler uppåt.

3.  Det avdunstar – går alltså ut i luften som vattenånga.

4.  Mineralnäringsämnen tas in med aktiv transport (mest att vätejoner först 
pumpas ut, så att det ges möjlighet för andra positiva joner att komma 
in). Vatten tas in främst med hjälp av osmos, eftersom mineralnäring 
pumpas in.

5.  Med mycket stillastående vatten i jorden kommer ingen luft in, och 
rötterna får syrebrist. De måste ju andas. Utan levande rötter fungerar 
inte heller resten av växten.

6.  Det blir svårare för rötterna att ta upp vatten – kortfattat: mindre effektiv 
osmos.

7.  Vatten avdunstar från bladen – då åtgår energi, alltså avkyls bladen.

8.  Med hjälp av vätebindningar mellan vattenmolekylerna.

9.  Saltet gör det alltså svårare för växterna att ta upp vatten. Dessutom 
rinner ju vatten snabbt undan t.ex. från sanden på många stränder, även 
efter regn.

10. I floemet, sildelen

11. Om vi håller oss till fleråriga växter som vissnar ner på hösten: 
Vår: Från jordstammar/knölar till skottet. 
Högsommar: Från bladen till växande skott (blommor, frön) samt till nya 
rötter. 
Eftersommar/höst: Från bladen till jordstammar/knölar.
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Kapitel 13
1.  Fototropism: Att växter böjer sig i förhållande till ljusets riktning, oftast i 

riktning mot ljuset (positiv fototropism). Ljus (blått ljus) påverkar någon 
receptor, som åstadkommer att sträckningshormonet auxin förs över mot 
skuggsidan (det finns ju plasmodesmer). Cellerna på skuggsidan sträcker 
sig då mer än de på den belysta sidan, och skottet böjs.

2.  Skottet böjer sig uppåt (negativ gravitropism), rötterna nedåt (positiv 
gravitropism). Omfördelning av stärkelsekorn medför omfördelning av 
auxin nedåt så att cellsträckning stimuleras i skottet men hämmas i roten.

3.  Fytokrom. Några exempel på effekter: rätar upp mörkerodlade växter, får 
frön att gro, påverkar långdagsväxter att blomma efter en liten ljuspuls 
mitt i natten.

4.  Långdagsväxter kräver dagar längre än en viss minimilängd för att 
blomma, medan dagarna för kortdagsväxter måste vara kortare än en viss 
maximilängd (i båda fallen olika för olika arter och varianter) för att de 
ska blomma. Egentligen borde man tala om långdagsväxter som 
”kortnattväxter” och kortdagsväxter ”långnattväxter”, för det är längden 
på den oavbrutna mörkerperioden som är det viktiga. 

5.  De gulnar p.g.a. kortare dagar, och faller av eftersom det finns ett svagare 
cellskikt förberett, men först när de får en etenimpuls.

6.  Eten. I åldrande delar, bl.a. mognande frukter. Påskyndar åldrande och 
fruktmognad.

7.  Det dåliga äpplet avger eten, som snabbar på de andra äpplenas mognad.

8.  a) auxin 
b) cytokininer 
c) gibberelliner 
d) abskisinsyra

9.  Kallusodling, det krävs rätt balans mellan auxin och cytokinin för att få 
fram både skott och rötter.

Kapitel 14
1.  Som ett system av trådar, där cellerna sitter efter varandra. En tråd kallas 

en hyf, och komplexet av trådar kallas ett mycel.

2.  Jästsvampar, som oftast uppträder som enskilda celler, alltså som en 
encellig organism.

3.  Med bakterier: Skickar ut enzymer utanför cellen/cellväggen, bryter ner 
näringsämnen och tar in enkla molekyler. Med djur: Heterotrofer, kan 
inte genomföra fotosyntes.
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4.  Nedbrytare, parasiter eller i mutualistiska förhållanden, som mykorrhiza 
och lavar

5.  Konserveringsmetoder, som konserveringsmedel, kylskåp, saltning etc. 
Resistenta sorter, olika giftiga bekämpningsmedel.

6.  Vitrötesvampar bryter ner ligninet i ved och lämnar kvar cellulosan, 
medan brunrötesvampar bryter ner cellulosan och lämnar kvar ligninet.

7. Fotsvamp, svampinfektion i lungorna.

8.  Samarbete mellan en svamp och en encellig grönalg och/eller en blågrön 
bakterie. Svampen ordnar skydd, vatten och mineralnäring, medan algen 
eller bakterien sköter fotosyntesen. Algen kan ibland anses vara svampens 
”slav”, dvs. den har underordnad roll i en del avseenden.

9.  Genom att speciella förökningskroppar lossnar. Antingen isidier, små 
”tappar”, eller soredier, ”klumpar” av svamphyfer och algceller.

10. Annars kan inte växter på magra marker, t.ex. barrträd, klara sin 
försörjning med mineralnäringsämnen.

11. En ticka vrider sig så porerna alltid pekar rakt nedåt. Slungmögel riktar 
sporerna mot ljuset.

12. Två hyfer av olika typ smälter samman och bildar ett tvåkärnigt mycel. 
Ofta i samband med att det bildas en fruktkropp smälter de två kärnorna 
samman, och direkt därefter sker meios och mognande av basidier. 
Sporerna sprids sedan och gror till nya enkärniga mycel, av olika typer.

13. Matsvampar, som jäst för bakning, jäst för framställning av öl och vin, 
samt mögelsvampar för mögelost och framställning av antibiotika.

14.”Sidospår” i ämnesomsättningen efter att det blivit någon mutation som 
ordnar ett speciellt enzym. Om det inte är någon nackdel eller t.o.m. en 
fördel för svampen att vara giftig kommer den muterade genen att finnas 
kvar, men en ev. ”fördel” är knappast risken att bli plockad av människor!

Kapitel 15
1.  Den encelligas enda cell måste klara av alla livsfunktioner, medan en 

enskild cell i en människa oftast är specialiserad på en enda uppgift, och 
ofta i andra fall får ”hjälp” av andra celler.

2.  Olika aktivering av gener.

3.  Inre återkopplingssystem, uppsöka lämpliga miljöer, alltid vistas i 
konstant miljö (t.ex. djuphavsdjur).
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4.  Jämnvarma: Kan vara aktiva jämnt, men behöver äta väldigt mycket. 
Växelvarma: Är slöa när det är kallt, men behöver inte äta så mycket.

5.  Små djur har stor area i förhållande till kroppens volym – de förlorar 
stora mängder värme, som måste ersättas.

6.  a) Igelkotten har som litet djur för det mesta snabb ämnesomsättning, och 
även om den har ätit sig ordentligt fet på hösten så skulle inte 
energireserven räcka till om den inte vore så väldigt passiv som i dvalan. 
Björnen har inte lika snabb ämnesomsättning, och fettförrådet räcker 
ändå, trots inte så djup sömn. 
b) Det beror ju på storleksskillnaden, se även fråga 5.

7.  Större djur klarar bl.a. inte transport av viktiga ämnen enbart med hjälp 
av diffusion eller transport inom cellerna. Små och platta djur behöver t.
ex. inga speciella andningsorgan - syre kan spridas till hela djuret enbart 
med hjälp av diffusion. Vidare behövs kommunikation och samordning 
mellan olika delar av kroppen, vilket ordnas med nervsystem och 
hormoner.

8.  De täcker ytan på olika organ.

9.  Vävnader, organ, organsystem

Kapitel 16
1.  Dels är det att flertalet djur lever av biologiskt material som består av 

mycket stora molekyler, som måste brytas ner till små molekyler innan de 
kan komma in i cellerna. Dels krävs för denna nedbrytning ganska starka 
enzymer mm som skulle kunna skada den egna vävnaden om de inte hölls 
”för sig” i tarmkanalen.  För att enzymerna ska verka krävs oftast också 
att ”maten” först finfördelas, t.ex. genom tuggning. Sedan bör förstås inte 
de här matpartiklarna sväva iväg igen, utan bör befinna sig inne i en 
tarmkanal!

2.  Få t.ex. råvaror till coenzym, alltså till de speciella små molekyler som 
behövs för att enzymer ska fungera, bl.a. de enzymer som ständigt är 
verksamma i cellandningen. Även andra liknande katalytiska funktioner i 
många fall.

3.  A: Synreceptorer, antioxidant, viktig för huden. K: Blodets levring, 
cellandningens sista steg.

4.  I båda fallen ämnen som kroppens celler behöver men inte kan tillverka 
själva.

5.  Mycket av de energirika ämnena i växter är i form av cellulosafibrer, som 
är svåra att bryta ner till små molekyler. Dessutom har vegetabilier ofta 
beska ämnen, m.m. Kött, dvs. djurdelar, är ju uppbyggt likadant hos bytet 
som hos det köttätande djuret. 
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6.  De har ”fyra magar”, där speciellt vommen är en kammare där 
mikroorganismer får attackera maten, dvs. växtdelarna.

7.  De har kort tarmkanal, men skarpa tänder/näbb med ”hake” hos 
rovfåglar, ofta rörlig kropp med mycket skärpta sinnesorgan.

8:  a) Fettlösligt: A, D, K, även E. E är antioxidant. D-vitaminbrist ger 
försvagat skelett och försvagad bentillväxt. Vattenlösligt: Utöver C, hela 
B-vitamingruppen. Många är coenzymer i cellandningen. B12 ger bl.a. 
anemi och avmagring. C-vitaminbrist orsakar skörbjugg som yttrar sig i 
försvagad vävnad i tandköttet, ledvärk, ökad känslighet för infektioner. 
b) De fettlösliga kan inte lika lätt föras ut ur kroppen med hjälp av 
omvandling i levern och sedan utsöndring med urinen.

9.  Stärkelse, av amylas, resultatet blir i första hand maltos, dvs. två 
glukosmolekyler hopkopplade.

10. Inget förrän i magsäcken. Där bryts proteinerna ner till ganska långa 
polypeptidkedjor av pepsin, som fungerar bäst vid lågt pH. 
I tolvfingertarmen/tunntarmen utnyttjas enzymer från bukspottkörteln 
(bl.a. trypsin), så att det bildas korta peptidkedjor eller ibland fria 
aminosyror. I tunntarmen även ytterligare enzymer, så att det till stor del 
blir fria aminosyror, som kan transporteras ut i kroppen, främst med 
blodet.

11. Kolhydrater: Enkla sockerarter (monosackarider). Fett: Glycerol + fria 
fettsyror.

12. För att kunna passera genom cellmembran i tarmväggen.

13. Kött: Ungefär som i vår vävnad. Växter: En del har tillräckligt av en del 
essentiella aminosyror, för lite av andra. Vegetarianer bör kombinera 
olika typer av växter för att komplettera fördelningen av essentiella 
aminosyror.

14. Fettdropparna finfördelas, emulgeras, med hjälp av gallan. Då kommer de 
vattenlösliga enzymerna åt.

15. Bakterier dödas, cellväggar bryts ner, proteiner denatureras, maten 
knådas.

16. Galla samt enzymer från bukspottkörteln tillkommer. pH stiger.

17. Levern och bukspottkörteln

18. Avgiftning, lagra kolhydrater, bryta ner diverse ämnen

19. Finfördela (emulgera) fett.

20. Enzymer för att bryta ner proteiner/peptider och kolhydrater till mindre 
molekyler.
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21.  Förstora den uppsugande arean i tarmen.

22. Tarmens muskelrörelser - för att transportera matresterna framåt.

23. Slutlig nedbrytning, uppsugning av nyttiga ämnen.

24. Bakteriebearbetning av rester, uppsugning av vatten.

25. Stärkelse i brödet: Börjar brytas ner av amylas i saliven till maltos. Detta 
stoppas av den sura miljön i magsäcken, men nytt amylas kommer från 
bukspottkörteln, när maten hamnar i tolvfingertarmen. Sedan enzymet 
maltas i tunntarmen; maltosen blir till glukos, som kan tas upp av blodet. 
Fettet i margarin eller smör: I tolvfingertarmen finfördelas det av gallan 
och angrips av lipaser (fettspjälkande enzymer). Resultatet blir glycerol 
och fria fettsyror, som tas upp av cellerna i tarmväggen. Där bildas fetter 
igen, och de transporteras i stor utsträckning i lymfan. 
Protein i brödet och pålägget: I magsäcken till mellanlånga peptidkedjor 
av pepsin, sedan till korta peptidkedjor i tolvfingertarmen med hjälp av 
enzymer från bukspottkörteln, slutligen i stor utsträckning till fria 
aminosyror i tunntarmen; transporteras sedan med blodet.

26. Gastrin: Fylld magsäck stimuleras att producera mer magsyra. 
Sekretin: Utsöndras vid lågt pH i magsäcken, dämpar syraproduktionen, 
stimulerar bildning av slem samt enzymer från bukspottkörteln.

27. I tjocktarmen, framförallt, men även på hud, hornhinna, munhåla, 
luftvägar, urinvägar och könsorgan. Vi lever tillsammans med en stor 
mängd snälla och nyttiga bakterier. Vi förser bakterierna med näring, 
medan de bland annat ger oss vitaminer som inte vi själva kan bilda, och 
konkurrerar ut patogena (sjukdomsalstrande) bakterier.

28. Probiotika är levande mikroorganismer som vi får oss med födan, och 
som – åtminstone av somliga – anses ha en positiv effekt på hälsan. 
Prebiotika är ämnen som gynnar tarmfloran, t.ex. fibrer.

29. Äldre som tappar matbristen och alkoholister kan få brist på B12, folsyra 
(B9) och D-vitamin. D-vitaminbrist ökar risken för benskörhet, vissa 
cancerformer och depression. Hos personer med anorexia försvinner 
underhudsfettet, mensen upphör och hjärtat blir överansträngt. 

30. Anorexi: Stark avmagring, ofta som resultat av överdriven bantning. 
Bulimi: Hetsätning, ofta omväxlande med hårdbantning. Många 
bulimiker får så dåligt samvete av hetsätandet att de försöker kräkas upp 
maten igen.

31. Bulimikerna behåller ofta normalvikt p.g.a. att perioder av bantning 
växlar med perioder av hetsätning; hetsätandet och att bulimikern 
därefter kräks upp maten är förstås något han/hon ”smyger” med. 
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32. Se kartorna på s. 164 och 165. En generalisering är, att i länder med hög 
andel med näringsbrist, är överviktsproblemen inte så stora, och vice 
versa. Se dock Paraguay och Albanien! Näringsbrist är värst när den 
drabbar barn, för de behöver förstås näringsämnen för sin tillväxt. Brist 
ger därför hämmad fysisk utveckling och dessutom ett försvagat 
immunförsvar. Fetma ökar markant risken för högt blodtryck, 
hjärtkärlsjukdomar, diabetes typ 2, karies och åderförfettning. 

33. När man äter mycket fett krävs galla för finfördelningen. Galla lagras i 
gallblåsan, men om gallstenen täpper till uttransporten av galla blir det 
mycket smärtsamt. Så länge man inte äter fet mat krävs inte så mycket 
galla, förekomsten av gallsten/ar märks då inte.

34. Stress kan störa magsäckens funktion, så att det blir en inflammation, 
vilket gör att bakterierna lättare kan gå till attack och verkligen förstöra 
de slemproducerande cellerna.

35. a) Ansamling av levande, ofta giftproducerande, bakterier. 
b) Att gifterna, toxinerna, tål värme fastän bakterierna dödas.

36. I första hand genom den stora vätskeförlusten. Cirkulationsproblem; 
blodvolymen blir för liten i förhållande till blodkärlens volym bl.a. 
Dessutom rubbas saltbalansen.

37. Kokt vatten innehåller ju inte levande bakterier, dessutom kompenseras 
vätskeförlusten. Med salt återställs den rubbade saltbalansen, medan 
socker ger energi. 

Kapitel 17
1.  För många celler som behöver syre i förhållande till kroppens area och 

möjligheterna att få in syre genom enbart diffusion.

2.  Daggmaskar: Fuktig hud, transport av syre med hemoglobin i blodet. 
Insekter: Speciella luftrör, trakéer, till alla viktiga delar av kroppen. 
Fiskar: Gälar, där blodet tar upp syre löst i vattnet. 
Fåglar: Effektiva lungor där luften strömmar rätt igenom, med hjälp av 
luftsäckar.

3.  Blodet i gälarna rör sig i motsatt riktning mot hur vattnet passerar förbi 
lungorna. På så sätt kan en stor mängd syre överföras.

4.  En mängd små blåsor, alveoler, med tunn vävnad så att syre kan gå över 
från luften i alveolerna till blodet genom diffusion, och koldioxid 
tvärtom.

5.  Luftstrupen, som förgrenar sig till bronker. Innan luftstrupen förstås mun, 
näshåla och svalg.
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6.  Cilier: Transportera ut skräp. Broskringar: Hålla luftstrupen utspänd trots 
undertryck.

7.  Alveolerna: Rör sig från luften till blodet, binds till hemogobinet i de röda 
blodkropparna. Kapillärerna i vävnaderna: Rör sig från hemoglobinet i 
de röda blodkropparna till vävnadernas celler.

8.  Syret binder till järnet i hem-gruppen. Hela molekylen ändrar form en 
aning.

9.  kolmonoxid binder hårdare till hemoglobin än vad syre gör. En liten 
andel kolmonoxid i luften kan alltså blockera en stor andel av 
hemoglobinmolekylerna, dvs. vävnaderna får inte syre.

10. Både löst i blodplasman och bundet till hemoglobinet.

11. Syrebrist, koldioxidöverskott (lågt pH), och  – viktigast – lågt pH, som 
kan orsakas även av annat än koldioxidöverskott.

12. Muskelvävnaden måste kunna lagra stora syremängder för att kunna 
fungera medan djuret dyker.

13. Vid lägre pH i vävnaderna frigörs syre lättare från hemoglobinet.

14. Antalet röda blodkroppar och mängden myoglobin ökar, för att 
kompensera för den lägre syrgashalten. 

15. På djupt vatten är flera ämnen som kvävgas, på grund av det höga 
trycket, lösta i blod och vävnader. När trycket minskar vid uppstigning 
övergår dessa i gasform. Om uppstigningen sker för snabbt hinner 
kroppen inte ”vädra ut” gaserna. Dessa bildar bubblor och kan orsaka 
cirkulationsrubbningar och reaktioner i vävnaderna som ger bestående 
skador, ibland så svåra att de leder till döden.

Kapitel 18
1.  Kräftdjur: Öppet blodomlopp, hjärta i ryggpartiet.  

Daggmaskar: Slutet blodomlopp, många ”pulserande kärl”. Transport 
framåt kroppen i ryggkärlet, bakåt i bukkärlet. 
Fiskar: Slutet, tvårummigt hjärta, en ”slinga”. 
Groddjur: Dubbel ”slinga”, men trerummigt hjärta, alltså blandning av 
syrerikt och syrefattigt blod. 
Kräldjur: Liknande groddjur, men ibland bättre separation av syrerikt och 
syrefattigt blod.

2.  a) Öppet: Blodet ”skvalpar kring” i hela kroppshålan. Slutet: Blodet 
håller sig till blodkärlen. 
b) Enkelt: På ett komplett kretslopp passeras hjärtat en gång. Dubbelt: 
Två gånger.
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3.  Två förmak, två kammare.

4.  Segel: Ganska långa och ”trådiga” hinnor, mellan förmak och kammare. 
Fick: Som mer distinkta ventiler; mellan kammare och artär.

5.  60 –70 slag/minut.

6.  Första impulsgivaren är SA-noden i höger förmaks vägg. Viss fördröjning 
sker innan AV-noden aktiveras, och sedan sprids en impuls genom väggen 
mellan kamrarna, så att hela ”kammarpaketet” drar ihop sig samordnat. 
De elektriska impulserna kan registreras utanpå kroppen – EKG!

7.  Ökad slagvolym, ökad pulsfrekvens.

8.  Blodet har pressats genom kapillärerna, venerna har större sammanlagd 
volym än artärerna.

9.  Klaffar hindrar blodet att strömma baklänges, skelettmusklernas rörelse 
pressar fram blodet.

10. Jo, höger kammarens vägg är tunnare än den vänstra kammarens.

11. Brukar skrivas som ”lub-dup”, dvs. två ljud något olika i ton ganska tätt, 
och sedan en något längre paus. Motsvarar när segelklaffarna resp. 
fickklaffarna sluts, och tiden där emellan är alltså systole.

12. Artärer: För blodet från hjärtat. Vener: För blodet till hjärtat.

13. Samma vävnadslager, men venerna har tunnare väggar och inte lika 
kompakta vävnadslager som artärerna.

14. De tunna blodkärlen ute i vävnaderna. Här sker ämnesutbytet mellan 
blodet och vävnadscellerna.

15. Genom slutmuskler, sfinktrar, vid blodkärlens förgreningar.

16. Hjärtfrekvens: Både inneboende rytm och de autonoma nervsystemet 
(sympatiska ökar frekvensen, parasympatiska minskar; se kapitel 22).

 Blodtryck: Bl.a. tryckreceptorer i halsartärerna. Hormoner som reglerar 
urinmängden från njurarna.

17. Förse hjärtmuskeln med syre och näringsämnen.

18. Ca 70 cm3.

19. Ca 1 minut, dvs. minutvolymen blir 70 x 70 cm3, = 4 900 cm3, och man 
brukar säga att en vuxens blodvolym kan vara kring 5 liter.

20. Diffusion, ibland även aktiv transport.

21. Blodplasma resp. blodkroppar (blodceller).
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22. Från stamceller i benmärgen.

23. Ge lämplig osmotisk potential.

24. A: Antikropppar i blodplasman mot B; A-antigen på de röda 
blodkropparnas yta. 
B: Antikropppar i blodplasman mot A; B-antigen på de röda 
blodkropparnas yta. 
AB: Inga antikropppar i blodplasman mot blodkroppsantigen A eller B; 
A- och B-antigen på de röda blodkropparnas yta. 
0: Antikropppar i blodplasman mot både A och B; inga A- eller B-antigen 
på de röda blodkropparnas yta.   
Om en person får ”fel” blod ges vid transfusion, klumpar blodkropparna 
ihop sig. Då täpps kapillärerna till. De ihopklumpade blodcellerna bryts 
ner, och nedbrytningsprodukterna kan allvarligt skada njurarnas nefroner.

25. En Rh-negativ kvinna, gravid med ett Rh-positivt barn, bildar 
antikroppar mot barnets blod. Första graviditeten är inget problem, men 
för att nästa barn inte ska drabbas av en immunreaktion, får kvinnan 
efter första förlossningen en injektion med Rh-antikropppar. 

26. Det slutliga steget är att fibrinogen omvandlas till olösligt fibrin, då levras 
blodet. Omvandlingen katalyseras av trombin, som självt först måste 
bildas ur protrombin. För att det ska ske skickar skadad vävnad signaler 
som lockar till sig trombocyter (blodplättar), och från båda dessa skickas 
signaler som leder till omvandlingen protrombin è trombin.

27. Blodplasma utan fibrinogen, innehåller alltså vatten och diverse lösta 
ämnen. Proteiner, salter, glukos, aminosyror och liknande, hormoner, 
avfallsämnen…

28. Vätska pressas alltid ut i vävnaderna från kapillärarna, men allt återtas 
inte på "vensidan". Överskottsvätskan samlas i stället upp av lymfkärl.

29. Inlagring av fett och kalciumsalter i blodkärlens väggar. Motverkas av 
vettig kost, motion, i krislägen kolesterolsänkande läkemedel. 
Blodproppar kan fastna och täppa till kärlen, kan ge infarkt. Både 
hjärtinfarkt och motsvarande i hjärnan (som medför en typ av "stroke") 
är livshotande händelser.

30. Större risk för infarkter, även direkt bristning av kärl i hjärnan 
(hjärnblödning).

31. Stopp i något av hjärtats kranskärl. Kan leda till att hjärtats rytm störs - 
man kan förstås dö om hjärtat inte längre pumpar ordentligt.

32. Ödem, dvs. vätskeansamling i vävnaderna, eftersom inte tillräckligt med 
vatten tas tillbaka från vävnaderna till blodet med hjälp av osmos.
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33. "Blodbrist", dvs. låg halt hemoglobin. Kan bero på brist på järn, eller på 
vitamin B12. Järnomsättningen beror både på hur effektivt upptaget är i 
tarmen och hur mycket personen förlorar, t.ex. via 
menstruationsblödning.

34. Mest drastiskt: Bypass-operation. Man tar blodkärl från benet på 
patienten och ”kopplar förbi” det förträngda stället i något av 
kranskärlen. Det kräver att kirurgen går in genom bröstkorgen, alltså ett 
stort ingrepp. 
Enklare: ”Ballongvidgning”. Man går in via en artär och ”blåser upp” 
kranskärlet. Sedan sätter man ofta in ett litet rör av metalltrådsnät. 
Patienten kan lämna sjukhuset efter någon dag.

Kapitel 19
1.  Koldioxid, ammoniak.

2.  Ammoniak, urinsyra, urinämne.

3.  Daggmaskar: ”Trattar” med utförsgång vid varje segment 
Insekter: Malpighiska kärl, från kroppshålan till tarmen. 
Sötvattensfiskar: Långsmala njurar alldeles under ryggraden. Måste göra 
sig av med stora mängder utspädd urin. Ammoniak. 
Saltvattensfiskar: Gör av med små mängder koncentrerad urin. 
Ammoniak. 
Sköldpaddor: Urinsyra.

4.  Vatten: Njurar, svettning, utandningsluft. 
Koldioxid: Lungorna. 
Ammoniak: Omvandlas till urinämne i levern. Transport till njurarna och 
utsöndring via urinen.

5.  Till homeostasen hör även vatten- och saltbalansen. Överskott på vatten è 
större mängd urin, etc.

6.  Reglera vatten- och saltbalans samt blodtryck.

7.  Filtrering av blodet så att det bildas primärurin.

8.  Det som har filtrerats från blodet, alltså vatten och alla mindre molekyler 
i blodplasman, ca 150 liter/dygn.

9.  Glukos (i normala fall), vitaminer, aminosyror, natriumjoner.

10. Kalium- och vätejoner, gifter, läkemedelsrester.

11. I delen som är i njurbarken: återtagande av många nyttiga ämnen; efter 
Henles slinga: utsöndring av bl.a. gifter. I Henles slinga: återtagande av 
natriumklorid, samt av vatten genom osmos. I uppsamlingsröret: samma 
sak.
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12. Genom osmos – ökad halt natriumklorid medför lägre 
"vattenkoncentration" inne i en cell.

13. ADH bidrar till att minska vattenmängden i urinen. Annars kunde det 
bildas 20 liter urin per dygn, och då skulle vi vara tvungna att dricka 
motsvarande!

Kapitel 20
1.  Livet innebär ”äta eller ätas”, dvs. alla kan vara en näringsresurs för 

många parasiter. Om man inte kan hålla undan parasiterna kanske de tar 
över helt och hållet, dvs. man dör.

2.  Illasmakande ämnen, giftiga ämnen, locka till sig parasiterande djur, 
taggar osv. Vaxskikt, inkapsling av virusangripna celler.

3.  Ett försvar som reagerar ganska lika på allt främmande, oavsett om 
organismen har träffat på detta främmande tidigare eller ej.

4.  De kan försvara sig särskilt effektivt mot speciella angripare som de 
träffat på tidigare, olika i olika miljöer.

5.  Mag-tarmkanalen, luftvägarna, huden, ögonen.

6.  Hud m.m., vita blodkroppar som ”äter” bakterier etc., och det egentliga 
immunförsvaret.

7.  Huden: Ofta ”snälla” bakterier; Mag-tarmkanalen: Saliven är delvis 
bakteriedödande, magsaftens låga pH stoppar många organismer. 
Ögonen: Tårvätskan har det bakteriedödande enzymet lysozym.

8.  Makrofager, monocyter: Äter, presenterar för hjälparceller. 
Granulocyter: Olika typer har olika uppgifter; 
Neutrofila: Äter 
Eosinofila: Bekämpar parasitmaskar 
Basofila: Bildar histamin, heparin 
NK-celler: Bekämpar cancerceller och virusinfekterade kroppsceller 
Mastceller: I slemhinnor, bildar histamin och heparin 
Dendritiska celler: Dödar, presenterar för T-hjälparceller.’

9.  Infektion: Det vi drabbas av, dvs. t.ex. bakterier eller virus tränger in i 
kroppen. 
Inflammation: Försvarsreaktion från kroppen; ofta rodnad och svullnad.

10. Antigen: Ytegenskaper, särskilt på det som tränger in. 
Antikropp: Speciellt protein som bildas för att oskadliggöra det 
främmande.

11. Större delen är konstant, medan bindningsytan för antigen varierar.
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12. Bildas alltid i benmärgen. B-celler mognar där, och har som roll att 
producera antikroppar och bevara ”minnet” av vissa angripares antigen, 
och därmed vilka antikroppar som passar. 
T-celler mognar i Thymus (brässen). Hjälparceller samordnar, 
”Mördarceller” oskadliggör, Suppressorceller dämpar överdrifter i 
immunförsvaret. Även minnseceller.

13. Det finns mängder av B-celler som skulle kunna bilda antikroppar mot 
något speciellt antigen. När de träffar på ”sitt” antigen så omvandlas de 
till plasmaceller, och delar sig. Dessutom bildas minnesceller. 
Plasmacellerna bildar mängder av de speciella antikropparna.

14. Antikropparna fastnar på angriparna, vilket kan leda till att angriparna 
a) klumpar ihop sig – de blir på så sätt oskadliggjorda, 
b) ”märks” för makrofager - som äter upp dem, 
c) får cellmembranet förstört med hjälp av ”komplement”. 

15. De äter upp angripare, och presenterar dess antigen, ihop med sitt eget, 
för en T-hjälparcell. T-hjälparcellen drar sedan igång övriga celler.

16. a) Viruset hinner föröka sig så pass att man blir sjuk, men 
immunförsvaret hinner så småningom ikapp. 
b) Minnescellerna aktiveras så snabbt och sätter igång med antikropp-
produktion, att viruset knappast hinner föröka sig alls.

17. Det är fråga om många virus, och dessa muterar.

18. Immunförsvaret angriper egen vävnad. Ex. ledgångsreumatism, MS, 
diabetes, glutenintolerans.

19. Immunförsvaret uppfattar något ofarligt som ”farligt” och startar en 
inflammationsreaktion.

20. Pollen, djurdamm och diverse födoämnen.

21. Mastceller är överaktiva, men borde istället hindra parasiter. Histamin 
frisätts. Antigenet fastnar på antikroppar som sitter på mastcellerna, 
blåsor med histamin frigörs.

22. Den måste bl.a. hitta en lämplig plats att föröka sig på inuti 
värdorganismen, överleva attacker från värdorganismens immunförsvar 
och till sist ta sig ut ur den för att sprida sig vidare till nästa offer.

23. Dels tar antibiotika död på den egna, nyttiga bakteriefloran, dels kan 
bakterier utveckla resistens mot antibiotika om det används i stor 
omfattning – vilket är fallet, och som konsekvens kommer det till slut inte 
finnas några bakteriebekämpande läkemedel kvar att ta till. 

24. Det finns läkemedel som lindrar somliga virusinfektioner, som acyklovir 
mot herpes och AZT mot hiv. I dessa fall stör de virusets replikation. Det 
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finns också vaccin mot somliga infektioner, t.ex. kondylom (humant 
papillomvirus) som orsakar könsvårtor.

25. Immunförsvaret sätts ur spel, man kan drabbas av mängder med olika 
infektioner, som friska personer knappast störs av.

26. Immunförsvaret är allmänt nedsatt, så man kan inte försvara sig mot 
någon infektion över huvud taget.

Kapitel 21
1.  Hydrostatiskt, daggmaskar 

Yttre, leddjur 
Inre, främst ryggradsdjur.

2.  Brosk: Mjukare vävnad, Kompakt ben: Det ”hårda”, små celler med hård 
mellanmassa, Benmärg: Mjuk vävnad i hålrummet på ett kompakt ben.

3.  Senor, ligament (korsband), menisk.

4.  Barn växer, skador läker, man kan få cancer i skelettet.

5.  Tvärstrimmig skelettmuskulatur, de ”stora”, snabba men inte 
kontinuerliga rörelser. 
Glatt: Uthålliga men mer långsamma, ofta inbyggda i olika organ 
Tvärstrimmig hjärtmuskulatur, både snabb och uthållig.

6.  Böjer resp. sträcker en led.

7.  Kortvarigt: Ofta glykolys till mjölksyrajäsning. 
Långvarigt: Cellandning, ofta fettförbränning.

8.  Syret räcker inte till för att oskadliggöra mjölksyran efter det att man har 
jobbat väldigt hårt en stund.

9.  Det finns olika varianter av tvärstrimmig muskulatur, olika anpassade till 
snabba ruscher resp. mer uthålligt arbete. De snabba får oftast energi via 
mjölksyrajäsning.

10. Myosinhuvudena hakar i aktinet och vrids – muskeln drar ihop sig.

11. Att det finns ATP, så att myosinet kan släppa från aktinet, samt att en 
antagonistisk muskel drar ut den.

12. Statiskt: Muskeln (om än inte de enskilda fibrerna) är i stort sett lika hårt 
spänd hela tiden. Dynamiskt: Muskeln rör sig hela tiden, tänjs ut med 
hjälp av antagonisten, drar ihop sig igen, osv.

13. Här och där överlappar aktin- och myosintrådarna, vilket ger ett randigt 
intryck.
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14. Som tvärstrimmiga ”byxor”, alltså ganska korta och förgrenade celler.

15. Större muskelfibrer, alternativt fler mitokondrier och blodkärl.

16. ATP

Kapitel 22
1.  Nässeldjur: Decentraliserat nätverk, utspritt. 

Plattmaskar: Ansamling framtill, ”hjärna”, två huvudstammar bakåt i 
djuret 
Daggmaskar: Hjärna, bukgangliekedja 
Insekter: Hjärna, bukgangliekedja 
Ryggradsdjur: Hjärna, ryggmärg 
Obs. att man med ”hjärna” menar ansamling av nervceller framtill i 
djuret. Insekters och ryggradsdjurs hjärnor är knappast homologa organ!

2.  Djuret kan ge mer specifika svar på olika speciella sinnesintryck, än med 
ett utspritt nervsystem.

3.  Ett slag på knäet träffar en sena som fäster vid en muskel på lårets 
översida. Slaget registreras och sensoriska nerver skickar en signal till 
ryggmärgen. Där överförs signalen till motornerver som signalerar till 
muskeln att dra ihop sig. Det resulterar i att benets sträcks ut. 

4.  a) Centrala: Hjärnan och ryggmärgen; perifera: Resten. 
b) Sensoriska: Leder impulser från sinnesceller till CNS. Motoriska: Leder 
impulser från CNS till muskler. 
c) Somatiska: De motoriska nerver vi kan styra med viljan. Autonoma: 
Det vi inte kan styra med viljan. 
d) Två delar av det autonoma nervsystemet: Sympatiska: För kamp eller 
flykt: Aktivt hjärta, aktiva lungor, inaktiv tarm, inaktiva urinvägar. 
Parasympatiska: Lugna förhållanden. Dämpar hjärta och andning, 
stimulerar tarm och urinvägar. Båda systemen har motoriska nerver till 
alla viktiga inre organ, och de har alltså motsatt verkan på varje enskilt 
organ.

5.  Det parasympatiska är aktivt när kroppen befinner sig i vila och går på 
lågvarv. Det sympatiska är aktivt när kroppen anstränger sig fysiskt, och 
vid stress.

6.  När en björn anfaller, eller när du springer maraton, är det sympatiska 
systemet högaktivt. Det som sker är bl.a. att hjärtfrekvensen ökar, 
adrenalin och noradrenalin frisätts (= stresshormoner - se kapitel 24), 
pupillerna vidgas och mag- och tarmaktiviteten minskar.

7.  Det enteriska systemet arbetar ganska oberoende av CNS.
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8.  Om en reflex uteblir eller ger ett ryckigt muskelsvar, är det tecken på 
sjukdom eller skada i perifera eller centrala nervsystemet. 

9.  Dendrit: Kort inåtledande utskott på en nervcell. 
Axon: (Oftast) långt utåtledande utskott på en nervcell. 
Myelinskida: ”Fodral” av hoprullade gliaceller. 
Ganglier: Ansamlingar av nervceller.

10. Service åt nervcellerna, med bl.a. näringsämnen. Även skydd och isolering 
(speciellt i myelinskidan).

11. Fortskridande ”störning i jonbalansen”. Natrium strömmar in, och 
påverkar då natriumkanaler längre fram att också öppna sig. När det 
kommer in natrium ändras jonbalansen och därmed den elektriska 
spänningen över cellmembranet. Kanalerna för natrium stängs då, medan 
kanaler för kaliumjoner öppnas. Kalium strömmar ut, och då återställs 
den elektriska spänningen. Även kaliumkanalerna stängs. Sedan måste 
jonpumparna för aktiv transport arbeta så att halterna natrium- och 
kaliumjoner inuti resp. utanför cellen återställs. Tiden för detta är 
refraktärperioden, då ingen ny nervimpuls kan komma fram. Men alltså 
en ”fortgående störning i jonbalansen”.

12. När ”jonstörningen” kommer fram till synapsen, förbindelsen mot nästa 
nervcell, öppnas blåsor med transmittorsubstans. Detta ämnes molekyler 
rör sig över till nästa nervcell, och sätter sig på receptorproteiner, som 
samtidigt är jonkanaler för natrium, som då öppnas. Då strömmar 
natrium in, och det kan bli en ny fortgående störning i jonbalansen. Sedan 
bryts trasmittorsubstansen ner, men delarna förs tillbaka in i den första 
nervcellen och återanvänds.

13. Cellen måste upprätthålla skillnad i koncentration av natrium- och 
kaliumjoner mellan utanför den och inuti, och den skillnaden kan vare sig 
upprätthållas eller återställas efter en impuls utan aktiv transport.

14. Då förblir natriumkanalerna i ”mottagarcellen” öppna, och det skickas 
impulser hela tiden.

15. Grå substans: Nervcellernas cellkroppar. Vit: Nervcellernas utskott samt 
gliaceller.

16. Kommunikation mellan storhjärnans halvor.

17. Att sköta mer ”automatiska” funktioner i kroppen, samt dirigera olika 
impulser åt rätt håll.

18. Sådana som styr driftlivet: Sexualitet, aggression, rädsla, hunger, törst och 
stress. Även kroppstemperaturen.

19. Ett ”hjärnsystem” som innefattar flera av mellanhjärnans delar. Hanterar 
känslor, drifter och förmåga att upprätthålla homeostas.
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20. Vänstra hjärnhalvan är mer ”matematisk” och ”språklig”, högra mer 
”konstnärlig” och ”musikalisk”.

21. Av skallens ben och hjärnhinnorna.

22. Blodkärlen försörjer inte hjärnvävnaden direkt, utan all transport 
förmedlas av cerebrospinalvätskan.

23. Vätskan som fyller hålrummen inne i hjärnan och ryggmärgen och mellan 
hjärnan/ryggmärgen och hjärnhinnorna.

24. Ämnen som finns naturligt och som ger känsla av välbefinnande, bildas 
även så att vi kan stå emot alltför obehaglig smärta. Bildas också vid hård 
fysisk ansträngning.

25. Hippocampus och hjärnbarken. 

28. Först insomnande och ytlig sömn. Därefter djupsömn, och sedan växling 
mellan djupsömn och REM-sömn (med drömmar), tills man slutligan 
hamnar i mer ytlig sömn och vaknar.

29. Stroke är en blödning eller propp i hjärnvävnaden. Då blir delar av 
vävnaden utan blodförsörjning och dör. Symptomen varierar, beroende på 
vilken del av hjärnan som drabbas, men ensidig förlamning förekommer 
– att ena ansiktshalvan blir slapp, likaså arm och ben på den sidan. 
Risken att drabbas av stroke ökar med ålder, kost med hög halt mättade 
fetter och rökning. Det finns också ärftliga komponenter.

30. Inom t.ex. medicinsk vetenskap kan man alltid skapa nya ord för olika 
begrepp ganska fritt, när man (dvs. tongivande läkare i detta fall) är 
överens om att man behöver det. För att man ska kunna döma personer i 
domstol för narkotikabrott är det däremot nödvändigt att man exakt 
definierar vilka kemiska ämnen som det är straffbart att hantera. Det är 
inte i förening med rättssäkerhet att en domstol bestämmer ”från fall till 
fall” om ett visst kemiskt ämne ska räknas in bland narkotika.

31. Ämnena är så pass farliga, både för enskilda individer och för samhällets 
funktion som helhet, att man inte kan överlåta till enskilda personer att 
avgöra om man vill nyttja dem eller ej. En person som är 
narkotikaberoende har nämligen ingen fri vilja att sluta när som helst, 
och ofta kan man heller inte sköta ett arbete.

32. Ja, det finns nu belägg för att i alla fall cannabis gör det. Den som 
missbrukar i tonåren riskerar att behålla ”tonårshjärnan” livet ut, 
dessutom får man lägre IQ - beroende på en bestående hjärnskada. 

33. Vid 18 års ålder har man fortfarande sin ”tonårshjärna”, dvs. den är inte 
färdigutvecklad, vilket bl.a. innebär att belöningscentrum är överaktivt 
(kul att köra fort!) och kopplingen mellan hjärnans olika delar och 
frontalloberna, där förnuftet sitter, är inte färdiga än. Alltså tänker 
tonåringen inte efter före…
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Kapitel 23
1.  Magnetsinne, elektriskt sinne, ekosinne.

2.  Det är först när hjärnan har sållat intrycken och skickat iväg dem till 
medvetandet som vi förstår någonting.

3.  Beröring, tryck, vibration, temperatur, smärta.

4.  CNS skickar blockerande signaler.

5.  Ämnen i lösning. 

6.  Surt, salt, sött, beskt, umami.

7.  Mycket av ”smak” är egentligen lukt. Mest luktar alltså hallonen.

8.  Ämnen i gasfas.

9. Pigmentbägarögon, komplex/fasettögon, kameraögon.

10. Stavar: uppfattar ljusintensitet enbart, ser alltså i svartvitt. 
Tappar: Känsliga för olika färger, kombinationen ger färgseende.

11. Tapparna är av tre typer, mest känsliga för blått, grönt resp. rött ljus. Ett 
färgat föremål ger alltid en ”stimuleringskombination” för de tre olika 
typerna av tappar. Därför kan vi uppfatta många olika färgnyanser.

12. Hornhinnan: Skydd längst fram, även viss ljusbrytning. 
Lins: Ljusbrytning, avståndsinställning. 
Iris: Reglera pupillens storlek. 
Pupill: släppa in ljus mot näthinnan. 
Ciliarmuskeln: Styra linsens form och därmed avståndsinställningen. 
Näthinnan: Omvandla ljus till nervsignaler. 
Gula fläcken: Centrum för det skarpaste seendet (i starkt ljus, med 
tappar).

13. Större pupill, (bildning av mer rodopsin i stavarna).

14. Det måste finnas plats för nervtrådarna att lämna ögat, eftersom 
nervkopplingarna ligger framför näthinnans ljuskänsliga skikt. Hjärnan 
”tänker in” vad det borde vara för bild på blinda fläcken.

15. Om ciliarmuskeln drar ihop sig drar även linsen ihop sig och blir tjockare. 
Då bryter den ljus kraftigare än annars, och man ser skarpt på nära håll. 
En viss linsform ger skarp syn på ett visst avstånd.

16. Se även fråga 14. Nervkopplingarna från stavarna och tapparna befinner 
sig framför de ljuskänsliga cellerna!
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17. En foton träffar rodopsinet. Retinalet i den molekylen övergår från cis- 
till trans-form och lossnar då från opsinmolekylen, som blir aktiv. 
Opsinmolekylen medverkar till att stänga natriumportar – det blir en 
”omvänd” ändring av membranpotentialen, dock en nervimpuls.

18. Så länge det inte är total färgblindhet, dvs. att man bara ser i svartvitt 
p.g.a. bortfall av alla tappar, så är det oftast så att man saknar en typ av 
tappar, och därför får svårt att skilja mellan en del, men inte alla, färger.

19. Ytterörat: Öronmusslan, hörselgången, trumhinnan. 
Mellanörat: Hörselbenen, örontrumpeten. 
Innerörat: Hörselsnäckan samt jämviktsorganet med båggångar och 
hinnsäckar.

20. Hammaren, städet och stigbygeln. De överför vibrationer från 
trumhinnan till ovala fönstret.

21. Tryckutjämning

22. I det kortiska organet i snäckan. Hörselsinnescellernas hår stöter mot 
täckmembranet, vilket gör att jonkanaler öppnas è nervimpuls.

23. Båggångar rörelse, hinnsäckar läge.

24. Det uppstår en konflikt i hjärnan när den försöker tolka motstridig 
information från ögon och balansorgan. Ögonen ger information om att 
”läget är stabilt”, medan balansorganen registrerar kraftiga variationer i 
läge. Då centra för balans och illamående ligger nära varandra i 
hjärnstammen, spiller balanskaoset över i det område som tömmer 
magen.

Kapitel 24
1.  Tillväxt, ämnesomsättning, fortplantning, salt- och sockernivå.

2.  Negativ: Blodsocker, ämnesomsättningens allmänna hastighet. Positiv: 
Barnafödande (tills barnet har kommit ut).

3.  (Tallkottkörteln), Hypofysen (även med hypothalamus), Sköldkörteln, 
bisköldkörtlarna, bukspottkörteln, binjurarna, könskörtlarna (testiklar 
resp. äggstockar). Även bl.a. bildning i magsäcken, njurarna, moderkakan.

4. Bara en del vävnader har de rätta receptorerna.

5.  Antingen, när det gäller vattenlösliga hormoner, receptorer i 
cellmembranet, eller, när det gäller steroider, receptorer inne i cellen. 
Slutresultat genom ändrad enzymaktivering eller tillverkning av nya 
enzymer.
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6.  Blodsockerhalt, menstruationscykeln, kalciumhalt, ämnesomsättningens 
allmänna hastighet.

7.  Den bildar dels flera direktverkande hormoner, dels hormoner som styr 
andra hormonproducerande körtlar.

8.  Hypothalamus, via speciella signalämnen.

9.  Tallkottkörtlen med hormonet melatonin. Stor produktion i mörker, låg 
mitt på dagen.

10. a) Ämnesomsättningens allmänna hastighet, även delvis 
kalciumomsättningen. 
b) kalciumomsättning 
c) ”snabb stress”, via adrenalin 
d) ”långsiktig stress”, via kortikosteroider 
e) blodsockernivån.

11. Sköldkörteln.

12. Insulin och glukagon. Insulin får glukos att gå in i kroppens celler, även 
att omvandlas till glykogen i levern och musklerna och till fett i fettceller. 
Glukagon får glykogen i levern att omvandlas till glukos och föras ut i 
blodet. 

13. ”Sockersjuka”, diabetes mellitus, främst den som kallas 
”insulinberoende” eller ”typ 1”. Obehandlad: Stark törst, glukos i urinen, 
avmagring, trötthet, acetonluktande andedräkt. Leder till döden om den 
inte behandlas. Behandling: Först och främst injektion av insulin, även 
reglerad kost och motion, samt övervakning av blodsockernivån. Diabetes 
som inte direkt är insulinberoende, ”typ 2”, bryter ofta ut i mer mogen 
ålder, och kan i lindriga fall behandlas med bra kost och motion, och är 
något mer komplicerad att förklara.

14. Vid kortvarig stress utsöndras adrenalin och noradrenalin som ökar 
alarmberedskapen. DÅ ökar blodtryck och puls, och andningsvägarna 
vidgas - man är beredd att slåss eller fly. Samtidigt börjar bromshormoner 
bildas, så att kroppen kan återvända till normaltillståndet. Om stressen 
kvarstår (= långvarig stress), ökar aktiviteten i det parasympatiska 
systemet. Resultatet blir på sikt, att kroppen påverkas negativt – bl.a. 
försämras immunförsvaret och koncentrationsförmågan minskar.

15. Både att man kan bli förälder och s.k. sekundära könskaraktärer, dvs. 
”kvinnliga former” resp. basröst och skägg.

16. Start: Hypofysen skickar ut FSH, follikelstimulerande hormon. En blåsa i 
äggcellen, en follikel, växer till. Det kvinnliga hormonet östrogen 
produceras. Då bildas mer FSH och även LH (luteiseringshormon). Då 
sker ägglossning. Follikeln ombildas till gulkropp. 
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Sedan bildar gulkroppen även hormonet progesteron. 
Livmoderslemhinnan växer till. 
Östrogen och progesteron i kombination leder till stopp av produktionen 
av FSH och LH från hypofysen. 
Om det inte hamnar något befruktat ägg i livmodern så stoppas 
produktionen av progesteron, livmoderslemhinnan faller sönder och stöts 
ut: menstruation. 
När det inte bildas östrogen och progesteron startar hypofysen åter 
bildningen av FSH och LH, allt startar igen!

17. Kvinnan har höga halter av östrogen och progesteron, därför bildas inte 
FSH och LH i hypofysen.

18. P-piller innehåller östrogen och progesteron, som alltså påverkar 
hypofysen.

19. Hormonerna från testiklarna styr också utvecklingen av de hanliga s.k. 
sekundära könskaraktärerna.

20. De är ämnen som delvis liknar naturliga manliga könshormoner, men 
överbetonar musklernas tillväxt. Kanaliserar alltså aminosyror från 
proteiner i maten till uppbyggnad av större muskler. Annars förbränner vi 
överflödiga aminosyror, eller omvandlar dem till fett.

21. Stimulerar könskörtlarna till deras hormonproduktion och bildning/
frigörande av könsceller.

22. Struma innebär att sköldkörteln är förstorad, och beror på autoimmuna 
reaktioner eller jodbrist. Det kan antingen bero på överproduktion av 
sköldkörtelhormon (hypertyreos) eller för låg produktion (hypotyreos). 
Symptomen på hypertyreos är ökad ämnesomsättning som ger 
viktminskning, hög puls, svettningar och dålig sömn. Tillståndet 
behandlas med operation eller radioaktiv jod. Symptomen på hypotyreos 
är minskad ämnesomsättning och därför viktökning. Man blir frusen, 
trött, deprimerad och får koncentrationsproblem. Tillståndet behandlas 
med tyroxin i tabelttform.

Kapitel 25
1.  Den måste testas i många olika steg - först på försöksdjur, sedan kliniskt 

på människor.

2.  Försökspersoner delas slumpvis in i två grupper - den ena får behandling, 
den andra ”sockerpiller”. Vare sig patienter (försökspersoner) eller 
testledare vet vem som har fått vad. 

3.  Olika vävnader är olika täta, och släpper därför i varierande grad igenom 
röntgenstrålar. Benvävnad, t.ex. , syns bra på röntgenbilder just därför att 
den inte släpper igenom röntgenstrålar i någon större utsträckning.
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4.  EEG betyder elektroencefalografi och metoden ger en bild av aktiviteten i 
hjärnbarken (hjärna = encefalon på grekiska). Med EEG kan man t.ex. se 
om en patient har epilepsi.  
EKG står för elektrokardiografi och används för att visa hjärtcykeln. Med 
EKG kan man se avvikelser som tyder på sjukdom.

5.  Ofta tas blodprov och urinprov. I dessa ”kroppsvätskor” finns ämnen 
som kan avslöja sjukdom. Dessutom kan man räkna olika slags blodceller 
för att se om det handlar om blodbrist eller någon blodsjukdom; CRP och 
”sänka” kan visa på infektion. Ibland (beroende på symptom, 
naturligtvis) tas även avföringsprov som kan avslöja bl.a. tarmparasiter 
och magsår.   

6.  Plastikkirurgi är i första hand avsedd för att hjälpa personer som blivit 
brännskadade, eller har drabbats av sjukdom eller olycka att få tillbaka 
ett ”vanligt” utseende, men på senare år har det blivit allt vanligare att 
människor låter ändra sitt utseende av kosmetiska skäl. I dagens Sverige 
(2012) råder läkarbrist. Ska läkare som utbildats med skattemedel ägna 
sig åt den sortens verksamhet, så att patienter i verkligt behov av hjälp får 
vänta längre? Dessutom, ska vi uppmuntra den utseendefixering som 
råder, så att man inte ska känna sig nöjd med sitt medfödda utseende?

Kapitel 26
1.  Både spermien och ägget innehåller 23 kromosomer, en av varje sort. Men 

ägget innehåller dessutom mitokondrier, som i sig är bärare av genetisk 
information, samt hela det maskineri som sätter igång 
embryonalutvecklingen. 

2.  Testosteron för pojkar, östrogen för flickor.

3.  Diskussionsfråga; vägledning: 
Den sexuella identiteten består, utöver det biologiska könet, av ytterligare 
tre komponenter; könsidentitet, social könsroll och sexuell läggning. 
Den sexuella identiteten bestäms av genetiska faktorer, det samhälle vi 
lever i och den kulturella och sociala miljö som där råder. Exempel på 
faktorer som påverkar är lokala normer, föräldrar och kompisar men 
även kunskap och utbildning har stor betydelse, framför allt för den som 
känner sig utanför den heterosexuella normen.

4.  Omskärelse av kvinnor är alltid att betrakta som könsstympning och det 
är förbjudet enligt lag i Sverige. Också om ingreppet är utfört i ett annat 
land kan föräldrar dömas för att ha låtit könsstympa en dotter. Nyligen 
(hösten 2012) dömdes ett föräldrapar på just dessa grunder. Omskärelse 
av pojkar är fortfarande tillåtet, men det debatteras livligt om inte det 
borde förbjudas till dess individen är så gammal att han själv kan 
bestämma. I Tyskland har man infört förbud mot omskärelse av 
småpojkar, vilket lett till motsättningar – framförallt reagerar judiska och 
muslimska samfund mot den nya regeln. 
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5.  Kondom

6.  Minipiller innehåller bara hormonet gestagen, inget östrogen.

7.  Den svenska abortlagstiftningen innebär att kvinnan har ensam rätt att 
besluta om abort, fram till och med 18:e veckan. Enligt lagen får hennes 
beslut inte heller ifrågasättas. Om kvinnan (flickan) är över 15 år behöver 
hon heller inte informera sina föräldrar.
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