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Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida

Campus Virtual de la UB

Pregunta 1
Parcialment
correcte

Puntuació 0,67
sobre 1,00

Marca la
pregunta

Començat el dimecres, 4 desembre 2013, 19:55
Estat Acabat

Completat el dimecres, 4 desembre 2013, 20:10
Temps emprat 15 minuts 7 segons

Qualificació 7,92 sobre 10,00 (79%)

Relacioni la definició dels següents conceptes:

Relacione la definición de los siguientes conceptos:

Proteïnes del plasma
sintetitzades per les
cèl·lules plasmàtiques. 
Proteínas del plasma
sintetizadas por las
células plasmáticas.

Fibrinogen. (Fibrinógeno)

Precursor de les
plaquetes. 
Precursor de les
plaquetes

Megacariocit. (Megacariocito.)

Proteïnes que
representen el 60% del
total de les proteïnes
plasmàtiques. 
Proteínas que
representan el 60% del
total de las proteínas
plasmáticas.

Albúmines. (Albúminas.)

Transporta oxígen en
sang. 
Transporta oxígeno en
sangre

Glòbul vermell o hematia o eritròcit. (Glóbulo rojo o hematíe o eritrocito.)

Part líquida que s'obté
al centrifugar sang
total. 
Parte líquida que se
obtiene al centrifugar
sangre total.

sèrum. (Suero.)

Leucòcit més abundant
en la sang perifèrica

que augmenta en
infeccions bacterianes. 
Leucocito más
abundante el sangre
periférica que aumenta
en infecciones
bacterianas.

limfòcit. (Linfocito)

Part líquida que s'obté
al deixar reposar sang
total en un tub d'assaig
sense anticoagulant. 
Parte líquida que se
obtiene al dejar
reposar sangre total en
tubo de ensayo sin
anticoagulante.

plasma

Citocina que estimula
la síntesi d'eritròcits. 
Citocina que estimula
la síntesis de eritrocitos

eritropoetina (eritropoyetina)

Navegació pel
qüestionari

Acaba la revisió
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Pregunta 2
Parcialment
correcte

Puntuació 0,75
sobre 1,00

Marca la
pregunta

la síntesis de eritrocitos

Lloc de formació de les
cèl·lules de la sang
entre las 3-6 setmanes
de vida intrauterina 
Lugar de formación de
las células de la sangre
entre las 3-6 semanas
de vida intrauterina

Sac vitel·lí embrionari (saco vitelino embrionario)

Lloc de formació de les
cèl·lules de la sang
durant el periode
embrionari precoç (2n
trimestre intrauterí). 
Lugar de formación de
las células de la sangre
durante el periodo
embrionaro precoz (2o
trimestre de vida
intrauterina)

Fetge i melsa. (Hígado y bazo.)

Els factors que regulen
la leucopoesi. 
Factores que regulan
la leucopoyesis

factors estimulants de colònies. (factores estimulantes de colonias.)

Citocina que estimula
la síntesi de plaquetes.
Citocina que estimula
la síntesis de plaquetas

trombopoetina. (trombopoyetina.)

Davant una infecció viral l'organisme actua mitjançant mecanismes de defensa intracel·lular.
Relacioni les descripcions amb el tipus de cèl·lula o molècula química:

Ante una infección viral, el organismo actua mediante mecanismos de defensa intracelular. Relacione
las descripciones con el tipo celular o molécula química:

Pirògen 
Pirógeno

Macròfags

Fagociten virus i inserten fragments de l'antigen viral a les
molècules CMH classe II de la seva membrana 
ingieren virus e insertan fragmentos de antígeno viral en la
moléculas CMH de clase II de sus membranas

Macròfags

Actuan com opsonines, revestint les particules virals per a
facilitar-ne la fagocitosi. 
actuan como opsoninas revistiendo las partículas virales
para facilitar su fagocitosis

Interleucina-1

enzims citotòxics que indueixen apoptosi 
enzimas citotóxicas que inducen apoptosis

granzimes

Citocina que ocasiona vasodilatació, augment de la
permeabilitat capil·lar i broncoconstricció.
Citocina que ocasionavasodilatación, aumento de la
permeabilidad capilar y broncoconstricción

histamina

Citocina antiviral 
Citocina antiviral

Interferó

S'uneixen al complrex l'antigen viral - molècules CMH tipus
II de les cèl·lules presentadores d'antigen 
se unen al antigeno viral unido a las moléculas CMH tipus
II de las células presentadoras de antígeno

Limfòcits T col·laboradors o helper

Reconeixen el complex antigen viral i molècula CMH tipus I
de les cèl·lules del nostre organisme infectades i les
destrueixen 
reconcocen el complejo viral y molécula CMH tipo I de las
células de nuestro organismo infectadas y las destruyen

Limfòcits T citotòxics i cèl·lules NK
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Pregunta 3
Parcialment
correcte

Puntuació 0,50
sobre 1,00

Marca la
pregunta

Pregunta 4
Parcialment
correcte

Puntuació 0,20
sobre 1,00

Marca la
pregunta

Pregunta 5
Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Marca la
pregunta

Relacioni les següents cèl·lules o mediadors químics amb la seva funció o mecanisme d'acció.
Relacione la siguientes células o mediadores químicos con su función o mecanismo de acción.

Limfòcits NK
Linfocitos NK

Cél·lula citotòxica (célula citotóxica)

Anticossos 
Anticuerpos

Proteïna del porus de membrana formada per les cèl·lules NK i limfòcits T.

Neutròfils

Neutròfils

Citocina alliberada per macròfags que indueix febre (pirogen)

Linfocines Citocines alliberades pels limfòcits T

Interleucina-1 Citocines alliberades pels limfòcits T

Complex d'atac a la
membrana 
Complejo de
ataque a la
membrana

Proteïna del porus de membrana formada per les cèl·lules NK i limfòcits T.

perforina
perforina

Citocines alliberades pels limfòcits T

Macròfags 
Macrófagos

Cèl·lula presentadora d'antigen (célula presentadora de antígeno)

Basòfils i mastòcits
Basófilos y
mastocitos

Cèl·lules que alliberen histamina, heparina i altres mediadors de la inflamació

Limfòcits T
citotòxics 
Limfocitos T
citotóxicos

Cél·lula citotòxica (célula citotóxica)

En la formació del tap plaquetari, el ADP  alliberat per les

plaquetes ajuda a convertir els fosfolípids plaquetars en tromboxà A2 , el qual activa 

la cicatrització de les ferides .

Les cel·lules endotelials no lesionades sintetitzen serotonina  i secreten proteina C
els quals inhibeixen l'adhesió plaquetar en els vasos sans. 

 En la formación del tapón plaquetario, el (factor activador plaquetario (PAF) - ADP - fibrinógeno)
liberado por las plaquetas ayudan a concertir los fosfolípidos plaquetares en (factor tisular activado -
tromboxano A2 - PDGF), el cual activa (la cicatrización de las heridas - la agregación plaquetar - la
retracción del coágulo).Las células endoteliales no lesionadas sintetizan (serotonina - prostaciclina -
calcio) i secretan ( bradicinina - proteïna C - óxido nítrico) los cuales inhiben la adhesión plaquetar en
los vasos sanos.

 La primera fase de l'hemostàsia és la

La primera fase de la hemostasia es la

Trieu-ne una:
a. Activació de les plaquetes. 

Activación de las plaquetas.
b. Formació del tap plaquetari.

Formación del tapón plaquetario.
c. Vasoconstricció.

Vasoconstricción. 
d. Coagulació. 

Coagulación.
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Pregunta 6
Parcialment
correcte

Puntuació 0,80
sobre 1,00

Marca la
pregunta

Pregunta 7
Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Marca la
pregunta

Pregunta 8
Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Marca la
pregunta

Pregunta 9
Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Sense resposta

L'eritropoesi és el procés de síntesi  dels glòbuls vermells. És un procés que està regulat

per un sistema de retroalimentació positiva  on el dèficit d'oxigen tissular (hipòxia) estimula

secreció de eritropoetina  en el ronyó , que estimula la síntesi de glòbuls

vermells al moll de l'os .

La eritropoyesis es el proceso es el proceso de (síntesis - degradación) de los glóbulos rojos. Es un
proceso que está regulado por un sistema de retroalimentación (negativa - positiva), en el cual el
déficit de oxígeno tisular (hipoxia) estimula la secreción de (eritropoyetina - trombopoyetina -
hemoglobina) en el/la (hígado - medula ósea - riñón), lo cual estimula síntesis de glóbulos rojos en
el/la (hígado - medula ósea - riñón).

Relacioni els resultats de la tipificació sanguínia amb el grup sanguini:

Relacione el resultado de la tipificación sanguínea con el grupo sanguíneo

Els eritròcits no han aglutinat ni al posar-hi serum anti A, ni amb el serum
anti B, ni amb el serum anti Rh.
Los eritrocitos no han aglutinado ni al poner suero anti-A ni suero anti-B
ni con el suero anti-Rh.

Grup 0 Rh negatiu

Els eritròcits han aglutinant amb el serum anti B i anti Rh, però no amb el
serum anti-A.
Los eritrocitos han aglutinado con el suero anti-B y anti-Rh , pero no con
el suero anti-A.

Grup B Rh positiu

Els eritròcits no han aglutinat ni al posar-hi serum anti A i ni amb el
serum anti B, però si amb el serun anti Rh.
Los eritrocitos no han aglutinado ni al poner suero anti-A ni suero anti-B,
pero si con el suero anti-Rh.

Grup 0 Rh positiu

Els eritròcits han aglutinat al posar-hi serum anti A, serum anti B però no
amb el serum anti-Rh.
Los eritrocitos han aglutinado al poner suero anti-A, suero anti-B pero no
con el suero anti-Rh.

Grup AB Rh negatiu

Els eritròcits han aglutinat al posar-hi serum anti A, serum anti B i serum
anti-Rh.
Los eritrocitos han aglutinado al poner suero anti-A, suero anti-B y suero
anti-Rh.

Grup AB Rh positiu

Els eritròcits han aglutinat amb el serum anti-A però no amb el serum anti
B ni amb el serum anti Rh.
Los eritrocitos han aglutinado con el suero anti-A , pero no con el suero
anti-B, ni el suero anti-Rh.

Grup A Rh negatiu

Indiqui quin dels següents processos donaria lloca a una immunodeficiència més greu:
Indique cuál de los siguientes procesos ocasionaría una inmunodeficiencia más grave:

Trieu-ne una:
a. falta de cèl·lules T cola·laboradores

falta de células T colaboradoras. 
b. falta d'anticossos IgG. 

falta de anticuerpos IgG.
c. falta de neurotrófilos. 

falta de neutrófilos.
d. falta de células B. 

falta de células B.

Sense resposta

Indiqui quina de les següents molècules pot opsonitzar antígens:

Indique cuál de las siguientes moléculas puede opsonitar antígenos:

Trieu-ne una:
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Heu entrat com Lopez Lopez Alejandro (Sortida)

1314F

Marca la
pregunta

Pregunta 10
Correcte

Puntuació 1,00
sobre 1,00

Marca la
pregunta

a. Histamina
b. Anticossos.

Anticuerpos. 
c. IBradicinina
d. interferó

Sense resposta

En relació a la immunitat humoral, indiquin la resposta FALSA:

Con relación a la inmunidad humoral indique la respuesta FALSA:

Trieu-ne una:
a. Pot proporcionar immunitat passiva quan es transfereix d'una persona a una altra.

Puede proporcionar inmunidad pasiva cuando se transfiere de una persona a otra.
b. Implica a anticossos.

Implica a anticuerpos.
c. Implica a cèl·lules T col·laboradores.

Implica a células T colaboradoras. 
d. Implica limfòcits B de memòria.

Implica linfocitos B de memoria.

Sense resposta

Acaba la revisió

https://campusvirtual2.ub.edu/user/profile.php?id=102968
https://campusvirtual2.ub.edu/login/logout.php?sesskey=2b3078Vlqr
https://campusvirtual2.ub.edu/course/view.php?id=140
https://campusvirtual2.ub.edu/mod/quiz/view.php?id=292589

