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L'atropina és un antagonista colinèrgic que bloqueja els receptors muscarínics. Indiqui quin és el seu
efecte en diferents parts del nostre organisme els següents efectes

La atropina es un antagonista colinérgico que bloquea los receptores muscarínicos. Indique cuál es
su efecto en diferentes partes de nuestro organismo los siguientes efectos .

a nivell de la musculatura del tub
digestiu ocasiona ...

a nivel de la musculatura del tubo
digestivo ocasiona ....

contracció muscular

a les glàndules salivals
.......................... la seva secreció

disminueix (disminuye)

A nivell pupil·lar ocasiona .....

A nivel pupilar ocasiona ...
midriasi

a nivell cardíac ...

A nivel cardíaco ...
taquicardia (aumento del número de los latidos cardíacos)

Indiqui quines de les següents són característiques del sistema nerviós simpàtic, del sistema nerviós
parasimpàtic o ambdós.
Indique cual de las siguientes son características del sistema nervioso simpático, del sistema
nervioso parasimpático o de ambos.

Els receptors postsinàptics poden ser alfa o beta adrenèrgics. 
Los receptores postsinápticos pueden ser alfa o beta
adrenérgicos

Sistema nerviós simpàtic

Les fibres colinèrgiques que inerven les glàndules sudoripares
són fibres del ... 
Las fibras colinérgicas que inervan las glàndulas sudoríparas
son fibras del ...

Sistema nerviós parasimpàtic

La majoria de neurones postganglionars secreten noradrenalina.
La mayoria de neuronas posganglionares secretan
noradrenalina

Sistema nerviós simpàtic

Les fibres postganglionars adrenèrgiques són les fibres del ...
Las fibras postganglionars adrenérgicas son las fibras del ...

Sistema nerviós simpàtic

Les fibres postganglionars colinèrgiques són les fibres del ...
Las fibras postganglionars colinèrgiques son las fibras del ...

Sistema nerviós parasimpàtic

Les neurones postganglionars secreten acetilcolina. 
Las neuronas posganglionares secretan acetilcolina

Sistema nerviós parasimpàtic

La medul·la suprarrenal està associada al ... 
La médula suprarrenal està asociada al ...

Sistema nerviós simpàtic

Les neurones preganglionars utilitzen com a neurotransmissor
l'acetilcolina. 
Las neuronas preganglionares utilizan la acetilcolina como
neurotransmisor.

Ambdós

Navegació pel
qüestionari

Acaba la revisió
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Els receptors postsinàptics poden ser nicotínics o muscarínics. 
Los receptores postsinápticos pueden ser nicotínicos o
muscarínicos

Sistema nerviós parasimpàtic

Les fibres preganglionars s'originen a la medul·la toraco-lumbar.
Las fibras preganglionares se originan en las médula tóraco-
lumbar

Sistema nerviós simpàtic

El nervi vague (X parell cranial) conté el 75% de les seves
fibres. 
El nervio vago (X par craneal) contiene el 75% de sus fibras

Sistema nerviós parasimpàtic

Les fibres preganglionars són llargues perquè en la majoria de
casos el gangli està situat prop de l'òrgan efector. 
Las fibras preganglionares son largas porqué en la mayoría de
casos el ganglio está situado cerca del órgano efector

Sistema nerviós parasimpàtic

Indiqui si les afirmacions són vertaderes o falses:

Indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas

La endolinfa conté una concentració de K+ menor que la que trobem en la resta de
líquids extracel·lulars.

La endolinfa contiene una concentración de K+ menor a la que encontramos en el
resto de líquidos extracel·lulares.

Fals

Els receptors sensorials dels òrgans otolítics estan situats a les màcules.

Los receptores sensoriales de los órganos otolíticos se encuentran en las máculas
Vertader

Parlem de despolarització de la membrana quan augmenta la diferència de potecial
entre LEC i el LIC. Hablamos de despolarización de la membrana cuando aumenta
la diferencia de potencial entre el LIC y el LEC.

Fals

El sàcul i l'utricle responen a canvis en l'acceleració rotacional.

El sáculo y el utrículo responden a cambios en la aceleración rotacional.
Fals

Els receptors sensorials dels conductes semicirculars es troben situats a les
ampolles. 

Los receptores sensoriales de los conductos semicirculares se encuentran en la
ampollas.

Fals

Els òrgans otolítics responen a canvis en l'acceleració lineal.

Los órganos otolíticos responden a la aceleración lineal.
Vertader

Els receptors sensorials de l'orella interna són:

Los receptores sensoriales del oído interno son:

Trieu-ne una:
a. el sàcul i l'utricle

el sáculo y el utrículo
b. les cèl·lules ciliades

las células ciliadas 
c. els canals semicirculars

los canales semicirculares
d. els canals semicirculars, el sàcul i l'utricle

los canales semicirculares, el sáculo y el utrículo

Sense resposta

Quines estructures del sistema vestibular detecten l'acceleració rotacional?

¿Qué estructuras del sistema vestibular detectan la aceleración rotacional?

Trieu-ne una:
a. crestes i canals semicirculars

crestas y canales semicirculares 
b. màcules del sàcul i l'utricle
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Puntuació 1,00
sobre 1,00

Marca la
pregunta

máculas y, sáculo y utrículo
c. endolimfa i otòlits

endolinfa y otolitos
d. màcules i crestes

máculas y crestas

Sense resposta

La transmissió del dolor agut o ràpid es realitza a través de fibres petites ...

La transmisión del dolor agudo o rápido se efectua a través de fibras pequeñas ...

 

Trieu-ne una:
a. mielíniques C

mielíniques C
b. mielíniques A delta

mielíniques A delta 
  

c. amielínicas C
amielínicas C

d. amielíniques A delta
amielíniques A delta

Sense resposta

En relació al còrtex cerebral, relacioni els següents conceptes:

Con relación al córtex, relacione los siguientes conceptos:

Àrea visual primària lòbul occipital  

Àrea auditiva primària lòbul temporal  

Àrea motora primària circumvolució precentral o prerolàndicadel lòbul frontal  

Àrea somatosensitiva primària. circumvolució postcentral o postrolándica del lòbul parietal  

Àrea premotora àrea d'associació  

Àrees del llenguatge hemisferi esquerre (izquierdo), majoritàriament  

Indiqui si les afirmacions són vertaderes o falses:

Indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas

La càrrega negativa del LIC està determinada, en gran part, per la presència de
grans proteïnes plasmàtiques i ions fosfat. La cárga negativa del LIC está
determinada, en su mayoría, por la presencia de grandes proteínas plasmáticas e
iones fosfato 

Vertader

Parlem de despolarització de la membrana quan augmenta la diferència de potecial
entre LEC i el LIC. Hablamos de despolarización de la membrana cuando aumenta
la diferencia de potencial entre el LIC y el LEC. 

Fals

Per induir un canvi en el potencial de membrana en repòs, es necessari modificar
la concentració d'un ió determinat en el LIC i el LEC . Para inducir un cambio en el
potencial de membrana de reposo, es preciso modificar la concentración de un ión
determinado en el LIC y en el LEC. 

Fals

Només les cèl·lules que poden generar un senyal elèctric tipus potencial d'acció
tenen potencial de membrana en repòs. Solo las células con capacidad de generar
una señal eléctrica tipo potencial de acción tienen potencial de membrana en
reposo 

Fals

El LIC i el LEC es troben en desequilibri elèctric. El LIC y el LEC se encuentran en
desequilibrio eléctrico

Vertader

El potencial de membrana en repòs està determinat per el gradient de concentració
dels ions i la permeabilitat de la membrana per a aquests ions. El potencial de
membrana en reposo está determinado por el gradiente de concentración de los

Vertader
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Correcte

Puntuació 1,00
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iones y la permeabilidad de la membrana a estos iones.

En relació al potencial d'acció, indiqui la resposta correcta

Con relación al potencial de acciñon, indique la respuesta correcta

Trieu-ne una:
a. Durant el període refractari relatiu augmenta la permeabilitat al Na+.

Durante el período refractario relativo aumenta la permeabilidad al Na+.

b. Durant la repolarització augmenta la permeabilitat al K+.
Durant la repolarització augmenta la permeabilitat al K+.

c. L'augment a la permeabilitat al Ca2+ és l'estímul que desencadena el potencial d'acció en les
neurones.
El aumento de la permeabilitat al Ca2+ es el estímulo que desencadena el potencial de acción en las
neuronas. 

d. Durant el període refractari absolut un estímul suprallindar pot desencadenar un nou potencial
d'acció.
Durante el período refractario absoluto estímulo supraumbral puede desencadenar un nuevo
potencial de acción

Sense resposta

En relació al reflex miotàtic o d'estirament indiqui si les afirmacions són vertaderes o falses:

Con relación al reflejo miotático o de estiramiento indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas

És un reflex polisinàptic.

Es un reflejo polisináptico.
Fals  

La resposta a l’estímul és la contracció del múscul esquelètic efector

La respuesta al estímulo es la contracción del músculo esquelético efector.
Vertader  

És responsable de mantenir el to muscular quan el múscul està en repòs.

Es el responsable del mantenimiento del tono muscular con el músculo en
reposo.

Vertader  

L’estímul que desencadena el reflex és la tensió muscular per contracció.

El estímulo que desencadena la respuesta es la tensión muscular por
contracción

Vertader  

El receptor s’anomena fus muscular i és un receptor d’estirament.

El receptor es el huso muscular y es un receptor de estiramiento.
Vertader  

Indiqui la resposta correcta:
Indique la respuesta correcta:

Trieu-ne una:
a. La modalitat sensitiva depèn de la intensitat de l'estímul. 

La modalidad sensitiva depende de la intensidad del estímulo.
b. La freqüència de potencials d'acció és proporcional a la intensitat de l'estímul. 

La frecuencia de potenciales de acción es proporcional a la intensidad de un estímulo. 
c. La característica més important dels nociceptors és la seva capacitat d'adaptació.

La característica més importante de los nociceptores es su capacidad de adaptación
d. La intensitat i duració dels estímuls no modifiquen les característiques dels potencials de

receptor. 
La intensidad y duración de los estímulos no modifican las características del potencial de receptor.

Sense resposta

Els reflexos de flexió a les extremitats inferiors s'acostumen a acompanyar pel ...

Los reflejos de flexión en las extremidades inferiores suelen acompañarse por el ...

 

Trieu-ne una:
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Puntuat sobre 1,00

Marca la
pregunta

a. reflex d'extensió creuat.
reflejo de extensión cruzado 
  

b. reflex d'inhibició recíproca.
reflejo de inhibición recíproca. 

c. reflex d'extensió.
reflejo de extensión.

d. reflex de tensió.
reflejo de tensión

Sense resposta

L'àrea de la retina que sols conté cons i té la màxima agudesa visual s'anomena:

El àrea de la retina que contienen solo conos y tiene la agudeza visual máxima se denomina:

Trieu-ne una:
a. Nervi òptic. 

Nervio óptico
b. Papil·la òptica. 

Papila óptica
c. Disc òptic 

Disco óptico
d. Fóvea.

Fóvea 

Sense resposta

Indiqui la resposta correcta:

Indique la respuesta CORRECTA:

Trieu-ne una:
a. Les fibres que provenen de la retina temporal de cada ull es creuen al quiasma òptic.

Las fibras que provienen de la retina temporal de cada ojo se cruzan en el quiasma óptico.
b. El múscul cliliar és el responsable que el cristal·lí pugui variar la seva corbatura .

El músculo ciliar es el responsable de que el cristalino pueda variar su curvatura. 
c. Els axons dels fotoreceptors formen el n. òptic.

Los axones de los fotorreceptores forman el n. óptico.
d. En distancies inferiors a 6 m la profunditat de camp depen de la posició del cristal·lí.

En distancias inferiores a 6 m la profundidad de campo depende de la posición del cristalino.

Sense resposta

En relació a la fototransducció, relacioni les dues columnes:

Con relación a la fototransducción, relacione las dos columnas

El/la {1:MULTICHOICE:%-20%opsina#~=retinal~%-20%GMPc~%-20%transducina} és un derivat de
la vitamina A, que està unit a la/el
{1:MULTICHOICE:=opsina~%-20%retinal~%-20%GMPc~%-20%transducina} formant la molècula de
rodopsina, el fotopigment dels {1:MULTICHOICE:=bastons~%-20%cons}. La isomerització consisteix
en el canvi d'estructura isomèrica del retinal passant de {1:MULTICHOICE:=cis-retinal~%-20%trans-
retinal} a {1:MULTICHOICE:%-20%cis-retinal~=trans-retinal} amb l'absorció de la llum. Aquest canvi
estructural comporta que el retinal es separi de
la/el{1:MULTICHOICE:=opsina#~%-20%rodopsina~%-20%membrana cel·lular~%-20%transducina},
fenòmen conegut com {1:MULTICHOICE:%-20%isomerització~=blanquejament~%-20%regeneració}.

El/la (opsina-retinal-GMPc-transducina) es un derivado de la vitamina A que está unido al/a la
(opsina-retinal-GMPc-transducina) formando la molécula de rodopsina, el fotopigmento de los
(bastones-conos). La isomerización consiste en el cambio de estructura isométrica del retinal
pasando de (cis-retinal - trans-retinal) a (cis-retinal - trans-retinal) tras la absorción de la luz. Este
cambio estructural comporta que el retinal se separe de la/el (opsina-rodopsina-membrana celular-
transducina), fenómeno conocido como (isomerización-blanqueamiento-regeneración)

Quan el retinal s'activa
s'allibera l'opsina de la
rodopsina, fenomen
conegut com ...

Cuando el retinal se
activa se libera la
opsina de la rodopsina,

Tria...
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fenómeno conocido
como ...

La rodopsina és el
fotopigment dels
bastons i està
composat per un
derivat de la vitamina A
anomenat....

La rodopsina es el
fotopigmento de los
bastones compuesto
por un derivado de la
vitamina A llamado ...

Tria...

El canvi del retinal de
cis-retinal a trans-
retinal es
conseqüència de :

El cambio de cis-retinal
a trans-retinal  es
consecuencia de

Tria...

El canvi del retinal de
cis-retinal a trans-
retinal s'anomena:

El cambio de cis-retinal
a trans-retinal se
denomina

Tria...

Acaba la revisió
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