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Indique cuál de las siguientes fibras libera noradrenalina

Trieu-ne una:
a. Fibras parasimpáticas postganglionares en los bronquios
b. Fibras simpáticas preganglionares en las glándulas sudoríparas
c. Fibras parasimpáticas preganglionares
d. Fibras simpáticas posganglionares en el corazón 

Sense resposta

¿En cuál de las siguientes funciones del sistema nervioso simpático intervienen los receptores
adrenérgicos beta 2?

Trieu-ne una:
a. Aumento de la fuerza de contracción del miocardio
b. Constricción del músculo liso vascular
c. dilatación de la pupila (midriasis)
d. Dilatación del músculo liso bronquial 

Sense resposta

Indiqui quina de les següents cèl·lules receptores sensorials tenen a la seva membrana canals ionics
de comporta mecànica:

Indique cual de las siguientes células receptoras sensoriales tienen en su membrana canales de
iónicos  de compuerta mecánica:

Trieu-ne una:
a. Els quimiorreceptors.

Los quimiorreceptors

b. Els cons
Los conos

c. Les cèl·lules ciliades de l'òrgan de Corti.
Las células ciliadas del órgano de Corti.

d. Los osmorreceptores
Los osmorreceptores

Sense resposta

Els òrgans otolítics són:

Los órganos otolíticos són: 

Trieu-ne una:
a. els conductes semicirculars

los conductos semicirculares
b. la còclea

la cóclea
c. la cadena d'ossets

la cadena de huesecillos
d. el sàcul i l'utricle

el sáculo i el utrículo

Navegació pel
qüestionari

Acaba la revisió
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Sense resposta

Quines estructures del sistema vestibular detecten l'acceleració rotacional?

¿Qué estructuras del sistema vestibular detectan la aceleración rotacional?

Trieu-ne una:
a. màcules i crestes

máculas y crestas 
b. màcules del sàcul i l'utricle

máculas y, sáculo y utrículo
c. endolimfa i otòlits

endolinfa y otolitos
d. crestes i canals semicirculars

crestas y canales semicirculares

Sense resposta

A la banya posterior medul·lar les fibres que transporten el dolor fan sinàpsi amb la segona neurona
sensitiva i alliberen, entre d'altres, el neurotransmissor ....

En el asta posterior medular las fibras que transportan el dolor hacen sinápsis con la segunda
neurona sensitiva y liberan, entre otros, el neurotransmisor ...

 

 

Trieu-ne una:
a. Substància P 

Sustancia P 

  
b. serotonina 

serotonina 

 
c. acetilcolina 

acetilcolina
d. GABA 

GABA 

Sense resposta

En relació al còrtex cerebral, relacioni els següents conceptes:

Con relación al córtex, relacione los siguientes conceptos:

Àrees del llenguatge hemisferi esquerre (izquierdo), majoritàriament  

Àrea auditiva primària lòbul temporal  

Àrea visual primària lòbul occipital  

Àrea motora primària tàlem  

Àrea premotora àrea d'associació  

Àrea somatosensitiva primària. circumvolució postcentral o postrolándica del lòbul parietal  

El concepte "conducció saltatoria" fa referència a:
El concepto "conducción saltatoria" hace referencia a:

Trieu-ne una:
a. la conducció del potencial d'acció a través dels axons mielínics 
b. la conducció del potencial d'acció a través de les dentrites
c. la conducció del potencial d'acció a través de la sinapsi
d. la conducció dels potencial graduats

Sense resposta
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Si en el líquid extracel·lular (LEC) augmenta la concentració de potassi, el potencial de membrana en
repòs:

Si en el líquido extracelular LEC aumenta la concentración de potasio, el potencial de membrana en
reposo:

Trieu-ne una:
a. Depèn de l'activitat de la bomba sodi/potasi ATPasa.

Depende de la actividad de la Bomba sodio/potasio ATPasa.
b. Depèn de la concentració de sodi extracel·lular.

Depende de la concentración de sodio extracelular.
c. S'allunya de 0 mV, es torna més negatiu o s'hiperpolaritza.

Se aleja de 0 mV, se vuelve más negativo o se hiperpolariza.
d. S'apropa a 0 mV, es torna menys negatiu o es despolaritza.

Se acerca a 0mV,  se vuelve menos negativo o se despolariza. 

Sense resposta

El reflex fotomotor consisteix en la constricció (miosis) pupil·lar en resposta a un estímul lumínic. La
via eferent sensitiva d'aquest reflex és:

El reflejo fotomotor consiste en la constrición (miosis) pupilar en respuesta a un estímulo lumínico. La
vía eferente de este reflejo es:

Trieu-ne una:
a. fibres simpàtiques que viatgen pel VII parell cranial
b. fibres parasimpàtiques que viatgen pel VIII parell cranial. 
c. fibres simpàtiques que viatgen pel II parell cranial
d. fibres parasimpàtiques que viatgen pel III parell cranial,

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:
a. reflex d'inhibició recíproca.

reflejo de inhibición recíproca. 

b. reflex de tensió.
reflejo de tensión

c. reflex d'extensió.
reflejo de extensión.

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

Sense resposta

Indiqui quina de les següents sensacions somàtiques NO transmet els seus impulsos nerviosos a
través de la via espinotalàmica.
Indique cual de las siguientes sensaciones somàtiques NO transmite sus impulsos nerviosos a través
de la vía espinotalàmica.

Trieu-ne una:
a. tacte groller (tacto grueso)
b. temperatura
c. Dolor
d. Propiocepció 

Sense resposta

Passar d'un lloc molt lluminós a un de molt fosc provoca un dèficit visual momentani degut:

Pasar de un lugar muy luminoso a uno muy oscuro provoca un déficit visual momentáneo debido:

Trieu-ne una:
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a. al fenomen d'isomerització.
al fenómeno de isomerización.

b. al fenomen d'adaptació dels bastons.
al fenómeno de adaptación de los bastones. 

c. a canvis en la refracció.
a cambios en la refracción.

d. al fenòmen de blanquejament.
al fenómeno de blanqueamiento.

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. 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.
c. Els axons dels fotoreceptors formen el n. òptic.

Los axones de los fotorreceptores forman el n. óptico.
d. 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. 

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. Disc òptic 

Disco óptico
b. Fóvea.

Fóvea 
c. Nervi òptic. 

Nervio óptico
d. Papil·la òptica. 

Papila óptica

Sense resposta

Acaba la revisió
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